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Poble
Ordino
Parròquia
Ordino
Adreça
Carretera general 3
Tipus de bé:
Hotel
Estil
Arquitectura de granit
Datació
1954-1957
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-09-01
Descripció
Hotel situat al peu de la carretera general número 3, en el seu pas per l’interior del nucli d’Ordino. Fou aixecat en diverses fases, entre 1954 i
1957, i té unes característiques molt semblants a altres hotels de la parròquia i del Principat.
L’autor del projecte fou l’arquitecte d’Escaldes-Engordany, Xavier Pla, i el constructor Àngel Sansa.
L’encàrrec de construcció fou del Quart d’Ordino que havia comprat, per aquest fi, dues parcel·les a la finca la Cultia propietat de la casa Rossell d’Ordino. La
primera compra la va realitzar el dia 29 d’abril de 1952 i la segona el dia 14 de març de 1957.
Es tracta d’una edificació constituïda per diversos cossos adossats, que configuren una planta irregular, tot i que el cos principal és quadrangular i el destinat
a garatge té una planta aproximadament en forma d’ela.
El cos principal consta d’una planta baixa, habilitada per als serveis de l’Hotel, de quatre pisos i d’unes golfes, destinades a habitacions.
Les façanes presenten una composició totalment simètrica.
Aquest cos mostra un joc de cobertes, cada una de les quals es disposa a dues vessants i té la part frontal aixamfranada. L’existència d’algunes caputxines i
d’una torre mirador, totes amb teulada pròpia, trenquen amb la simplicitat d’aquestes cobertes. Cal remarcar la presència d’elements de granit ben tallats i
disposats al voltant de la porta d’accés i a les cantonades i l’ús del maó vist per emmarcar i ressaltar la major part de les obertures.
Malgrat la proporció escassa de granit que presenta (només s’ha utilitzat a les cantonades i a la zona de la porta d’entrada), cal incloure’l dins de
l’anomenada arquitectura de granit. Aquest tipus d’arquitectura és pròpia de les edificacions que es van fer entre els anys trenta als seixanta i es distingeix,
com el seu nom indica, per l’ús del granit en els murs exteriors, per emprar carreus ben tallats als angles i al voltant de les obertures, per la utilització usual
d’arcs de mig punt en les portes i finestres, etc.
Aquest edifici és interessant tant per ser una mostra de l’arquitectura de granit com per ser un testimoni de la nova economia naixent a Andorra, que es basa
en el sector serveis.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra
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