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La Garriaa i les 
"mansaies Raspall" 

Lluís Cuspinera i Font 

Arquitecte 
En el llenguatge urbanístic, ((man- ocasions, que  descriurem seguint 
sana), ' és l'espai d e  s61 urbh dins la la data d'edificació 2. 

trama viaria, delimitat per tres o 
més vials, a m b  edificacions e n  La primera ((mansana)) és la delimi- 
l'interior. En el pla urbanístic d e  tada per la carretera d e  l'Ametlla, 
mitjan segles XIX i XX, la porció d e  els carrers d e  Llerona, prolongació 
s61 normalment esth delimitada per d e  Ramon Pascual i dlAnselm Cla- 
plantes d e  forma poligonal, d e  pe- vé. L'any 1906 s'hi bastí la Torre 
rimetre triangular, quadrangular o Sant Josep, habitatge ai'llat, situat - 
rectangular. prop de  la cantonada de  la carrete- 

ra de  1'Ametlla i del carrer de  Lle- 
Anomenem ccmansana Raspall,) rona. Va ser promogut per Aureli 
l'illa en la qual la totalitat dels edi- Diegiiez i Mas. 
ficis es constru'iren segons el pro- 
jecte d e  l'arquitecte Manuel Joa- Es tracta d'un edifici singular, pel 
quim Raspall i Mayol. tractament del paredat en capserrat 

i de  totxo a les facanes. També cal 

A la Garriga aquest fet es dóna, destacar-ne la treballada portalada 

durant  els anys 1906-1914, en sis d'entrada que hi ha a la cantonada. 

1 Ida ~iormalitzacid dc  la paraula <<njansana)> la proposa Ildefons Cerda, a Ln Trorio Grnrrnl di, lo Urhnriiznciciii, vol. I. Madrid, 1867. Mes tard, en el numero 

107 dcl mes de  marc dc  I'any 1975 de  la revista C~rodcriios d1. Arqrritrctrrrn es reivindica la normalitzaci6 de  la paraula. 

2 La primrra ,<mallsana Raspalln es troba a Cardedeu. Esta delimitada pels carrers: Gran Via de  Tombs Balbey, Verge del Pilar, Girona i Esteve Barangé. 

1-'any 1904 s'hi edific'h la casa per a Merci. Espinach de  Grani-s, anomenada Alq~rerin CloPlin. 



En la dPcada dels anys quaranta es 
dugueren a terme unes reformes 
que malmeteren en part la seva ima- 
tge: es modifica l'escala d'accés a 
l'exterior, s'eliminaren la cerhmica 
d e  les impostes i el plafó cerhmic 
al.lusiu a sant Josep (col.locat sobre 
el portal d'entrada), les baranes de  
ferro es substitui'ren per ceramiques 
i s'afegiren reixes d'estil pseudoan- 
dalús en els buits de  la planta baixa. 
En el cos d e  planta poligonal del 
costat nord, es substituí la coberta 
plana -limitada per una barana d e  
ferro forjat recolzada en pilastres 
coronades amb jardineres revesti- 
des de  peces ceramiques- per una 
coberta d e  pavelló d e  teula i rab.  Es 
modifica la portalada d'entrada a 
la finca. La portalada de  ferro, ac- 
tualment, esta col.locada en la por- 
talada d'entrada a can Metsidro. 

L'any 1931 e s  const rui  u n  cos 
d'edifici destinat a porteria; estava 
situat darrera la tanca d e  paredat 
arrebossat del carrer de  Llerona, 
perd actualment ha desaparegut. 

L'any 1982 es parcel.1; la finca per 
tal d'edificar-hi habitatges unifa- 
miliars entre mitgeres amb jardí a 
davant ,  amb facana als carrers 
d'An-selm Clavé i d e  Llerona i en- 
voltant la Torre Sant Josep. Aques- 

ta es deixa en una parce1.h sufi- 
cientment gran per tal de  mantenir- 
la ai'llada, perb va perdre la imatge 
que tenia des del carrer. 

