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Poble
Escaldes-Engordany
Parròquia
Escaldes-Engordany
Adreça
Carrer d’Engordany, 15
Tipus de bé:
Habitatge plurifamiliar
Estil
Arquitectura de granit
Datació
1948-1950
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-05-12
Descripció
Edifici destinat a habitatge plurifamiliar que es troba situat al carrer d’Engordany. Els plànols van ser obra de l’escaldenc Xavier Pla, un dels
primers arquitectes andorrans, i la casa va ser edificada pel constructor català, establert a Andorra, Salvador Nogués. L’edificació es va fer aprofitant l’espai
d’una antiga era de casa Xurrina. L’obra es va iniciar el 1948. El granit emprat en la façana provenia de la roureda del Solà d’Andorra. El 1950 ja estava
acabada i es va ocupar el dia de Sant Miquel del mateix any.
La planta de l’edifici és rectangular, amb una dent que sobresurt del centre del mur oest. Consta de planta baixa i tres pisos; la coberta és de dues vessants
amb el llomar paral·lel a la façana i el ràfec sobresortint per protegir-la. La façana principal està orientada a l’est, al carrer d’Engordany, a la planta baixa hi ha
la porta d’entrada, flanquejada per dues grans finestres (que corresponen a les dues botigues originals), ara protegides per reixes de ferro i amb llinda i
mènsules de formigó. Té tres balcons d’obra amb balustrada de ferro al primer pis. Als dos pisos superiors hi ha un balcó central amb les mateixes
característiques, amb una finestra a banda i banda, i amb llindes també de formigó. Tota la façana està folrada de granit. L’aparell és irregular excepte en els
marcs de les obertures i en els carreus dels angles, que són rectangulars.
Pel material i les característiques morfològiques de la façana es pot considerar una obra de l’anomenada arquitectura del granit. Té, a més, l’interès de ser un
dels primers edificis plurifamiliars que es van construir a Andorra, trencant la tendència de l’habitatge unifamiliar que caracteritzava l’arquitectura vernacla.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra
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