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DESCRIPCIO
FISICA 1 ESTAT
DE CONSERVACIO 2

DESCRIPCIO FISICA ESTAT DE CONSERVACIO
TIPOLOGIA EdifiGi d'habitatge unifamilíar entre mitgeres Bé. Planta baixa par-

fent cantonada. cialment utilitzada
com a botiga.

OBRA MAJOR Edifici de planta sensiblement quadrada, com- Bé. Obres de consoli-
post de planta baixa, dues plantes pis i golfes dació a mig fer.
sota coberta plana en la que sobresUrt la caixa
d'escala que conforma un mirador. Tres crugies
perpendiculars a la fagana principal ainb el ves
tíbul i l'escala central. Edifici -seeundari an-
nex pel earrer de Sant Pere, de la mateixa alg~
da i unit per una única cornisa.

SISTEMA Parets de carrega de paredat.eomú i tapia. Vol- Voltes esquerdades.
CONSTRUCTIU tes escareeres a la planta baixa. Baleons del Forjats amb bigues

ler. pisamb llosa d'entr~mat met~l.lie i cera- fletxades.
mica i del 2on. de pedra. Forjats de bigues de
fusta i·:revoltó ceramie.

FACANES Facana en angle amb cantonera arrodonida i de compo Arrebossats i estueats
sieió s ímétr-í.ca rernarcant les 3 crugies a la fagana en mal estat. Barana
de la Pl. Llarga i amb estucats ornamental s de ban- del terrat en mal es-
des hori tzontals. Portals de la p. ba ixa d'are re- tat oferint perill a
baixat i adinte;Llat, amb baleons a les p. pis ad.Lnte la via púb IL ca.
llats d 'obertura i vo lada deereixent. Ulls de bou -
elíptics a lesgolfes. Coronament amb cornisa de p~
dra balustrada i zár-zolea de carassa.

INTERIORS Dd str-Lbucí.ó interior seguint l'esquema de 3 eru - . Amb algunes def'Lc í.érr- .
gies. Vestíbul d 'entrada amb 1 I escala d 'esgraonat cies. En desús ,
de pedra, bar-aria de ferro i paasamá dellautó. Pin-
tures a les paretsi els sostres de les principal s
sales de la·p. 1 ª amb motius ornamental s paisatgís-
t.í.cs i f'd zur-at.í.us . Mobiliari d 'Ln t er-é s ,

ELEMENTS - . Característiques bandes horitzontals ornamen- Amb algunes de f'Lc í.érr-
SINGULARS tals. Vestíbul d 'entrada: .Carasses de les garg~ cies.

les i escuts de les claus deIs portals. Cantone-ra de carreus arrodonits. Pintures interiors.

MATERIALS Pe dr-aa brancals, ares, dintells, paviment del ves;" Bé.
tíbul, cornisa i gár-go les . Paviment h í dr-áulí,c i de
r-aiol.a, Ferro f'ori at , Persianes de llibret de fusta·

INSTAL. LACIONS Aigua i electricitat. Instal.lació eLéc tr-ica
def'Lc í errt •

.SERVEIS URBANS Tots els existents a la ciutat.

!ESPAI LLIUREY

CONTEXT Dins el easc antic de Vilanova, propera al Pcint
del Nin i conformant la plaga Llarga.

"

OBSERVACIONS Interior de mansana i edificis veIns en procés En mal estat.
de reorganització i d 'obr-es al passar a una ma-
teixa propietat.

t\ ,
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INFORMACIO
HISTORICA 1
DOCUMENTAL 3

I:::E::P::OC::A==l:::78::8::::':':::l::7:::9::0==================================================1IAUTOR I
~==========================================~CRONOLOGIA DEL PROJECTE 1 L'OBRA Empla9ada dins el recinte fortificat de la Vilano-

va de Cubelles l'any 1370, al mate ix costat dret de la porta d'en Negrell o Pont del
Nin. Més tard, l'any 1500, dins el segon recinte fortificat de Vilanova i la Geltrú,
la port~ d~en Gassó es recolzava en la fa9ana del carrer de Sant Pere. 1788 i 1790,
any d'acabament de la casa segons inscripció a la clau de l'arc del portal de la fa9a-
na de la Pla9a Llarga i al dihtell del portal de la fa9ana del carrer de Sant Pere,
respectivament.

~~==========================================~BIBLIOGRAFIA FR. JOSEANTONIO GARI SIUMELL. Descripción e historia de la villa de
'Villanueva y Geltrú. Joan Rius. Vilanova ila Geltrú 1963.

