Mas Catarro
Santa Margarida i els Monjos
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Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Els Monjos. Plaça del Molí de Vent s/n
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4575755
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Protecció:
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08251-13
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Eclecticisme Historicista
XX
Bo
Inexistent
si, IPA 2796
Obert
Científic
Pública
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
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dt., 10/09/2002 - 02:00

Descripció
Masia amb un nucli central d'accés principal i dues ales laterals acabades amb torratxes. Es
composa de planta baixa, pis i terrat. La coberta és de terrat pla i coberta de pavelló a les
torratxes. La planta baixa incorpora una capella dedicada a Sant Carles. En aquesta planta
hi ha espais destinats a magatzems i habitatge. Les torratxes que delimiten el cos central
són de planta quadrada i a la part superior presenten una triple finestra a cada costat. El
cos principal s'uneix per la façana amb les torratxes amb dues arcades d'obra vista amb arc
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rebaixat i balustrada del mateix material. L'arcada de la dreta és on hi ha l'entrada principal
amb dues esfinx que custodien la porta. La part central del cos principal presenta una
distribució simètrica amb dues finestres a la part baixa rematades amb obra vista, al primer
pis dues dobles finestres amb remat i columneta central d'obra vista. La balustrada és
d'obra vista formant gelosia. Al centre de la part alta de la façana hi ha un rellotge de sol
emmarcat en rajoles blaves i blanques. A la part superior central, per sobre de la balustrada
hi ha un pannell de rajoles vidrades de color verd amb relleu i la figura d'un lleó de ceràmica
vidrada de color verd coronant el conjunt. La façana està fet amb mamposteria vista i les
cantonades amb carreus de calcària exquadrats. El jardí de la masia té una marquesina i
alguna estàtua, fonts i caminets marcats. Els espècimens botànics són interessants: pins i
xiprers al jardí romàntic de la part del davant de la casa i la pineda del pati posterior.

Història
Als anys 80 del segle XX pertanyia a Banca Catalana i Caixa d'Estalvis del Penedès.
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