Rellotges de sol del castell de
Vacarisses
Vacarisses
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Vallès Occidental
Castell de Vacarisses. Carrer Major, s/n

Coordenades:

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

41.60756
1.918
409842
4606771

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Tipus de protecció:
Europea – Atributs
inspire:
Observacions protecció:
Data aprovació:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
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08291-27
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern Contemporani
XVII-XX
1699
Bo
Restauració recent
Legal
BCIN
National Monument Record – Defensa
Forma part del castell de Vacarisses, que és BCIN
dv., 22/04/1949 - 12:00
Obert
Ornamental
Pública
Ajuntament de Vacarisses. Carrer Paul Casals, 17
Jordi Piñero Subirana

Data de registre de la
fitxa:

dl., 07/06/2010 - 02:00

Descripció
Conjunt de dos rellotges de sol situats a dues de les façanes del castell de Vacarisses (sud i oest) que han
estat restaurats seguint el models originals. Tenen forma circular, aproximadament de dos metres de
diàmetre cadascun. El rellotge de llevant està situat sobre una paret amb declinació 30º30' Est, el rellotge de
ponent ho està sobre una paret amb declinació 61º30 Oest. Els rellotges, pintats en blanc sobre una base
d'arrebossat marró, es caracteritzen per una sanefa de formes semi-circulars que respecta els seus originals.
Tenen marcades les hores i les mitges hores, i les xifres responen a la tipografia del segle XVII. A la part
superior de cadascun d'ells hi ha dues dates: la de 1699, que figurava en els rellotges originals, i la de 2006,
any de la seva restauració. Les busques són de planxa de ferro tractada per evitar l'oxidació i estan situades
a la part superior (les antigues eren al centre del rellotge).

Història
Les obres de restauració del castell van contemplar la necessitat de restituir els dos rellotges de sol que hi
havia a la façana, originaris de l'any 1699. La restauració es va dur a terme durant la tardor de 2006 i va
anar a càrrec de Carles Lladó, pel que fa a la part tècnica, i de l'empresa Urcotex, pel que fa a la realització
material. Els treballs van permetre reconstruir-los tal com eren només en part: s'han mantingut les formes i
les sanefes (un dels elements més característics dels rellotges), en canvi les marques sobre la paret s'han
calculat de nou perquè no eren del tot correctes. També les busques són noves i s'han resituat a la part
superior dels rellotges.
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