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Can Xoriguera sera un hotel rural
La masia oferira nou habitacions amb totes les comoditats

Redacció

La Masia Xoriguera, situa-
da al peu de l' antic caIJÚde
Vilanova aRibes, esconvertirá
en un allotjament rural que po-
dria obrir les seves portes la
properaSetrnanaSanta.Empre-
sarisde la comarcahanposaten
marxa aquesta iniciativa, que
s'adreca a un públic mitjá-alt i
que safegeix al boom de pro-
postes turístiques sorgides al
municipi deSantPeredeRibes,
amb el projecte de I'hotel bal-
neari de Mas Solers al capda-
van!.

L' establiment de la masia
Xoriguera, que podria portar el
nom de Clos la Plana, per la
sevasituació al mig de la plana
entre Vilanova i Ribes i la seva
condició de finca tancada,esta
vinculada a I'explotació vitivi-
nícola que s'hi porta a terme.
Les gairebé vuit hectareesque
té la finca estandedicadesbasi-
cament al conreu de la vinya,
perotambéal'horticultura, l' oli-
vera i els arbres fruiters. EIs
propietaris tenen la intenció de
comercialitzar properament el
vi negre i l' oli que elaboren.

El nou hotel rural tindrá nou
habitacions, dotadesamb totes
les comoditats: aire condicio-
nat, banyera d'hidromassatge,
connexió a Internet i televisió
per satel-Iit, entre d'altres. AI-
gunes delles són dúplex, amb
un altell de fusta on sinstal-
laran els llits i una claraboia al
sostre. Una de les cambres, la
més gran, esta situada just a
I'últirn pis de la torre. L'hotel
disposatambé d ascensor.

L'establiment tindráuncafé-
bar, sala de lectura i diverses
salesper aconvencions i reuni-

La Masia Xoriguera, una raresa arquitectónica amb un encant especial al Garraf

ons d' empresa. EIs antics ce-
llers i la cavallerissa han estat
reformats per acollir aquestes
dependéncies.Un pati servirá
com a terrassaexterior del bar.
L' establimentdisposatambéde
piscina.Totsaquestsserveisfan.
que l' establiment s'apropi més
a un relais chateiiu que a un
allotjament deturisrnerural tra-
dicional. La sevaproximitat als
nuc1is de Sitges, Vilafranca i
Vilanova i tambéa I'aeroport, a
través de la C-32, fan que la
iniciativa pugui atraurevisitants
denombrosesprocedéncies.EIs
propietaris tenenen projecte la
instal-lació deserveisdesaunai
fitness enun pavelló adjacenta
la casa,i hanprevist oferir ser-
veis com lloguer de bicic1etes

de muntanya o excursionisme.
L' espectacularitatde la ma-

sia, amb el seuexterior moder-
nista,ofereix unencantespecial
al.nou establimen!. Alguns de-

L'establiment
s'adreca a
un públic
rnitja-alt

talls, com ara la instal-Iació de
dutxesaduesde leshabitacions
aprofitant lesgaritesdevigilan-
cia, exploten aquesta caracte-
rística arquitectura. Can Xori-
guera és inclosa dins la ruta

L' esperitdelRomanticisme,que
inclou nombrosos edificis his-
tórics del Garraf.

La vistosa obra arquitecto-
nica de Can Xoriguera va que-
dar enllestida el 1913, un any
desprésque la masiafos adqui-
rida pel vilanoví SebastiáSoler
Miró, propietari també del' edi-
fici de Can Pahissa,avui casal
d' avis a la rambla de la Pau de
Vilanova. Abans, pero, Can
Xoriguera havia estatpropietat
de la família Giralt, de la faIJÚ-
lia Puig i, probablement, d' Ar-
nau deXoriguera, síndic de Ri-
bes,de qui conservael nom. El
segleXX, la casahaestatpropi-
etat del notari Lluís Genís i els
seus hereus,fins passara mans
deis actualspropietaris.1
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I Contrapunt I

Una masia
insólita

La Masia Xoriguera és
una casadel tot insólita a
la comarca del Garraf. Tal
com comenta l' estudiós i
col-Iaborador del DIARI
Jordi Casas, aquesta ma-
sia, amb la sevatorre amb
pinacle, el baluard amb
merles i garites i altresele-
mentsarquitectónicsd' ins-
piració modernista, no és
comparable a cap altra
masia de la comarca. El
qualificatiu d' insolita li va
posar l' excursionista Joan
Virella. Xoriguera ésuna
masia fortificada, situada
al peu del carni vell de
VilanovaaRibes, entrecan
Mironet i els Cucons. La
torre és el cos de la cons-
trucció més destacable,
amb cinc alcades,planta i
tres pisos i una sortida a
l' exterior del pinacle, on
hi haun balcó quedónatot
el tomb a la punxa. Entre
les finestres d'aquest pis
hi ha dos rellotges de sol.

La masia va prendre la
forma actual el 1913. AIs
cellers encara hi ha bótes
de vi del mateix any. Les
duesgaritesexistents vigi-

len els cellers i el portal
d' entrada a les antigues
quadres i cotxeres, amb
marquesina i fet depedra i
volta de totxo. A I'entrada
principal, hi destaca un
porxo terrassa d'inspira-
ció oriental, amb colum-
nes salomoniques idos
púlpits. Tots, elements
exótics i, com deia Vire-
Ha, insólits.
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