NOTICIA DE L'AUTOR

DOCUMENTACIO GRAFICA
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REGIM JURIDIC
I USOS 4

I DADES' CADASTRALS l.
IDENTIFICACIO
PARCEL.LARIA FULL NQ 11
REFERENCIA CADASTRAL Implantació 0609006 IU.T.M. 3349806
VALOR DEL SOL 3.575.880,-

VALOR CONSTRUCCIO 4.683.987,-
VALOR CADASTRAL 4.625.526,-

RENDA CADASTRAL 185.021,04

BASE LIQUIDABLE 129.514,72'

TIPUS DE PROPIETAT Privada I Onica
PROPIETAT IGNASI FONT 1 GUELL

Carrer de Proven9a nQ 355 - BARCELONA

I DADES URBANISTIQUES r
QUALIFICACIO URBANISTICA SOL URBA

P.G.O.M. 1981 Zona de case antic (clau 1)

ALTRES AFECTACIONS DE
PLANEJAMENT

"PROTECCIO EXISTENT Edifici de conservació (P.G.O.M. )

I USOS I
OS ACTUAL Habitatge unifamiliar
EVOLUCIO DIUSOS

r



~lA{)~~ll ar1l{(~{l ~AI~IMOOIW)IO~IC~IÍ)I/(I ~~W~Al~[ ~ll~O~AIl~ ~U~
I A-181 CASA FONT 11 VALORACID 1~5
. _ Plaga Llarga nº 1 . ~

La Casa Font ~s una d~ les edificacions m~s interessants de fi-
nals del segle XVIII, resolta seguint l'esquema de tres crugies
amb el vestibul i l'escala centrals; Les faganes de composici6
simetrica es destaquen per la cantonera arrodonida de pedra,
pels escuts a les claus deIs portal s , per les carasses de les
g~rgoles, pels ulls de bou eliptics i especialment per les ca-
racteristiques bandes ornamental s horitzontals, el que ens fa
pensar en un neoclassicisme d'influencia italiana.

Els seus interiors conserven encara el regust de l'epoca, amb
pintures de motius ornamentals, paisatgístics i figuratius i al
guns mobles i complements. d'interes.

Al costat deIs valors purament ~rquitectónics, la Casa Font t~
interes des del punt .de vista de conformac16 de la imatge urba-
na. Situada a la Plaga Llarga, en un indret de pas obligat per
entrar a la ciutat en dir~cci6 a Mar des de Vilafranca, i amb
una de les ~eves faganes enfrontada al carrer de P~dua, la Casa
Font -al costat del Portal del·Nin- c6nstitueix una referencia
clara en la ciutat i un pre~mbul 'adequat per al recorregut his-
tóric, tant de la Vilanova antiga comde la Geltrú.
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MEA DE PROTECCIO - EDIFICI COMPLEMENTARI

EDIFICI PRINCIPAL
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EDIFICI PRINtIPAL
VOLUMETRIA ( H-- Iv

,FORMA S
COBERTA MATERIAL S

COLOR S
COMPOSICIO R
OFICIS R

FACANA A MATERIAL R... . TEXTURA R
COLOR ~1-
COMPOSICIO R
OFICIS R

FACANA B MATERIAL R...
TEXTURA R
COLOR ti!

COMPOSICIO ..
OFICIS

FACANA ... MATERIAL
TEXTURA
COLOR
COMPOSICIO
OFICIS

FACANA ... MATERIAL
TEXTURA
COLOR

ESTRUCTURA PORTANT R
ESTRUCTURACIO FUNCIONAL GENERAL R

1- Vest,íbul i e$cala R
2 -Planta primera -:-R

ESPAIS
INTERIORS

ELEMENTS COMPOSICIO RTRACTAMENT OFIcrS RD'ESPAI MATERIAL RINTERIOR TEXTURA S_,
1 . COLOR S,·..............

ELEMENTS COMPOSICIO RTRACTAMENT OFICIS RD'ESPAI MATERIAL RINTERIOR TEXTURA R
2 COLOR R·..............

TRACTAMENT ELEMENTS COMPOSICIO
OFICISD'ESPAI MATERIALINTERIOR r
TEXTURA

·..... ".- ........ COLOR
M :::: Categoría de Manteniment.
R :::: Categoria de Resp~cte.
S :::: Categoria de S~bs,titució.
D Categoría de DemoUció.