La segona ((mansana), és la delimi- 
tada pels carrers d e  Caselles, el 
Passeig, Blancafort i Manuel Ras- 
pall. El primer edifici que s'hi cons- 
truí va ser la casa Llorenq, al Pas- 
seig 11, de  l'any 1907, segons cons- 
ta en el plafó situat en el capcer de  
la facana d e  migdia. També es cons- 
truiren set buits d e  la tanca del ca- 
rrer de  Blancafort. D'aquesta tanca 
cal destacar que és l'única en l'obra 
d e  M. Raspall en quP la reixa és de  
fusta. En la dPcada dels anys 50 es 
remodela l'interior i es retiraren i 
traslladaren fora de  la Garriga els 
vitralls emplomats. 
El segon edifici que es construi va 
ser la casa per a FPlix Fages i Vila. 
Segons el projecte datat l'any 1909, 
es bastí al Passeig 9, fent cantonada 
amb el carrer de  Caselles. Durant la 
decada dels anys 60 es reforma en 
part l'interior, que es transforma 
en dos habitatges i mantingué la 
relació de  buits i d e  plens en totes 
les facanes. 

La intervenció següent s'efectua 
entre els anys 1910-1912. Es tracta 
d e  l'ampliació d e  la casa Llorenq. 

Consistí a afegir a la facana d e  
migdia la galeria tancada amb per- 
sianes enrotllables a la planta baixa. 
També es construiren els set buits 
restants d e  la tanca del carrer de  
Blancafort i el cos d'edifici destinat 
a porteria, situat a la paret mitgera 
nord, amb facana al carrer d e  Ma- 
nuel Raspall. 

Més tard, l'any 1910, es construi la 
tanca i un cobert per a FPlix Fages a 
la finca situada a la cantonada dels 
carrers de  Caselles i de  Manuel Ras- 
pall; el cobert estava situat a la mit- 
gera amb la porteria de  la casa Llo- 
renc. Més tard, en la dPcada de  1930, 
i en un altre llenguatge arquitectb- 
nic, s'amplia el cobert i es transfor- 
ma en un habitatge amb mitgera a 
migdia i alineat al carrer. 

Es tracta d'un conjunt interessant 
edificat entre els anys 1906 i 1910. 
A la casa llor en^ hi trobem, per 
primera i única vegada en l'obra d e  
Manuel Raspall, el paredat comú 
sense revestir als murs de  la facana 
i el dintell d e  totxo vist escalonat 
als buits de  finestres i balconeres. 
La ((mansana>, conserva la seva ima- 
tge original. Actualment és la sego- 
na ((mansana)) Raspall en impor- 
tancia arquitecthnica i urbanística. 

Cantonada nord-est  de la  Torre Sant 

Josep ,  s i tuada a la primera ccmansana 

Raspallw. La fotografia i s  del  final de l s  

a n y s  10 i  ha e s t a t  cedida a I'arxiri 

Cuspinera per la família M a t e s .  



Cantonndcs  sud-oest  de les ducs cases 

sitttadcs a la se,pona amansana Raspallw. 

La qrtc cstri cn primer termc és la casa 

L l o r c n ~  (1907) i I'altra és  la dc FClix 

FURCS (1908). La fotografia és dcl final 

dcls an!ys 10 i Ira c s ta t  cedida pcr Manuel 

Rlancafor t  a la Fltndacid Maur i  de la 

Garriga. 

El pla urbanístic ha d e  protegir la 
totalitat del conjunt que forma la 
tcmansana)) i ha d'evitar qualsevol 
altra edificació que el malmeti. 

