Casa Torrents i Miret
Vilafranca del Penedès
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Plaça del Vall del Castell, cantonada plaça de la Constitució

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

41.34793
1.69717
391007
4578200

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Protecció:
Observacions protecció:
Número inventari
Generalitat i altres inventaris:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:
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08305-76
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic Contemporani
XIX
1899
Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5005
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13301CF9718S
Jordi Montlló Bolart
dj., 07/06/2007 - 02:00

Descripció
Edifici entre mitgeres fent cantonada format per un cos principal i un cos de cantonada. El
cos principal és de planta irregular i consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Coberta a
diferents aigües amb careners paral·lels a les façanes, de la que sobresurt una caixa
d'escala de coberta plana i obertures adintellades. Cos de cantonada de planta trapezoidal
que consta de planta baixa i entresòl a la part posterior. Coberta de terrat pla de la que
sobresurt una caixa d'escala.
Façana principal composada de cinc eixos verticals amb obertures de mig punt i lloses de
balcó emmarcats de pedra. A la planta principal, destaca una balconada de tres obertures
d'arc de mig punt i dos balcons laterals ampitadors. A la segona planta, hi ha cinc balcons.
A la sotacoberta hi ha ulls de bou. El ràfec és de dentellons.
Les façanes del cos de cantonada, disposa de successives obertures de mig punt sobre un
parament de bandes horitzontals i simulant dovelles a saltacavall i barana de balustres i
coronament de cornisa i dentellons.

Història
Aquest edifici està ubicat en el recinte que ocupava el castell de Vilafranca. Era l'antiga
residència dels Barons de Rocafort.
L'any 1870 es fan importants obres de reforma que dividiren l'edifici en diversos habitatges.
L'any 1899 es presenta una sol·licitud d'obres i reforma del cos de planta baixa i terrat que fan
cantonada, propietat d'en Pere Torrents i Miret, segons projecte de l'arquitecte Santiago Güell i
Grau.
A principis de segle XX, s'hi instal·la una escola.

Bibliografia
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del
Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni
arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric,
artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La
ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.

Pàgina 2

Pàgina 3

