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Poble
Escaldes
Parròquia
Escaldes-Engordany
Adreça
Avinguda Carlemany, 4
Tipus de bé:
Hotel
Estil
Arquitectura de granit
Datació
1948-1953
Secció a l'inventari general Segona, béns immobles inventariats
Classificació
Altres
Data protecció
2004-02-25
Descripció
Les obres de construcció d’aquest establiment hoteler s’inicien l’any 1948, data que apareix gravada en una de les pedres de la façana. Les
obres es van perllongar fins al 1953, moment de la seva inauguració. Primer es va construir l’extrem nord-est i després la resta.
Va ser construït en un punt de fàcil accés i que permetia l’aprofitament de l’aigua termal, a la sortida d’Escaldes, al peu de la carretera que des d’aquesta
població porta a Encamp i just a tocar amb la confluència del riu Madriu amb el Valira. La planta és de forma rectangular, i a la planta baixa el volum de
l’edifici s’adapta al desnivell del terreny. Constitueix un volum arquitectònic de dimensions importants, que destaca en el paisatge urbà d’Escaldes.
La façana principal (abocada a la carretera i orientada al sud-est) i les dues laterals estan recobertes per parament de granit amb els carreus disposats de
forma romboïdal formant un aparell reticular, a excepció dels angles, d’una sanefa en la façana i a l’entorn de les obertures de la planta baixa, on són
rectangulars i estan disposats a trencajunt. En alçada, consta de planta baixa, tres pisos i cap de casa. La coberta és de doble vessant amb els extrems
aixamfranats i en sobresurten tres llucanes a la façana principal i una sèrie de petites caputxines en el vessant nord. Cal comentar el marcat sentit estètic de
la façana principal, definida per la composició simètrica i l’alternança de finestres i balconades. Les obertures, a la planta baixa, tenen arcs de mig punt a
excepció d’una en arc pla. S’hi afegeix la particularitat que disposa d’una font en la façana, també amb arc de mig punt. Les obertures de les plantes superiors
consisteixen en finestres amb arc de mig punt i balcons curts de llinda plana i plataforma que sobresurt tallada en una peça de granit. Tant les finestres com
els balcons s’obren a partir d’arcs de mig punt i llindes planes, i estan emmarcades per maó; la combinació d’aquests dos materials (maó i granit) crea un joc
visual que contribueix a l’embelliment estètic de l’edifici.
L’Hotel Carlemany és un dels exemplars més representatius de l’anomenada arquitectura de granit i s’inscriu dins del conjunt dels hotels balnearis. A més
dels valors arquitectònics, destaca per ser un dels testimonis del naixement d’una nova economia centrada en els serveis i el sector terciari que aprofita, a
més, l’auge del turisme termal.
Edicte d'inclusió a l'Inventari general del patrimoni cultural d'Andorra
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