EDIFICI COMPLEMENTARI ...
VOLUMETIÜA R

FORMA S
COBERTA MATERIAL S

COLOR S
COMPOSICIO , S
OFICIS S

FACANES MATERIAL S
TEXTURA' S
COLOR' S

ESTRUCTURA PORTANT S
ESTRUCTURACIO FUNCIONAL S

ESPAIS INTERIORS

EDIFICI COMPLEMENTARI ...
VOLUMETRIA

FORMA
COBERTA MATERIAL

COLOR
COMPOSICIO
OFICIS

FACANES 'MATERIAL
TEXTURA
COLOR

ESTRUCTURAPORTANT
ESTRUCTURACIO FUNCIONAL

ESPAIS INTERIORS

ESPAI LLIURE
RELACIO ,

ORGANITZACIO

ELEMENTS



( (

FORMA ACTUACIO
D'ACTUACIO ACTUACIO PRECEPTIVA ALTRES ACTUACIONS EN L' OS

- Reparació i consolidació ~e la - Reparació de els esquerdes de
barana del terrat. les voltes.

- Reparació de la fa9ana. - Reparació de forjats.
Restuaració - Instal.lació electrica. Adaptació

EDIFICI
PRINCIPAL Intervenció Réutili tzacióProjectual

o·

- Reforma de la fagana sense que
malmeti els valors de l'edifici

EDIFICIS Interveqció principal. Adaptació
COMPLEMENTARIS Projectual

Reutili tzació
.

ESPAI
LLIURE
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A-22
CASA IGNASI FONT
Carrer de Sant Antoni n2 5

DESCRIPCIO 2
FISICA I ESTAT
DE CONSERVACIO

DESCRIPCIO FISICA ESTAT DE CONSERVACIO
TIPOLOGIA Edifici d'habitatge un í f'ami l í ar- entre mitgeres Amb transformacions

d'una única fa9ana a carrero importants.

OBRA MAJOR Edifici de planta quadrangular, de tres crugies Bé.
perpendiculars a fa9ana, compost de planta bai-
xa, tres plantes pis i golfes sota coberta pla-
na de la que sobresurt la caixa d'escala centra
precedida en planta baixa pel vestíbulo

SISTEMA Parets de carrega de paredat comú i tapia. For- Bé. Algunes humitats
CONSTRUCTIU jats de bigues de fusta i revoltons , que perjudiquen a lesceramlCS.

Voltes rebaixades a'ia planta baixa. bigues.

FA~ANES Fa9ana única composada segons 3 eixos amb por- Bé. Algunes de f i.c í.érr-
tals d'arc rebaixat a la planta baix~ i balcons cies d'arrebossat.
d'obertura adintellada -i d'amplada i volada de
llosa decreixent a cada pl~ntapis. Dues bandes
verticalsd'ornamentaci6 vegetal. i geom~trica
ocupant l'al<;:adade les tres plantes pis.' Tres
obertures rectangulars a les golfes. Cornisa
motlI urada de coronamen t. ,(1)

INTERlORS Sense intereso En desús. Deteriorats.

ELEMENTS Ornametnaci6 de bandes verticals de ceramica Bé.
SINGULARS sense esmaltar. Guixeries formant casetons al

vestíbul d'entrada.

MATERIALS Pedra als portals de la planta baixa i lloses Bé.
dels balcons. Ferro forjat a les baranes. Pavi-
ments de rajola i hidraulics.

INSTAL.LACIONS Electricitat. Deficient.

SERVEIS URBANS Tots els existents a la ciutat.

ESPAI LLIURE

CONTEXT Dins el cascantic de Vilanova i molt propera
" al Pont del Nin. Mitgera esquerra al descobert.

..
OBSERVACIONS (1) - rllensulessota les lIoses del s balcons.

- ---



A-22 Carrer de Sant Antoni nQ 5
CASA IGNASI FONT INFORMACIO

HISTORICA 1
DOCUMENTAL

1 EPOCA 1855' I

I
IAUTOR

.CHONOLOGIA DEL PFWJECTE 1 L'OBRA 1855: Acabament de l'obra, any inscrit'a la clau
de l'arc del portal d'entrada.

BIBLIOGRAFIA

NOTICIA DE L'AUTOR

"

DOCUMENTACIO GRAFICA
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A-22 CASA IGNASI FONT REGIM JURIDIC
1 USOS 4Carrer de Sant Antoni nº 5

I DADES CADASTRALS I
-IDENTIFICACIO
PARCEL.LARIA FULL Nº 11.

