Villa Ramona - La Torre
Font-rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
2126
Alçada:

Alt Penedès
Barri de Casesnoves (La Serra), 33
Seguint 850 m el camí que arrenca del Km 17.1 de la carretera BP262

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

41.41189
1.68929
390455
4585311

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08085-48
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Modernisme
XX
Bo
Legal
Bé protegit (Revisió NN.SS. Plan. Urb. Tipus b)
Sí (IPA 2579)
Fàcil
Residencial
Privada
08084A01000012
Miquel Gea i Bullich
dv., 25/10/2013 - 02:00

Descripció
Habitatge d'estil modernista de planta quadrada amb coberta de terrat pla. Compta amb una
torratxa al centre del terrat, també de planta quadrada, amb dues finestres verticals d'arc de
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mig punt paral·leles a cadascuna de les quatre cares. L'habitatge s'organitza en planta
baixa i planta pis, amb cambra d'aire o cambra aïllant just abans de la coberta. La façana
principal s'orienta a migdia (S/SE). Hi destaca la composició de la façana, on les obertures,
distribuïdes simètricament, s'ordenen en base a tres eixos verticals. Totes són allindades a
excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc escarser. A la planta baixa trobem
sengles finestrals a banda i banda de la porta d'entrada, mentre que, a la planta pis, se
situen tres balcons. Les baranes dels balcons i les reixes de la planta baixa són de ferro i
combinen els trams helicoïdals amb trams rectes. Destaca la rica ornamentació que trobem
sobre les dues finestres de la planta baixa i sobre els tres balcons, amb motllures amb
motius vegetals. A l'alçada de la cambra aïllant trobem tres ulls de bou, profusament
decorats, i una franja horitzontal de trencadís de ceràmica. Per sobre aquesta franja ja hi
trobem una cornisa dentada i una barana de balustres de terra cuita amb un diseny força
elaborat.
Observacions:
En el moment de la visita, el juny del 2013, l'edifici es trobava en procés de restauració
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