
Hostal de la Polla
Aiguafreda

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental

Lloc/Adreça: Ctra. De Ribes, 120

Coordenades:

Latitud: 41.77431

Longitud: 2.24742

UTM Est (X): 437453

UTM Nord (Y): 4624992

Classificació

Número de fitxa 08014-32

Àmbit: Patrimoni immoble

Tipologia Edifici

Estil / època: Contemporani Popular

Segle XIX

Estat de conservació Dolent

Notes de conservació: Es troba en estat d'abandó i pateix deficiències estructurals.

Protecció Inexistent

Número inventari
Generalitat i altres
inventaris

IPA 28344 / IPEC 899349

Accés Fàcil

Ús actual: Sense ús

Titularitat Privada

Titular: 7652005DG3275S0001ZF

Autor de la fitxa Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Data de registre de la
fitxa:

dc., 12/12/2012 - 01:00

Descripció
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L'hostal de la Polla és una posada construïda al segle XIX a peu de l'antic camí ral de Barcelona a Vic. Està
constituït per diversos volums, dels quals el principal és de planta rectangular i s'estructura en tres crugies.
Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El
frontis es composa segons tres eixos, definits per finestres amb llinda de fusta. A la planta baixa hi ha duess
obertures d'arc carpanell ceràmic, una de les quals ha estat reformada i l'altra tapiada. A la façana lateral de
migdia trobem el portal principal, amb llinda de fusta i un pedrís al costat. La resta de la façana està tapada
per un cos adossat de forma perpendicular, de dos nivells d'alçat i la coberta a un sol vessant. Està definit
per una galeria horitzontal de quatre pòrtics d'arc rebaixat, amb un pilar central i la resta acabats amb culs
de llàntia. A la planta baixa hi ha un gran portal amb llinda de fusta i brancals ceràmics, que per les seves
dimensions podria haver estat l'entrada dels carruatges. A migdia d'aquest cos s'hi adossa un cos annex amb
un portal amb llinda de fusta força deteriorada on hi ha inscrit l'any "1817". A la part posterior hi ha
diversos cossos annexes, la majoria dels quals estan en estat ruïnós. El parament dels murs és de pedra
lligada amb argamassa en tots els volums, excepte la part de tramuntana del volum principal, que presenta
una part de tàpia. El volum principal i el de migdia estan arrebossats amb morter de calç. El ràfec està
acabat amb una imbricació de rajols i teules ceràmiques.

Història

Antigament es coneixia com a Can Barré. En l'amirallament de l'any 1929 hi consta "l'hostal de la Pabla",
propietat d'Isidre Cruells. L'any 1946 un batalló d'infanteria va fer estada a Aiguafreda, alguns soldats del
qual van allotjar-se a l'hostal. Les despeses dels mateixos les havia de sufragar el poble, especialment els
estiuejants i el hisendats locals.

Bibliografia

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Aiguafreda (Vallès
Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
PORTET, J. (2010). La cooperativa "la Favorecedora obrera" d'Aiguafreda (1924-1963). Temes
Aiguafredencs X. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.

Pàgina 2



Pàgina 3

https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08014/73971-foto-08014-32-1.jpg
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08014/73971-foto-08014-32-2.jpg
https://patrimonicultural.diba.cat/sites/default/files/imatges/08014/73971-foto-08014-32-3.jpg