REFERENCIA CADASTRAL Implantació 0609003 IU.T.M. 3349803
VALOR DEL SOL 3.521.700,-
VALOR CONSTRUCCIO 3.675.672,-
VALOR CADASTRAL 4.030.528,--
RENDA CADASTRAL 161.221,12
BASE LIQUIDABLE 112.854,78
TIPUS DEPROPIETAT Privada ¡Onica
PROPIETAT IGNASI FONT 1 GUELL

Carrer de Provenc:;anº 355 - BARCELONA

1 DADES""URBANISTIQUES

QUALIFICACIO URBANISTICA SOL UREA
P.G.O.M. 1981 Zona de case antic (clau1)

ALTRES AFECTACIONS DE
,PLANEJAMENT

-

PROTECCIO EXISTENT Edifici de conservació (P.G.O.M~)

¡"USOS

OS ACTUAL Habitatge plurifamiliar (en desús)
EVOLUCIO DIUSOS Habitatge unifamil iar

r
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A-22
CASA IGNASI FQNT
Carrer de Sant Antoni nº 5

ConstruIda sobre la trama del casc antic de Vilanova, la Casa
Ignasi Font és una de les que s'aixecaren al carrer de Sant An-
toni durant la segona meitat del segle XIX, seguint criteris
formals derivats del romanticisme.

I .

Així, la fagana va composada per bandes verticals de ceramica
sense esmaltar representant medallons i motiusflorals, també
usats en les mensules de sotaels balcons.

La utilització d'ornamentació de frisos verticals de terra cui-
ta que omplen el mur entre balcons, és molt corrent a les cases
ro~antiques catalanes, construIdes a partir deIs anys quaranta,
dins un estil que s'anomenava "lsabelí".

Josep - AnicetSantigosa fou el principal terrisser - escultor,
que escampa la .seva obra per Barcelona. També s'utili tza en altres
poblacions de Catalunya, com Sitges, el Masnou, Lloret de Mar,
Figueres o Girona, essent la Casa Ignasi Font l'únic, iper
tant important, exemple a Vilanova ..En aquestes peces el rigor
neoclassic dóna pas a un decorativisme ·d'arrel manierista i ro-
cocó, amb la formalitZació tie florons, motiús vegetals o meda-
llons de personatges il.lustres.
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Carrer de Sant Antoni nº 5

ConstruIda sobre la trama del case antic de Vilanova, la Casa
Ignasi Font és una de les que s'aixecaren al carrer de Sant An-
toni durant la segona meitat del segle XIX, seguint criteris
formals derivats del romanticisme.
Així, la fagana va composada per bandes verticals de ceramica
sense esmaltar representant medalIons i motius fIorals, també
usats en les mensules de sotaels balcons.

La utili:tzació d'ornamentació de frisos verticals de terra cui-
ta que omplen el mur entre balcons, és molt corrent a les cases
romantiques catalanes,·construldes a partir deIs anys quaranta,
dins un, estil que s'anomenava "Isabelí".

Josep - AnicetSantigosa fou el· principal terrisser - escultor,
que escampa la seva obra per Barcelona. També s'utili tza en altres
poblacions de Catalunya, com Sitges, el Masnou, Lloret de Mar,
Figueres o Girona, essent la Casa Ignasi Font l'únic, i per
tant important, exemple a Vilanova~ En aquestes peces el rigor
neoclassic dóna pas a un decorativisme ·d'arrel manierista i ro-
cocó, amb'la formalitzacióde florons, motiús vegetals o meda-
llons de personatges il.lustres.
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DELIMITACIO
DE L'AREA

DE PROTECCIO 6.
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AREA DE PROTECCIÓ

• EDIFICI PRINCIPAL



A-22
CASA IGNASI FONT
Carrer de Sant Antoni nQ 5

EDIFICI PRINCIPAL
VOLUMETRIA R

FORMA S
COBERTA MATERIAL S

CO_LOR S
COMPOSICIO R
OFICIS R

FAr.;,ANAJL MATERIAL R- TEXtURA· R
COLOR S
COMPOSICIO
OFICIS

FAr.;,ANA... MATERIAL
TEXTURA
COLOR
COMPOSICIO
OFICIS

FAr.;,ANA... MATERIAL
TEXTURA
COLOR
COMPOSICIO
OFICIS

FAr.;,ANA.... MATERIAL
TEXTURA
COLOR

ESTRUCTURA PORTANT R

ESTRUCTURACIO FUNCIONAL GENERAL R
- Vestíbul R

,
ESPAIS
INTERIORS

- ELEMENTS COMPOSICIO RTRACTAMENT OFICIS SD'ESPAI MATERIAL SINTERIOR TEXTURA S
1 COLOR S·..............

