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L’edifici va ser construit pel mestre d’obres Josep Codomí i Bosch l’any 
1885. Malgrat va ser promogut per Josep Gironella Rudó, ben a principis 
del S.XX va passar a ser propietat de la familia Nouviles (o Nouvilas segons 
el document), únics propietaris de la finca fins la seva expropiació per 
part de l’administració de Figueres.
La casa, d’estil eclèctic, reflecteix una pauta neoclàssica amb profusió 
d’elements ornamentals i una majestuos escala noble  amb lluerna.

EL CARÀCTER DE LA CASA
L’edifici és valorat Monument de Figueres (Patrimoni Arquitectònic Ca-
talà).
Tant la composició i estètica de l’edifici com les dimensions dels seus es-
pais fan evidents el valor noble que té la casa.
La propietat està dividida en 3 apartaments: En planta baixa, compo-
sats de forma simètrica, hi ha dos apartaments separats per el vestibul 
central, un espai ric i ampli amb una lluerna en l’eix central que permet 
il·luminar la gran escalinata que puja a la primera planta.
En aquesta, hi trobem un únic pis, amb dos petits patis en l’eix central, i 
amb façana a ambdós costats (Carrer i jardí interior), amb una escala 
noble que baixa al jardí posterior.

EL JARDÍ 
La casa s’alimenta d’un jardí d’uns 700 m2, actualment poc cuidat, però 
amb diversitat d’arbres, i gran potencial per a proporcionar un espai ex-
terior alegre als avis que hi viuen.

Malgrat ser una construcció de més d’un segle d’antiguitat, la Casa Nou-
viles conserva en molt bon estat la majoria dels seus elements estructurals 
principals.
La construcció, de murs de fàbrica de maó massis, mostra un ritme es-
tructural principal format pels murs paral·lels a les façanes, i un segon 
ritme perpendicular amb murs colaborant en forma d’arriostrament. 
L’estructura horitzontal, en canvi, si que mostra un estat més malmès. 
Amb la qual cosa s’haurà de considerar el reforç o la substitució d’alguns 
d’aquests elements.

ESPAIS ÚNICS
Les sales que formen els tres pisos es caracteritzen per ser singulars i de 
caracteristiques úniques comparades amb les seves veïnes.
Els espais no treballen per plans verticals i horitzontals (plans que es po-
drien desplaçar per formar habitacions més grans o més petites) sinó que 
treballen continguts sota una volta a la catalana (de canó o de 4 punts 
segons la sala) definida pels 4 elements verticals. Aquest volum cobreix 
un pla amb paviment ceràmic també únic en cada habitació.

QUALITATS DE LLAR
No només parlem d’espais únics i especials gràcies als seus acabats pen-
sats al detall, sinó que parlem d’espais “llar”; espais que provenen d’un 
context residencial antic i noble, i que per tant aporten una sensació 
domèstica a l’edifici. 
Aquesta és una qualitat molt apreciada per la majoria de la gent gran, 
molt reacis a volguer passar els seus últims dies en un edifici amb carac-
teristiques d’hospital. 
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