Jardí de Pedra
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
Carretera de Molins de Rei, 08191 - RUBÍ
Al costat de la riera

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

41.48166
2.03029
419042
4592682

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08184-19
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
XX
c. 1950
Dolent
Ha patit una greu agressió amb l'abocament de terres per tal
de terrassar el terreny a l'altura de la carretera.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Família Arís Casanoves.- Rubí.
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dg., 10/12/2000 - 01:00

Descripció
Espai quadrangular a l'aire lliure, entre la carretera de molins de Rei i la riera de Rubí, a
prop de l'antic molí de la Noguera, al qual s'hi accedia mitjançant un túnel sota la carretera
que encara es conserva i del qual es pot veure a la superfície, davant d'un rentador de
cotxes que es troba a l'altre costat de la carretera, l'accés emmarcat amb unes columnes i
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altres elements arquitectònics, la major part dels quals son de la dècada de 1950 . En
aquest context s'hi ha instal·lat tot un seguit d'elements de pedra de diversa procedència,
classe i utilitat formant una mena de jardí arquitectònic de runes, molt del gust anglès de
finals del segle XIX i inicis del XX, en estil "Ruskinià". Es tracta de combinar elements
arquitectònics i vegetals creant paisatges decadentistes. Els elements semblen han estat
recollits en molts llocs diferents i es poden veure rodes de molí, premses de vi i d'oli (alguna
sembla tipològicament, fins i tot, dels segles XV-XVI) i altres elements d'arquitectura i
enginyeria tradicional. Hi ha, també, algunes inscripcions, d'entre les que destaquen les
següents llegendes: "REINANDO DOÑA ISABEL SEGUNDA / AÑO DE 1856", o "MIGUEL
ARÍS MUNNÉ 1892". El fet de que s'hagi terraplenat una part del jardí ha destruït part de la
instal·lació així com la gràcia de la mateixa.
Observacions:
Es tracta d'un espai molt interessant i poc valorat pels rubinencs.

Història
Va ser fer per la família Arís. A l'any 2000 va patir una greu agressió amb l'abocament de terres
per tal de terrassar el terreny a l'altura de la carretera.

Bibliografia
Informació oral Xavier Arís i Puiggros (novembre de 2000).
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