TRACTAMENT ELEMENTS COMPOSICIO
OFICISD'ESPAI MATERIALINTERIOR TEXTURA

·.............. COLOR
ELE.MENTS COMPOSICIOTRACTAMENT OFICISD'ESPAI MATERIALINTERIOR r TEXTURA

·.............. COLOR
M = Categoria de Manteniment.
R Cátegoria de Respecte.
S = Categoria de Substitució.
D Categoría de Demolicíó.

7CATEGORIES
DE PROTECCIO

EDIFICI COMPLEMENTARI ...
VOLUMETRIA

FORMA
COBERTA' MATERIAL

COLOR
COMPO$l,CIO
OFICIS

FAr.;,ANES MATERIAL
TEXTURA
COLOR

ESTRUCTURA PORTANT
ESTRUCTURACIO FUNCIONAL

ESPAIS INTERIORS

EDIFICI COMPLEMENTARI ...
VOLUMETRIA

FORMA
COBERTA MATERIAL

COLOR
COMPOSICIO
OFICIS

FAr.;,ANES .MATERIAL
TEXTURA
COLOR

ESTRUCTURA PORTANT
ESTRUCTURACIO FUNCIONAL

ESPAIS INTERIORS

ESPAI LLIURE
RELACIO .
ORGANITZACIO

ELEMENTS
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FORMA ACTUACIO
D'ACTUACIO ACTUACIO PRECEPTIVA ALTRES ACTUACIONS :ENL'OS

- Reparaci6 de¡s elements que pro-
voquen humitats.

" - Reparaci6 deIs paraments de faº~
Restauraci6 nao Adaptació

EDIFICI - Instal;lacions.
PRINCIPAL Irrt er-venci ó ' Reutili tzació

Projectual,

.
.

EDIFICIS
COMPLEMENTARIS "

ESPAI
LLIURE
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CASA IGNASI FONT
Carrer de Sant Antoni nº 5

ConstruIda sobre la trama del casc antic de Vilanova, la Casa
Ignasi Font és una de les que s'aixecaren al carrer de Sant An-
toni durant la segona meitat del segle XIX, seguint criteris ,
formal s derivats del romanticisme.
Així, la fagana va composada per bandes verticals de ceramica
sense esmaltar representant medallons i motius florals, també
usats en les mensules de sotaels balcons.

La utili:tzació d'ornamentació de frisos verticals de terra cui-
ta que omplen el mur entre balcons, és molt corrent a les cases
romantiques catalanes, construIdes a partir deIs anys quaranta,
dins un estil que s' anomenava '1 Isabelí" .

Josep - AnicetSantigosa fou el· principal terrisser - escultor,
que escampa la seva obra per Barcelona. També s'utili tza en al tres
poblacions de Catalunya, com Sitges, el Masnou, L10ret de Mar,
Figueres o Girona, essent la Casa Ignasi Font l'únic, iper
tant important, exemple a Vilanova. En aquestes peces el rigor
neoclassic dóna pas a un decorativiime ·d'arrel manierista i ro-
cocó, amb la formalitzacióde florons, motitis vegetal s o meda-
llons de personatges il.lustres.
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Carrer de Sant Antoni nº 5

ConstruIda sobre la trama del casc antic de Vilanova, la Casa
Ignasi Font és una de les que s'aixecaren al carrer de Sant An-
toni durant la segona meitat del segle XIX, seguint criteris
formal s derivats del romanticisme.
Així, la fagana va composada per bandes verticals de ceramica
sense esmaltar representant medallons i motiusflor~ls, també
usats en les mensules de sotaels balcons.

La utilització d'ornamentació de frisos verticals de terra cui...;.
ta que omplen el mur entre balcons, és molt corrent a les cases
romantiques catalanes,construIdes a partir deIs anys quaranta,
dins un. estil que s'anomenava "Tsabelí".

Josep - AnicetSantigosa fou el principal terrisser - escultor,
que escampa la .seva obra per Barcelona. També s 'utili tza en altres
poblacions de Catalunya, com Sitges, el Masnou , Lloret de Mar,
Figueres o Girona, esse~t la Ca~a Ignasi Font I'Gnic, i per
tant important, exemple a Vilanova~ En aquestes peces el rigor
neoclassic dóna pas a un decorativisme ·d'arrel manierista i ro-
coco, ambla formalitzacióde florons, motius vegetal s o meda-
llons de personatges il.lustres.
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