La Fonda
Vilafranca del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Rambla de Sant Francesc, 11-13

Coordenades:

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

41.34575
1.69793
391067
4577957

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Protecció
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Fitxes associades:

08305-320
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Neoclàssic
XIX
1879
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13323CF9718S

Rambla de Sant Francesc

Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:

Descripció
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Edifici que fa cantonada de planta quadrangular que consta de planta baixa i dos pisos. Façana principal
composada simètricament sobre diversos eixos verticals. La planta baixa ha estat reformada amb finalitats
comercials, mantenint les obertures. Hi ha el portal principal d'accés a la façana de la Rambla Sant Francesc
i un altre al carrer dels Consellers.
Presideix la planta principal un balcó corregut que ocupa tota l'amplada de les façanes, amb cinc obertures
d'arc rebaixat a cada façana i trencaaigües arrodonits i motllurats, sostinguts per mènsules. A la segona
planta hi ha sengles balcons d'obertura única i d'arc rebaixat. Entre les obertures de la planta principal i les
de la segona planta hi ha un emblema rectangular amb els angles de biaix amb medalló central llis.
El parament, excepte el de la planta baixa que ha estat reformat, és de bandes horitzontals amb el
coronament amb cornisa, sostinguda per mènsules, i mur d'obra amb parament llis.

Observacions:
En alguns documents s'anomena Casa Serdà i Vallès, com la del número 15-17, i Casa Serdà i Ros.

Història
Reformada l'any 1900 per Santiago Güell i Grau.
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