Casa Casaler / Avinguda Catalunya 8-10
Santa Margarida i els Monjos
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
Els Monjos. Avda. de Catalunya 8-10

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

41.32287
1.66555
388319
4575459

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

08251-18
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
si, IPA 2801
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 37603CF8785N
Tríade scp
dl., 06/05/2002 - 02:00

Descripció
Casa i pati d'estil noucentista. En principi és una casa entre mitgeres, però s'escapa en part
d'aquesta tipologia en tenir un pati lateral. El cos central de l'edifici presenta totes les
obertures (portes i finestres) motllurades i amb arcs de mig punt. Hi ha un gran finestral
dividit per dos mainells. Al primer pis hi ha un balcó de barana de ferro. En destaca el sòcol
de rajola esmaltada en blau, blans i groc. Les portes que donen al balcó estan decorades a
la part superior amb rajoles del mateix tipus, les quals formen un triangle. La part superior
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de l'edifici es tanca a partir d'una cornisa disposada per totes les façanes, que dóna lloc a
una paret que acaba irregularment i on les corbes predominen sobre la recta, d'una manera
simètrica. Dues baranes de ferro i dues boles amb decoració de corona floral tanquen la
façana principal. A l'esquerra del cos central descrit, hi ha un jardí amb dos grans palmeres.
S'hi accedeix a través d'una porta de ferro. La tanca està decorada amb rajoles esmaltades
blaves i blanques. A l'interior del pati una part porxada, sustentada amb dues pilastres,
serveix d'entrada a la casa. A la part dreta del cos central hi ha un annex que segueix la
tònica de la façana principal.
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