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Poble
La Massana
Parròquia
La Massana
Adreça
Avinguda Sant Antoni, 16
Tipus de bé:
Hotel
Estil
Arquitectura de granit
Datació
1933-1935
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-09-09
Descripció
Hostal situat al centre de la Massana, que es va començar a construir l’any 1933 i es va inaugurar dos anys més tard, concretament el dia 15
d’agost de 1935. El seu constructor va ser el Sr. Vidal, que ho fou també d’un hotel a Ordino, aixecat en les mateixes dates.
En el moment de la seva inauguració l’Hostal constava d’una planta baixa, de dos pisos i d’un cap de casa. La coberta de l’edifici, feta de fusta i llicorella, es
disposava a dues vessants aixamfranades. La distribució de les obertures a les façanes era força simètrica i hi predominaven les formes rectangulars. La porta
d’accés, avui protegida per una marquesina, es trobava situada a la façana de llevant, la qual presentava cinc finestres en el primer i segon pis, i una llucana a
les golfes. Al costat de migjorn sobresortia una solana amb porxo inferior.
En l’actualitat, aquest Hostal, construït amb elements de granit i de maó vist, és un edifici de planta rectangular que no ha sofert, pel que fa a l’exterior,
modificacions importants respecte a la morfologia de l’edifici original. Així doncs, conserva el nombre de plantes, el tipus de coberta, el nombre i la
distribució de les obertures, etc.
Aquest edifici presenta carreus de granit ben tallats, els quals es disposen a trencajunt i configuren columnes ornamentals a les cantonades i a la part central
de les façanes.
Malgrat que només presenta granit en aquestes zones, s’inclou dins de l’anomenada arquitectura de granit. El seu interès rau tant en els valors arquitectònics
que presenta com en el fet de ser un testimoni més de la nova economia naixent a Andorra, la qual es basarà en el sector serveis.
Cal assenyalar també el seu valor històric perquè durant la Segona Guerra Mundial s’hi van allotjar personatges destacats. Així, per exemple, l’habitació
número 3 va ser ocupada per un delegat anglès que, juntament amb dos membres de la cadena d’evasió, ajudaven a passar als refugiats que venien pel port
de Siguer. Per aquest motiu, va ser un punt de mira de la Gestapo, que s’hi va desplaçar la nit del 28 al 29 de setembre de 1943 per detenir-los.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra
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