La Garriga

22,23 i 24 de setembre
Després de la pausa estival, reprenem les sortides d’autocaravanes de l’UCC amb la trobada dels
dies 22, 23 i 24 de setembre a La Garriga.
Com sempre, el divendres totes les autocaravanes, en aquesta ocasió 36, anem arribant al lloc de
trobada que és la nova àrea d’autocaravanes que l’Ajuntament de La Garriga ha construït al poble,
concretament, a Can Terrers, a l’altre cantó de la vil·la romana. La inauguració d’aquesta àrea es
farà durant aquest cap de setmana.

El dissabte comença la nostra
visita al Centre de Visitants de la
Garriga, ubicat a l’antic safareig
municipal, un edifici modernista,
lloc on ens esperen les dues guies
que ens acompanyaran durant la
nostra visita i ens donaran tota
classe d’explicacions.

Al començament de la visita, ens expliquen que degut al seu clima i a les seves aigües termals,
La Garriga es va convertir a partir de finals del segle XIX en un dels llocs d’estiueig preferit de la
burgesia catalana del moment. Fet pel qual en aquella època es van construir un bon nombre
d’edificis modernistes.
Cal destacar en especial, l’obra de l’arquitecte de família garriguenca: Manel J. Raspall que va
realitzar més d’un centenar d’obres en tot el poble, algunes de les quals visitarem avui.

La primera és la Casa Raspall Mayol,
que era la casa on va néixer la seva
mare. Aquesta va ser la primera
obra de l’arquitecte i el resultat és
una magnifica casa de construcció
modernista. A la planta baixa (l’única
planta que es pot visitar) destaca la
sala noble, les finestres gòtiques amb
originals porticons, la plomeria i les
vidrieres. I sobre tot aquest desig de
representar i d’integrar la natura en
els edificis, propi del Modernisme.

Aquesta casa es troba unida a
Can Mayol, obra noucentista
del propi Raspall. Actualment,
tant una casa com l’altra, són
equipaments municipals.

A continuació anem a l’illa
Raspall, una illa de 4 cases
situades al Passeig i construïdes
per Raspall entre 1910 i
1913. Aquestes 4 cases són:
Can Barbey, La Torre Iris, La
Bombonera i La Casa Barraquer.
Totes elles només es poden
visitar per fora per tractar-se de
propietats privades, a excepció
de Can Barbey on podem visitar
també el jardí.

Comencem la visita per Can Barbey
(1910), la més gran de totes 4, una
gran casa amb 4 façanes formada
per semi soterrani, planta baixa, pis,
golfes i torre mirador.
La torre mirador sobresurt de la
teulada. La coberta té diferents
orientacions i està feta amb teules
vidriades de diferents colors.
A la façana sud hi ha un gran rellotge
de sol de trencadís i a la façana de
ponent, un mosaic de trencadís amb
la figura de Sant Jordi, tots dos obra
de la família de ceramistes Bru.

Totes les façanes tenen un ampli
sòcol de pedra acabat amb una
sanefa de ceràmica vidriada i la
resta de la casa està estucada en
color ocre clar.

El jardí, amb una sèrie d’elements
destacats (com el brollador,
els esgrafiats, les jardineres, el
pantocràtor...) enriqueix el conjunt
de la finca.

Casa Barraquer (1912) és una
casa d’estil noucentista amb
formes més rectes i inspirades
en el neogòtic i amb una torre
mirador que sobresurt de la
coberta amb teules vidriades.
Les façanes estan revestides
amb estuc i esgrafiats de colors
blanc i blau.

La tercera casa que visitem és La Bombonera (1910). Aquesta casa dona al Passeig i és de
dimensions molt més reduïdes que les dues anteriors. Com Can Barbey té un ampli sòcol de
pedra, una sanefa de ceràmica i la resta està estucada en color blanc i verd. Tots els arcs estan
emmarcats amb esgrafiats florals.
L’accés a l’interior s’efectua a través d’una escala de dos trams i a peu de l’escala es troba un
curiós fanal de ferro forjat decorat amb rajoletes i vitralls emplomats.
El nom de la casa ve del fet que quan la propietària (Sra. Cecilia Reig) va encarregar l’obra a en
Raspall li va ensenyar una fotografia d’una casa que estava en una capsa de bombons.
I finalment, arribem a la Torre Iris
(1911) situada al nº 1 del Passeig que
va ser construïda com a habitatge
plurifamiliar, és a dir, de tres pisos
independents.

El timbre és molt original ja que simula
el cap d’un animal. Actualment,
aquesta torre és la seu d’una escola
de música.

