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Antiga casa d'estiueig a quatre vents, de planta rectangular amb sostre a doble vessant, amb planta baixa, pis
principal i segon pis. Es tracta d'un edifici ricament decorat, amb el paraments de pedra i els pisos separats
per frisos horitzontals de maó amb rajoles amb motius geomètrics i florals. La façana de l'edifici que dóna a
l'Avinguda Torres Vilaró, presenta una disposició simètrica de les obertures. Així, a la planta baixa es troba
el portal d'entrada, al centre, flanquejada per dues finestres verticals que presenten reixes de ferro forjat.
Totes les obertures de la façana presenten els muntants de maó mentre que les llindes de la planta baixa i el
primer pis són de pedra. Al pis superior son de volta de maó, decorades a nivell de parament, amb enrajolat,
formant una arqueria. Totes les llindes de les obertures són horitzontals per la part superior, ja que limiten
directament amb el fris que separa els pisos, mentre que a la part inferior són de diferent tipus. Així, la
llinda del portal d'entrada és d'arc rebaixat, mentre que la de les finestres que el flanquegen és horitzontal.
Les llindes de les finestres del primer pis són igualment horitzontals a la seva part superior, ja que també
estan en contacte amb el fris que separa aquest pis del superior, però a la part inferior presenten una
decoració amb arquets d'un estil vagament neomedieval, senzills en les finestres laterals i més complex a la
central, ja que presenta un doble arquet coronat, enmig, per un trèbol. Cal destacar també, en aquesta
finestra central del primer pis, el balcó amb barana de ferro forjat, suportat en la seva base per quatre
mènsules també de ferro forjat. Al pis superior totes les finestres són d'arc de mig punt, més petites i
estretes que les dels pisos inferiors; n'hi ha dues laterals i una arqueria al centre formada per tres d'aquestes
finestres, la del centre més elevada que les dels costats.
A totes les plantes d'aquesta façana hi ha una ampla faixa de mosaic de rajola amb decoració geomètrica,
que ocupa la superfície de la façana entre llinda i llinda de les finestres, excepte al pis superior, on ocupa
també l'espai de la façana entre els ampits de les finestres. Cal destacar el ràfecamb mènsules de fusta que
corona tant la façana principal com la posterior.
La façana oposada, orientada al carrer Onze de Setembre, té adossada una porxada de dos pisos amb
arcades a cada pis. A la planta baixa, les dues situades als extrems tenen barana, mentre que la resta
comuniquen amb el jardí amb una graonada correguda. Per sobre d'aquesta llotja hi ha una terrassa, aquesta
descoberta, protegida amb una balustrada de set tramades, per darrera la qual sobresurt el parament del cos
principal de l'edifici. En aquest nivell de la façana hi ha tres portes, rectangulars, que donen a l'esmentada
terrassa, totes tres amb muntants i llinda de maó. El ràfec presenta les mateixes característiques que els de
l'altra façana.L'interior de l'edifici, tot i que força reformat, conserva els elements estructurals, l'escala i
alguns elements decoratius originals, que han estat restaurats. Destaquem els arrambadors de rajola amb
decoració floral i geomètrica que arriben a mitja paret en el vestíbul i les dues peces principals de la planta
baixaque incorporen rajoles dissenyades expressament amb les inicials dels propietaris (T i V). Aquestes
estances també conserven els paviments de mosaics hidràulic, decorat amb motius similars.
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