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Gran casal al voltant del qual s'organitzen diversos edificis i construccions inherents al llac
artificial que es troba dins la propietat. El casal és de planta baixa i dos pisos, que
originalment constava d'una coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la
façana principal, però que actualment la té plana. Disposa d'una torre de planta quadrada
de tres nivells d'alçada adossada a la façana principal, de manera que és la part més
elevada de la casa. La casa de la Vila es va construir sobre una casa més antiga, de la qual
es va conservar el portal d'accés de pedra carejada que veiem actualment. El perímetre de
la planta baixa és superior al dels pisos superiors, pel que aquest volum sobresurt per la
façana principal i posterior. A la façana principal, orientada a mestral, hi ha un gran arc
rebaixat amb la inscripció "La Vila 1922" al centre, que es troba suportat per pilars amb
capitells d'ordre corinti. Des d'aquest punt comencen unes escales de pedra interrompudes
al centre per un bloc de pedra rectangular, al final de les quals comencen tres arcs de mig
punt de dimensions inferiors a l'anterior. Les escales porten cap al portal original de pedra
carejada i llinda plana.
Totes les obertures de la planta baixa tenen la llinda d'arc de mig punt amb relleu, excepte
el portal lateral que és d'arc escarser, i es troben emmarcades amb ceràmica pintada de
color roig. Corona aquest volum una terrassa transitable que s'estén per la resta de les
façanes; en aquesta, enretirada respecte el nivell que marca la façana de la planta baixa,
comença l'altra part de la construcció. Aquesta es caracteritza per un volum de planta baixa
i pis que consta d'una torre adossada a la part frontal del mur, amb un volum de planta
baixa a l'altre lateral i un de posterior. Aquest primer volum, té en el mateix eix compositiu
una obertura quadrigèmina de pedra carejada i llinda d'arc de mig punt, amb petits pilars de
capitells d'ordre corinti. Sobre d'aquest hi ha dues finestres geminades senzilles, amb un
pilar com els anteriors descrits, però emmarcada amb ceràmica. A l'altre eix compositiu, hi
una finestra geminada en cada pis, amb els mateixos pilars i llinda d'arc de mig punt, però
emmarcades amb pedra que a la llinda circular s'hi ha afegit un motiu decoratiu circular. El
ràfec d'aquest volum es troba decorat amb fileres de rajols ceràmics disposats
alternativament de forma vertical i horitzontal. Es troba coronat per uns merlets ceràmics
que als eixos són de majors dimensions.
Pel que fa a la torre, és d'un nivell superior en alçada que la resta de la construcció, amb
tres nivells i terrat superior, i que s'inicia en aquest nivell. Presenta una obertura en cada un
dels pisos i de les cares visibles dels seus murs. Així, al primer nivell, hi ha dues finestres
ceràmiques de llinda plana als laterals, i una finestra ceràmica de llinda d'arc de mig punt a
la part frontal. Al segon nivell, hi ha dues finestres ceràmiques de llinda plana tapiades als
laterals, i a la part frontal hi ha una finestra trigèmina de pedra amb llindes d'arc de mig punt
amb dos pilars i capitells com els descrits anteriorment. Al tercer nivell, hi ha dues petites
obertures ceràmiques de llinda plana, i a la part frontal hi ha una imatge de ceràmica
vidrada blava i de temàtica religiosa. Més concretament, la imatge és de la Verge de
Montserrat portada pels escolans, amb la muntanya de Montserrat al fons i la inscripció "La
perla de Catalunya". Com a coronament, la torre té una terrat amb barana de balustrada i
pilars ceràmics als extrems. Els diferents nivells de forjat es manifesten a l'exterior de la
torre amb una línia de rajols ceràmics al primer nivell, i una línia de ceràmica vidrada amb
motius florals al segon nivell i sota el ràfec. El volum adossat al costat de la torre és d'un sol
nivell, i presenta una altra finestra geminada i una galeria d'un pòrtic d'arc rebaixat a la
façana principal, i un altre a la lateral, de manera que queda semi obert.
Observacions:
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(Continuació descripció) Per la façana de xaloc hi ha adossat de forma perpendicular un
altre volum de planta baixa i pis amb obertures de llinda plana i coronament amb merlets,
que queden substituïts a la façana posterior per una capçalera de formes ondulants que
sobresurt en alçada. En aquesta hi consta la inscripció " 1906", que és l'any de la primera
fase constructiva de la casa que veiem actualment.
L'acabat exterior és de pedra vista (en alguns trams carreus regulars) a la planta baixa i al
volum de xaloc, i arrebossat als volums superiors; excepte la torre, la capçalera i els
elements decoratius, que són d'obra vista. Els eixos entre façanes dels diferents nivells es
troben decorats amb ceràmica a mode de carreus de pedra, com és característic en
l'arquitectura popular.
Adossat de forma perpendicular a la façana de xaloc hi ha tres cossos de planta baixa
paral·lels entre sí, que consten de dues vessants amb el carener paral·lel a la façana
principal. Són les que havien estat les cotxeres de la casa, davant de les quals hi ha
l'església romànica de Santa Eulàlia. Al seu costat hi ha la rectoria, i seguint el camí es
travessa la riera d'Argençola per un pont del mateix període de construcció que la casa. A
una banda del pont queden els llacs artificials de La Vila, i a l'altra les diferents preses i les
fonts que segueixen la riera. Alhora, davant de la façana de garbí hi ha les corts i un femer
antic amb volta de canó; davant de la de mestral, a l'altre costat de la carretera, hi ha les
tines i la pallissa. El conjunt format per la casa, l'església i la rectoria es troben en un marge
amb desnivells, pel que es van construir grans murs de contenció esglaonats de pedra per
suportar-ne la terra.

Història
Tot sembla indicar que la casa de la Vila que actualment veiem fou construïda sobre una antiga
masia, de la qual tan sols en queda la planta baixa. Al fogatge de 1553, hi apareix el nom de
"Joan Vila de Argensola", el mateix nom que encara rep actualment la casa. No fou fins a
principis del segle XX, quan Manel Saladrigas, en un moment de gran prosperitat econòmica,
començà a reformar la casa i tots els seus voltants, creant els Llacs esglaonats amb les seves
preses, el pont per accedir-hi, les fonts i els colomars, i les creus de terme.
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