Torre Vilardell
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
C/ Plana de can Bertran, 46, 08191-RUBÍ
Al nucli urbà

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

41.49344
2.03589
419524
4593985

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Autor de l'element:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Rubí Plana
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08184-174
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Modernisme
XX
1911
Rovira i Marcet
Regular
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 14619DF1994S

Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dj., 02/11/2000 - 01:00

Descripció
Edifici de volum cúbic de planta baixa i pis, cobert amb terrassa. Presenta l'element més
destacat de la construcció és el coronament de forma sinuosa amb un motiu vegetal al
centre. A la primera planta hi ha una terrassa correguda en forma de "ela", amb una
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balustrada. Està sustentada sobre una porxada que es troba a la planta baixa, La casa està
dins un gran pati, que fa la funció d'hort. Està situada al costat del carrer Plana de can
Bertran, antic camí de ca n'Oriol.
Observacions:
A la memòria oral es conserva pels voltants, el topònim de "La Guixera" (Informació oral Sr.
Miquel Rufé, gener 2000)

Història
Casa del fotògraf Vicenç Vilardell. Aquest va fer construir una torre al camí de ca n'Oriol, que va
ser la primera d'aquell carrer, l'any 1911. La torre quedava envoltada de camps. Els constructors
van ser Rovira i Marcet, els mateixos que van construir la torre de Climent Riba En aquesta casa
es va instal·lar el primer estudi fotogràfic de Rubí. El fill de Vicenç, Felip, hereu de l'ofici del pare,
es va traslladar al carrer Francesc Macià, on fins l'any 2000 encara continuava treballant el net
(BEL, 2001), que va morir. A la dècada de 1930, es va comprar per la família Prat i hi van
instal·lar uns teler per a la fabricació de vetes.
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