Caves Ariscondel
Rubí
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Vallès Occidental
C/ Balmes, 22, 08191-RUBÍ
Al nucli urbà

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

41.48788
2.03163
419162
4593371

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Número inventari
Generalitat:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Fitxes associades:
Cava Arís Casanoves

08184-231
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Eclecticisme
XIX
1884
Regular
Inexistent
IPIC

Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
dt., 05/12/2000 - 01:00

Restringit
Productiu
Privada
Ref. cad.: 14605DF1993N
Rubí Celler

Descripció
Edifici de planta rectangular i teulada a doble vessant que ocupa la cantonada de la illa de
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cases que es troben a la intersecció dels carrers Pintor Murillo i Jaume Balmes. Fa mitgera
pel costat oest amb l'habitatge adjacent del carrer Pintor Murillo. Presenta teulada a dues
aigües i pati lateral (pel Carrer Jaume Balmes) amb tanca que es troba ple d'ampolles de
cava. La façana més antiga és la del Carrer Pintor Murillo, que té en relleu la data de la
seva construcció (1884). La fesomia de la façana respon a una tipologia pròpia de finals del
XIX. Les façanes lateral (amb la data de 1960 a un petit esgrafiat al capcer) i posterior estan
arrebossades en blanc i tenen a la punta del carener de la teulada i al centre del ràfec de
les façanes anterior i posterior, sengles ampolles de cava com a elements decoratius
al·lusius a la dedicació de l'edifici.

Història
L'edifici, que es va construir com a habitatge l'any 1884, segons data que encara es pot veure a
un medalló damunt la porta d'entrada de l'antiga façana principal, cap el 1950 es llogà a la
família Arís per la producció de vins gasificats, de manera que l'edifici es converteix a la seu de
la indústria d'espumosos Ariscondel (INVENTARI ,1999). Per portar a terme l'activitat industrial
es feren remodelacions estructurals, desapareixent i substituint-se molts elements de l'antiga
casa, així, per exemple, es van anul·lar les dependències de la planta baixa, traient les parets i
habitacions per aconseguir un espai diàfan. Es van afegir, a més, porxos. A l'any 1960 novament
es fan reformes a l'edifici. La indústria que durant molts anys va estar enclavada en aquest
espai, encara que registrada com Ariscondel "Vinos espumosos por adición de anhídrido
carbónico", va denominar-se comercialment com Vins Espumosos Ariscondel, Ariscondel Vinos
Gasificados, Ariscondel Vinos. L'edifici va patir l'any 1985 un altra modificació (INVENTARI
,1999).
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