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Poble
Ordino
Parròquia
Ordino
Adreça
Carrer dels Portals, s/n
Tipus de bé:
Casa pairal
Estil
Arquitectura popular
Datació
Segle XVII
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Monument
Data protecció
2003-07-16
Descripció
Casa pairal d’Ordino, seu de la família Rossell, que va ser construïda al principi del segle XVII, aprofitant un edifici anterior, i que ha estat
objecte de modificacions al segle XIX i principi del XX.
Es tracta d’un edifici de planta lleugerament trapezoïdal, estructurat en tres crugies i amb un volum adossat a l’angle sud. La coberta és de dos vessants, amb
el ràfec sobresortint per protegir la façana, i va ser rehabilitada a mitjan segle XX. La façana principal està orientada al sud-oest, i dóna a un pati central. A la
planta baixa té tres finestres protegides per reixes, mentre que als dos pisos superiors té sengles balconades amb baranes de ferro, tres finestres balconeres
al primer pis i quatre al segon. A nivell del cap de casa destaquen els orificis d’un colomer de façana. La porta d’entrada a la casa es troba situada a la façana
nord-oest i queda sota un pas cobert. Hi ha una pedra amb la data 1611. A l’angle sud, a principi del segle XX es va afegir un volum que a la planta baixa actua
de portal d’entrada al pati, mentre que al pis superior hi ha una galeria o solana que en dues de les seves cares té finestres en arc apuntat d’estil neogòtic.
A l’interior (no visitable), hi ha a la planta baixa diversos cellers; al primer pis hi ha un soler central, dormitoris d’alcova i la cuina; al segon pis hi ha altres
dormitoris i un parell de sales emprades com a desembaràs, i sota coberta hi ha unes golfes.
Davant de la casa hi ha un pati empedrat, i al costat nord-oest d’aquest una gran era amb corts a planta baixa i paller al pis superior, on destaca el gran gaial
d’una sola obertura que ocupa tota l’amplada de la façana.
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