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Poble
Andorra la Vella
Parròquia
Andorra la Vella
Adreça
Avinguda Meritxell, 9
Tipus de bé:
Clínica / habitatge plurifamiliar
Estil
Arquitectura de granit
Datació
1938-1948
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-02-25
Descripció
Aquest edifici, situat a l’angle que separa les places Príncep Benlloch i Rebés, fou construït en dues fases, i segueix les línies de l’arquitectura de
granit. En la primera es féu un edifici de només una planta i no fou fins uns deu anys més tard que l’edifici va adquirir l’aspecte i l’alçada actuals. Així doncs,
aquesta construcció es va iniciar al final dels anys trenta, però no es va acabar fins ben entrada la dècada dels quaranta.
Es tracta d’un edifici de planta quadrangular, amb l’aresta nord-est retallada, que consta en alçada d’una planta baixa i de tres pisos. La porta d’accés es troba
al costat nord-est i a l’interior hi ha una escala que condueix a les diverses plantes.
Les tres primeres plantes estan bastides totalment amb parament de granit, disposat en forma de niu d’abella a la planta baixa i en filades rectangulars en el
primer i segon pis. L’últim pis està quasi totalment recobert amb fusta i només deixa veure el granit de les finestres. La coberta, de fusta i llicorella, es disposa
a quatre vessants i es trenca per la presència d’algunes caputxines.
A la planta baixa les obertures tenen la llinda en arc de mig punt, mentre que als pisos les finestres estan tancades per una llinda rectangular sobre la qual hi
ha un sobrearc que imita un arc de descàrrega, però que en aquest cas té una funció decorativa i no de suport.
A més de constituir un exemplar destacat de l’arquitectura de granit, presenta l’interès històric d’haver estat el primer edifici del país concebut com a edifici
hospitalari. Va funcionar com a clínica des del principi dels anys cinquanta i fins a mitjan anys setanta, moment en què va ser substituïda per la Clínica de
Meritxell.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general
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