Torre Viader
Aiguafreda
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Vallès Oriental
C. del Pont, 38

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

41.76612
2.25193
437820
4624080

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

08014-9
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Noucentisme
XX
1922
Joaquim Blanch Cairó
Bo
Inexistent
IPA 28313
Fàcil
Residencial
Privada
7943013DG3274S0002DZ / 7943013DG3274S0003FX
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.
dc., 12/12/2012 - 01:00

Descripció
La Torre Viader és una casa senyorial construïda durant el primer terç del segle XX segons
l'estètica noucentista. És un edifici de planta quadrangular que s'estructura en tres crugies.
Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener
perpendicular a la façana. El frontis es composa segons tres eixos d'obertures d'arc de mig
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punt, on destaca una tribuna semicircular situada a l'eix central. Sobre d'aquesta hi ha una
cornisa i un ràfec amb coberta de teules ceràmiques vidriades, des d'on arrenquen els
capcers esgraonats que coronen cadascuna de les façanes. El capcer de la principal
presenta l'any "1922", així com en cada extrem dues columnes amb capitells d'estil dòric
que sostenen travessers de fusta. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. A la façana
de tramuntana hi ha adossat un cos de planta baixa habilitat com a terrassa transitable a la
part superior, delimitat amb barana de balustrada i coronat per una gelosia. Davant la casa,
a l'altre costat del carrer, hi ha el pati, tancat per un mur d'obra amb barana de forja. A
l'interior s'observa un banc d'obra adossat en cada costat, així com un fanal de forja a la
part central sobre un pilar de pedra.
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