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DENOMINACIÓ: LA RICARDA / Torre de La Ricarda

ADREÇA: X=425170,245 Y=45772811,36

MUNICIPI: Prat de Llobregat

ÈPOCA: De 1870 a ...

AUTOR/A: .

PROMOTOR/A: Eusebi Bertrand i Serra (1940)

TIPOLOGIA: Imita l’estructura de Grup III..
Torre d’estiueig aïllada i casa de masovers annexa.
Arquitectura residencial rural.

TITULARITAT: Privada

ÚS: Residencial

CODI: t. 24 - p
ARR.05

DESCRIPCIÓ:

Torre d’estil noucentista. Residència de planta baixa i dos pisos en un sector i
de planta baixa, pis i terrat a l’altre.

La part de tres plantes imita l’estructura bàsica d’una masia amb la coberta a
dues vessants i el carener perpendicular a la façana. Tot dintre d’un esperit clarament
noucentista.

Ara bé la decoració és modernista: esgrafiats de temes florals emmarquen les
finestres, a més d’àngels a les cornises. La base dels balcons està adornada amb
ceràmica vidriada, hi ha laminats de ferro treballats amb formes corves imitant
forjats artesanals.

La residència està voltada de jardins i al costat hi ha una casa més senzilla
pels masovers. L’entorn és de gran interès pels jardins, arbrat, i el llac, que amb un
petit embarcador condueix fins a la platja.

CONTEXT:

La casa està situada a l’inici de l’Estany de La Ricarda, en el que té un petit
embarcador. A la casa s’hi accedeix per el Camí Reial de València.

INVENTARI D’EDIFICACIÓ TRADICIONAL

Data de la darrera actualització:  Maig      2002
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EVOLUCIÓ D’USOS: Ús original: Residèncial de vacances amb

masoveria.
Ús actual: Reseidencial de vacances amb
masoveria.

.
ESTAT DE CONSERVACIÓ: Bo. Donat que la torre d’estiueig i els jardins

estan cuidats i vigilats pels actuals masovers,
l’estat de conservació és molt bo.

.
VALORACIÓ:

.
PROTECCIÓ PROPOSADA: .

RÈGIM URBANÍSTIC: 24 a. Sòl No Urbanitzable, amb servituds
aeronàutiques.

RÈGIM DE PROTECCIÓ: … .

REFERÈNCIA CADASTRAL: .

DADES HISTÒRIQUES:

Torre construïda a la dècada de 1870, abans que Manuel Bertran i Salsas es
fes amb la propietat de l’indret. Posteriorment ha estat objecte de diverses reformes,
fins la darrera de 1940 a càrrec de Josè Antonio Bertran i Mata.

Segons fons orals la construcció principal s’aixecà sobre un antic refugi de
caçadors. El Nomenclàtor de la Província de Barcelona, descriu una “ La Torre dels
Cassadors”, com “Torre (casa de recreo)”, que situada a 6 km de la capital de
l’ajuntament, és un edifici de dues plantes habitat constantment. Podria tractar-se
d’aquesta casa.
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