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La casa, de 1910, és la principal de l’illa Raspall de la Garriga

Can Barbey, la millor obra de  
Raspall, es ven per 6 milions
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La façana principal de Can Barbey, a l’illa Raspall de la Garriga
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Un dels vuit dormitoris de Can Barbey
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El menjador de la casa amb una impressionant llar de foc

La Garriga

EL 9 NOU

Can Barbey, l’obra privada 
més emblemàtica de l’arqui-
tecte modernista Manuel 
Raspall, està a la venda. 
Segons ja s’ha pogut veure en 
alguns anuncis en premsa, la 
casa que va encarregar l’em-
presari barceloní Juli Barbey 
a l’arquitecte Raspall, es 
vendria per 6 milions d’euros 
(1.000 milions de pessetes). 

Can Barbey, de 1910, és la 
torre més destacada de les 
quatre que formen l’illa Ras-
pall, el conjunt més repre-
sentatiu de l’obra d’aquest 
arquitecte. L’illa de cases va 
ser declarada Bé Cultural 
d’Interès Nacional l’any 
1997. Segons l’arquitecte 
Lluís Cuspinera, estudiós 
de l’obra de Raspall, “Can 
Barbey és l’obra màxima de 
Raspall, tant per la seva qua-
litat arquitectònica com pels 
seus elements decoratius. Té 
1.144 m2 edificats, distribuïts 
en soterrani, planta baixa i 
primer pis, però la superfície 
total de la finca és de 2.600 
m2. Destaca també la tanca 
de pedra i trencadís.

Ara mateix, pertany a la 
família Rovira, de Manlleu, 
que la va comprar als hereus 
de Juli Barbey l’any 1985. En 
els primers anys de democrà-
cia, l’any 1981, Can Barbey 
va ser oferta a l’Ajuntament 
de l’alcaldessa Núria Albó 
per una quantitat d’entre 20 
i 30 milions de pessetes. Però 
el consistori d’aleshores va 
desestimar-ne la compra per-
què en aquell moment tenien 
altres prioritats bàsiques per 
cobrir. L’Ajuntament actual 
també ho desestima.

El semàfor de 
la ronda Nord 
a Canovelles 
s’engega dimarts
Canovelles

El nou semàfor que s’ha 
instal·lat a la ronda Nord, 
a l’alçada de la rotonda de 
l’avinguda de Canovelles 
entrarà en servei dimarts a 
les 10 del matí, segons fonts 
municipals. El semàfor l’ha-
via reivindicat l’Ajuntament, 
l’escola Jacint Verdaguer i 
diverses entitats del munici-
pi per garantir la seguretat 
dels vianants que han de 
travessar la ronda. L’Ajunta-
ment considera, però, que el 
semàfor no tanca la proble-
màtica de seguretat, ja que 
el problema de fons és que 
la ronda travessa Canovelles 
com una via ràpida dins de la 
població amb equipaments a 
banda i banda que utilitzen 
molts veïns.

Un concert de Paco 
Ibáñez recorda el 
maqui Quico Sabaté 
a Sant Celoni
Sant Celoni

Els actes commemoratius 
del 50è aniversari de la mort 
del maqui Quico Sabaté 
continuen aquest cap de 
setmana a Sant Celoni amb 
un concert de Paco Ibáñez 
amb Mario Mas i Ramon 
Muns dissabte a les 10 del 
vespre a l’Ateneu. Abans, a 
les 6 de la tarda, hi haurà un 
debat al mateix lloc amb els 
exguerrillers Joan Busquets, 
Ángel Fernández, Francis-
co Martínez i Esperanza 
Martínez. També hi haurà 
Just Casas, de la CNT/AIT, 
i Dolores Cabra, de l’arxiu 
Guerra i Exilio. Aquest 
divendres a les 7 de la tarda 
s’inaugurarà a Can Ramis 
l’exposició de fotografies 
“L’oposició armada al fran-
quisme. L’últim viatge d’en 
Quico Sabaté”.

Granollers inicia 
els actes de record 
del bombardeig 
del maig de 1938
Granollers

Granollers inicia aquest cap 
de setmana els actes de com-
memoració del 72è aniversari 
del bombardeig del 31 de 
maig de 1938, on van perdre 
la vida prop de 200 persones. 
Aquest diumenge es farà 
entre les 12 i les 2 del migdia 
un itinerari guiat per algun 
dels indrets de la ciutat que 
van ser escenari del bombar-
deig de l’aviació italiana que 
inclou una visita al refugi de 
la plaça Maluquer i Salvador. 
Les inscripcions, que costen 
3,5 euros, s’han de fer al 
Museu de Granollers. Les pla-
ces són limitades.G
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Un esvoranc al subsòl 
malmet una claveguera 
a la Garriga
La Garriga

Un moviment de terra al 
subsòl ha fet un esvoranc al 
carrer Vinyals de la Garriga, 
entre el Passeig i el carrer 
Banys. El forat ha trencat  
una claveguera. L’Ajunta-
ment ha acordonat la zona a 
l’espera de rebre els pressu-
postos per refer la claveguera 
i el paviment. D’altra banda, 
hi ha hagut un altre esvoranc 
al carrer Samalús, que ha 
afectat la claveguera. Mentre 
es reparava, dimecres, es va 
foradar una canonada que 
va deixar sense aigua quatre 
hores centenars d’abonats 
del centre.


