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A final del mes vinent quedaran
acabades del tot les obres corres-
ponents a la primera fase de reha-
bilitació de la torre Lluvià. Una
actuació que cada vegada dóna
fruits més evidents i atractius. 

Tal com mostren les fotografies
del costat, actualment ja hi ha la tor-
rassa acabada, inclosa l’escala in-
terior de cargol per poder-hi acce-
dir. D’aquesta part nova del cap-
damunt de la construcció, que
s’ha fet imitant la que hi havia an-
tigament, ja n’han retirat la basti-
da, que encara envolta la resta de
l’edifici, incloses les bigues ver-
melles per apuntalar-lo que hi van
posar de bon començament per
evitar ensurts, tenint en compte el
mal estat en què estava la torre. 

Els operaris han començat a fer
la coberta, que és la darrera part
que queda pel que fa a l’edifici. Pos-
teriorment, encara caldrà fer la
impermeabilització del terreny. 

Les obres, que costen 786.000
euros i que es van començar a re-
alitzar el febrer passat, les paguen
la Diputació i el fons europeu Fe-
der, i les executa una unió tempo-
ral d’empreses. Coneguda també
com a Vil·la Emília, la torre Lluvià
forma part d’una parcel·la de
75.690,50 m2 de superfície en un
entorn rural d’un alt valor paisat-
gístic i amb una magnífica pan-
oràmica de la muntanya  de Mont-
serrat. Tot plegat va ser adquirit per
l’Ajuntament el febrer del 2012 als
antics propietaris per 227.000 eu-
ros, a pagar en quatre anys.
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La primera fase
d’obres a la torre
Lluvià quedarà
acabada en un mes

Han construït la nova torrassa, amb l’escala
de cargol interior, i han començat la coberta 


Les obres que hi han fet han dignificat l’aspecte de la torre Lluvià, que l’Ajuntament va comprar el 2012
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La façana de l’edifici conserva el gravat amb el nom de Vil·la Emília Escala de cargol de la torrassa


