Fusteria Miranda
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
C/ Sant Pere, 28, 08191-RUBÍ
Al nucli urbà

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

41.49071
2.03257
419244
4593685

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

08184-148
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Eclecticisme
XIX
1874
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 14601DF1993N
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dc., 01/11/2000 - 01:00

Descripció
El taller d'ebenisteria es troba a la planta baixa de l'edifici. Es una habitació allargada i amb
forma de "ela" que presenta dues portes al carrer Sant Pere, on donen també les finestres.
Al seu interior es conserva tot un munt de màquines, eines i estris propis de l'ofici, resultant
interessant una prestatgeria plena de les eines principals organitzades de forma acurada. Al
costat d'un mur i arraconat, està situat un peu de pedra corresponent a la base d'una antiga
premsa de vi. Com si es tractés d'una instantània a l'ofici, l'ambient reprodueix d'un cop de
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vista a l'observador com va ser aquest, fa casi una centúria. A sobre del taller es troba
l'habitatge dels propietaris.

Història
Abans es deia ca l'Armer (BEL, 2001). La reixa de la façana es de l'any 1874. El seu propietari
havia estat representant de premses de raïm. La nissaga Miranda va començar relacionada amb
la fusteria a Rubí, quan Lluís Miranda Bujons, nascut a Manresa, va venir a aquest municipi i es
va instal·lar al C./ St. Pere, 1, on tenia el taller, traslladant-se a aquesta casa cap el 1874, data
de construcció de la mateixa. El fill, Emili Miranda Grané es va dedicar també a l'ebenisteria,
treballant sempre per encàrrec de particulars. Avui, el seu fill, Miquel Miranda Alegre continua
l'ofici familiar (Informació oral Miquel Miranda Alegre, abril 2001).
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