Casa Bonaventura Feliu
Vilafranca del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Carrer de Miser Rufet, 10

Coordenades:

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

41.34534
1.7028
391474
4577906

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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08305-79
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Neoclàssic
XIX
1897
Josep Inglada i Estrada i Santiago Güell i Grau
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5008

Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13309CF9717N
Jordi Montlló Bolart
dj., 07/06/2007 - 02:00

Descripció
Edifici entre mitgeres de planta trapezoidal, estructurat en cinc crugies perpendiculars a la façana. Consta de
planta b aixa, dos pisos i sotacoberta a dues aigües i terrat longitudinal a façana.. Sobresurt una torratxa
central sobre la caixa de l'escala amb cos de coberta de pabelló.
Façana principal de composició simètrica. SA laplanta baixa hi ha cinc obertures d'arc carpanell, cadascuna
descomposada en dos, amb balcó intermig de poca volada i dues obertures laterals d'arc carpanell. Presideix
la planta pis una balconada de cinc obertures, dos blacons laterals duna obertura, i dues obertures cegues.
Totes d'arc rebaixat.
Coronament de petites obertures dobles adintellades i ulls de bou lateral, cornisa sobre mènsules i barana
calada de terrat amb motius centrals i laterals més elevats i esglaonats. El parament està fet a base de bandes
horitzontals i pilastres.

Observacions:
També coneguda com Casa Berger.

Història
L'any 1875 es presenta la sol·licitud per construir una planta baixa, propietat de Bonaventura Feliu, segons
projecte del mestre d'obres Josep Inglada i Estrada.
L'any 1897 es presenta un projecte de Santiago Güell i Grau per afegir-hi una planta. Llavors el propietari
era Joan B. Berger.
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