Casa de F.B.
Granollers
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Oriental
Carrer de les Travesseres, 12 - passatge de Catalunya s/n,
08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.60931
2.28729
440615
4606645

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08096-57
Patrimoni immoble
Edifici
Modern Contemporani Popular
XIX
1870
Dolent
La casa es troba intacta tal qual es va construïr al segle XIX
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Gestoria Graner. Plaça Maluquer i Salvador. 08400GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo
dt., 01/01/2002 - 01:00

Descripció
L'edifici travessa de banda a banda des de Travesseres fins el passatge de Catalunya. Es
tracta d'un edifici de planta baixa i pis amb coberta doble vessant amb ràfec que corona la
façana de paredat comú. La façana està composada en dos eixos. El central està format
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per una gran entrada per carruatges coberta amb arc escarser, sobre de la que hi ha un
balcó amb barana de barrots, en el que es pot observar a les brèndoles la decoració d'un
carner, la data 1870 i les lletres FB. El segon eix està format per una porta amb remat de
finestra, típica del segle XIX. Per la part posterior, la que dona al passatge de Catalunya,
aquesta casa presenta embotits a un i altre costat de la porta posterior de carruatges,
sengles remats decoratius d'estil clàssic de pilastres acabades en boles fetes en granit, molt
probablement reaprofitades. La de l'esquerra presenta inscrita a la bola les lletres MA i la de
la dreta JHS. La costrucció és de totxo.i un muntant de finestra amb els llocs per encastar-hi
la reixa que s'aprofita com a elements constructiu.
Observacions:
Cal vigilar atentament tant la reixa com els elements de pedra de la porta posterior doncs
poden desaparèixer.

Història
Els propietaris de la casa es dedicaven a netejar i curtir pells de bé (informació oral d'un veí)
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