Casa Estapé
Cubelles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament
Alçada:

Garraf
pg. de Narcís Bardají, 46. C/ de l'Estació 37
A 150 m de l'estació de FFCC
8

Coordenades:

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

41.20521
1.67402
388828
4562385

Classificació
Número de fitxa
Àmbit:
Tipologia
Estil / època:
Segle
Any
Estat de conservació
Notes de conservació:
Protecció
Observacions protecció:
Accés
Ús actual:
Titularitat
Titular:
Autor de la fitxa
Data de registre de la
fitxa:
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08074-42
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani Noucentisme
XX
1943
Dolent
Abandonat, balustrades trencades, igual que els vidres i algunes
persianes. Jardí abandonat
Legal
Catàleg,Núm. expedient: 2001/003107/B
Fàcil
Sense ús
Privada
8925804CF8682N
F. Xavier Oms
dc., 06/05/2020 - 02:00

Descripció
La Casa Estapé es troba ubicada al carrer que uneix el casc històric de Cubelles amb la seva part nova i
l'estació de FFCC, en una cantonada. Per aquest motiu presenta façana a dos carrers (C. Narcís Bardají i C.
de l'Estació).
Es tracta d'un edifici aïllat, amb jardí i una pèrgola a l'angle de trobada d'ambdós carrers. La façana
principal es dona al carrer d'accés (C. Narcís Bardají). La casa està formada per un cos principal amb planta
baixa i pis i presenta coberta composta amb teula àrab i un complex aparell de cobertura ceràmica. D'aquest
cos en sobresurt una torre quadrada que assoleix una alçada més, amb coberta de teula àrab a quatre
vessants i novament, repetint el model ja esmentat del pis principal, imbricació ceràmica. A la façana
oposada (C. de l'Estació), se'n pot destacar un annex de cos de planta baixa que fa funcions de galeria i que
està coberta per coberta plana en balcó amb balustrada. A la cantonada entre els dos carrers hi ha un pèrgola
que segueix els mateixos paràmetres estètics de la resta de l'edifici.

Història
Aquest edifici va ser fet construir per l'eminent cardiòleg cubellenc Francesc Estapé l'any 1943. En el seu
testament, el va donar a beneficència a través de la Fundació Estapé. Aquesta fundació, amb problemes
econòmics, ha cedit la gestió de les propietats de la citada fundació a l'ajuntament de Cubelles

Bibliografia
Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de Cubelles. Núm.
expedient: 2001/003107/B. Aprovació inicial 25/01/2001, aprovació provisional 18/09/2002, data
publicació: 02/02/2004
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