Del conjunt destaca la torre mirador amb escala i coberta
amb rajoles vidriades de color blanc. De la coberta
sobresurten 2 xemeneies coronades amb un barret de
ceràmica de colors marró i groc. La portalada té 2 pilastres
coronats amb capitells de formes sinuoses i esgrafiat el
nom de Torre Iris.

Fem tota la volta sencera a l’illa i tornem a la
façana de ponent de Can Barbey. A l’acera del
davant, una placa situada al terra ens recorda
un trist esdeveniment que va tenir lloc a La
Garriga durant la Guerra Civil Espanyola,
concretament el 29 de gener de 1939.
La visita que fem a continuació està directament
relacionada amb aquest esdeveniment, ja que
anem a visitar el refugi antiaeri.
Aquest refugi es troba al costat de l’estació
del tren i hi anem caminant. Per fer la visita
ens hem de repartir en tres grups.

Es tracta d’un refugi excavat
directament a la roca granítica amb més
de 110 metres de galeries i construït
pels veïns de La Garriga al 1938 sota
les ordres de la Junta Local de Defensa
Passiva i que va servir per protegir-se
dels atacs de les bombes franquistes i
en especial del mortal bombardeig que
va tenir lloc el 29 de gener de 1939 i
que va provocar 15 morts però un gran
nombre de veïns van poder salvar la
vida gracies al refugi.
Un cop acabada la visita al refugi, fem
una pausa per dinar i a primera hora
de la tarda ens trobem tot el grup altra
vegada al Centre de Visitants per anar
fins a la Doma.
Anem fins a La Doma caminant. La Doma es troba a l’altre costat del riu Congost i de la carretera.
És un conjunt emmurallat on es
troba l’antiga església parroquial, el
cementiri i la casa del domer o doma.
A l’Edat Mitjana, la Doma no només
regia la vida religiosa, sinó que també
s’ocupava de cobrar els delmes, de
fer justícia i de dirigir la vida social
dels habitants de la zona.
La part més antiga és la nau central
romànica del segle XII. La porta
d’entrada al temple, la capella, la
sagristia, el comunidor i el cor són
del segle XVI i als segles XVII i XVIII
es va fer el cementiri.
L’església és un edifici de planta rectangular de tres naus,
una romànica i altres dues gòtiques. Aquesta església va
ser la parròquia de La Garriga fins al 1737, quan es va
consagrar la nova església barroca construïda al centre
de La Garriga, a l’altre costat del riu Congost.
Tant el retaule gòtic de l’interior de l’església, ( la peça més
important del conjunt) com la portalada estan dedicats
a Sant Esteve. En el retaule gòtic estan representades
escenes de la vida de Sant Esteve coronades per la
imatge d’un crucifix.
El campanar del segle XVI està situat a llevant, és de
planta quadrada amb coberta piramidal de teules i obert
als 4 vents.
En el cementiri hi ha un bon nombre de panteons
modernistes i neogòtics, ja que com hem dit, a finals del
segle XIX i principis del XX, La Garriga es va convertir
en un punt important d’estiueig de la burgesia catalana i
barcelonina, en particular.

Quan acabem la visita ens dirigim cap a l’àrea d’autocaravanes per gaudir de la part més lúdica
d’aquesta sortida.
Es tracta de la inauguració de l’àrea
que té una capacitat per 10 vehicles
i que compta amb una plataforma de
desguàs d’aigües grises, arquetes de
buidat d’aigües negres i alimentació
d’aigua i llum.
La inauguració de l’àrea compta
amb la presencia de l’alcaldessa
de La Garriga: Meritxell Budó i del
regidor de Turisme. Durant l’acte,
el nostre president, en Xavier
Agustí fa el lliurament d’una placa
commemorativa de l’acte que les
citades autoritats agraeixen.
Després del parlament, té lloc una festa que l’Ajuntament ha preparat per les més de 100 persones
que assistim a l’acte, entre autocaravanistes i garriguencs. La festa consisteix en un sopar a base
de bona botifarra de La Garriga amb pa amb tomàquet, vi i refrescos. Després de sopar, té lloc
un concert amb The Gols Tour Imbecils i els The Phalantes, que ens fan passar una bona estona
ballant.
Després d’un dissabte tan intens, tan interessant i tan divertit, el diumenge es presenta molt més
tranquil.

A les 11 hores fem la rotllana de comiat, on com sempre, a més de fer el Cant dels Adéus, en
Xavier Agustí ens informa del calendari de les properes sortides.
A partir d’aquest moment i ja per lliure, la majoria decidim aprofitar la resta del dia per acabar de
visitar La Garriga o algun dels llocs propers.

Jordi i Conxita

