Vila Maria (Mañé)
Sant Llorenç d'Hortons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Alt Penedès
Carrer Major, 73
211

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

41.46591
1.82538
401911
4591145

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

08222-18
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Noucentisme
XX
Josep Ros i Ros
Bo
Legal
POUM de Sant Llorenç d'Hortons, 2005
Sí, IPA 2904
Fàcil
Residencial
Privada
2013702DF0921S0001IW
Jordi Montlló Bolart
dl., 11/02/2013 - 01:00

Descripció
Edifici residencial ubicat a la cantonada entre el carrer major i el camí de Can Canyes. És
de planta rectangular, amb un petit cos afegit a la part dreta de la casa, formant un angle
recte i compost de planta baixa i pis. La coberta és de teules àrabs a dues aigües i el
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carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Les obertures són de llinda
recta amb persianes de llibret de fusta. A la façana de ponent destaca un balcó corregut
amb dues obertures, també de llinda recta i persianes de llibret de fusta. Els paraments són
llisos i arrebossats amb motllures de separació entre pisos. El coronament de les façanes
amb línies corbes i esglaonades n'emfatitzen la composició. Està envoltat de jardí a
excepció de la façana de llevant que fa mitgera amb una altra edificació. Tot el jardí està
envoltat per una tanca amb la part inferior d'obra de la que sobresurten pilars regularment i
reixa de ferro forjat entre pilar i pilar. Hi ha una entrada pel Camí de Can Canyes i una altra
pel carrer Major.

Bibliografia
AA.VV (1986). Sant Llorenç d'Hortons; dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de
Catalunya; l'Alt Penedès. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS (2005). Catàleg de Béns a protegir; dins
el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç d'Hortons.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya,
vol II l'Alt Penedès. Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, pàgs. 124 a 133.

Pàgina 2

Pàgina 3

