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Poble Sant Julià de Lòria
Parròquia
Sant Julià de Lòria
Adreça Avinguda Verge de Canòlic, 78
Tipus de bé: Habitatge plurifamiliar
Estil Arquitectura de granit
Datació
1950
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació Altres
Data protecció
2004-07-07
Descripció
Es tracta d’un edifici entre mitgeres, proveït d’un jardí en la part posterior, que està format per diversos cossos de plantes aproximadament
rectangulars. El cos central, més alt, presenta una planta baixa amb diversos locals comercials, tres pisos destinats a habitatge i golfes. A banda i banda del
cos principal, hi ha dos mòduls més baixos, de planta única, adossats. Aquests mòduls tenen un local comercial a la planta baixa i una terrassa al primer pis.
La façana principal, orientada a l’oest, està revestida amb pedra de granit. Els carreus es disposen en general en forma de niu d’abella però hi ha algunes
zones en què aquesta disposició no és tan clara, perquè els carreus són força irregulars. No obstant això, com és habitual, en els angles i al voltant de les
obertures, els carreus estan molt ben tallats. Les façanes presenten una composició força simètrica i moltes obertures, d’entre les quals ressalten les de
l’últim pis, fetes amb maó vist. Les llindes estan adovellades i només s’ha utilitzat el típic arc de mig punt sobre la porta d’entrada. A la pedra clau de l’arc hi
consta a part de la data de construcció les inicials RB. És interessant el joc creat a la façana principal gràcies a la barreja de granit i el maó vist. La coberta, de
fusta i llicorella, es disposa a quatre vessants però aquests es trenquen per la presència de diverses caputxines i li donen una aparença més complexa.
Fou construït l’any 1950, tal com figura en la pedra clau de l’arc de la porta d’entrada a l’escala. L’autor del projecte fou el Sr. Bonaventura Felipó d’Andorra
la Vella i el constructor el Sr. Jovellà de Sispony, que també havia fet les obres de l’Hotel Carlemany, d’Escaldes-Engordany.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra
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