La tercera ((mansanan, anomenada 
Parc Serra, esth delimitada pels car- 
rers d e  llAmetlla, del Guinardó, d e  
Rosselló i el Passeig. El nom de  
Parc Serra prové del fet que el pro- 
motor de  les edificacions que es 
bastiren a la (cmansana>, era el sen- 
yor Pere Serra i Pous. El primer 
edifici que es va construir, l'any 
1909, va ser I'habitatge situat al ca- 
rrer d e  1'Ametlla 18-20, prop d e  la 
cantonada del carrer del Guinardó. 
Es tracta d e  l'edifici més singular 
d e  l'obra de  Manuel Raspall. La 
coberta és inclinada a dues vessants, 
acabada amb rajola de  cerhmica vi- 
driada i amb un interessant dibuix 
en greca. L'interior es mantingué 
inacabat fins a l'any 1940, en quP 
I'arquitecte Josep DomPnech i Man- 
sana comprh la finca i la transformi 
totalment sense deixar cap vestigi 
d e  la seva singularitat. 

Més tard (en un moment que no es 
pot datar), es construi, prop d e  la 
cantonada del Passeig i del carrer 
d e  llAmetlla, un singular cos d'e- 
difici ai'llat, destinat a porteria. No 
es disposa del projecte ni de  cap 
document fotogrhfic. La informa- 

ció ha arribat per via oral. Aquest 
edifici també va ser transformat en 
la dPcada d e l s  a n y s  40 per  
l'arquitecte esmentat abans. 

L'any 1910 es construí la segona 
residPncia del conjunt, situada a la 
cantonada dels carrers del Guinar- 
d ó  i d e  Rosselló. Cal assenyalar que 
l'edifici construi't difereix totalment 
del projecte dipositat a l'arxiu mu- 
nicipal. 
Cal destacar la singular portalada 
del carrer d e  Rosselló, situada prop 
d e  l'habitatge. Sembla que va des- 
aparPixer abans d e  I'any 1936. Sols 
se'n conserva la jardinera al jardi 
de  la finca, i la portalada d e  ferro es 
recol.loch a la tanca de  la finca amb 
facana al Passeig. 

A la cantonada del Passeig amb el 
carrer de  Rosselló s'hi bastí un pe- 
tit cos d'edifici de  planta baixa, des- 
tinat a porteria de  la finca. Va ser 
enderrocat l'any 1948 amb motiu 
de  la reforma d e  la finca. 
Com a ((mansana), Raspall ha per- 
du t  el seu interPs, ja que sols la casa 
edificada l'any 1910 manté el seu 
cariicter original. 

La quarta ((mansana,, és la que avui 
s'anomena i es coneix com a (cman- 
sana Raspall,). Ha arribat quasi in- 
tacta fins a l'actualitat. Esth delimi- 

Cantonades  sud-oest  de les dues cases 

del Parc Serra, s i tuades  a la tercera 

amansana Raspallw. En primer terme 

es veuen la porteria del conjunt  i la 

portalada d'entrada a l  jardi  (desapa- 

regudes). AI cos ta t  esquerre h i  ha la 

casa edif icada l 'any 1909 ( t rans forma-  

da )  i ,  a l  cos ta t  dret, la construi'da 

I'any 1910. En segon terme del cos ta t  

esquerre h i  ha la casa de Domingo 
r 

Pujadas,  edif icada l 'any 1908 segons 

projecte de I'arquitectc Lluis Planas i 

Calve t ,  i a l  cos ta t  dret, la casa de 

Josep Suñol,  edif icada l 'any 1906 

segons projecte de I'arquitecte Emi l i  

Sala i Cortés. Pos ta l  del c o m e n ~ a m e n t  

dc la dhcada dels anys  10. Arxiu 

Cuspinera. 



Cantonada sud-es t  de la casa del Parc Serra, edif icada l'any 1909; inacabada i  transfor-  

mada en la dc?cada de ls  a n y s  40.  Fotografia cedida per la  família Vi laseca .  

tada pels carrers del Figueral, el 
Passeig, de  Caselles i de  Manuel 
Raspall, i la constitueixen quatre 
edificis singulars bastits en el qua- 
drienni de  1910-1913. Es tracta d'un 
conjunt  únic  e n  la historia d e  
l'arquitectura modernista catalana, 
ja que consta de  quatre edificis ai- 
llats, situats a la mateixa (<mansa- 
nan i bastits en un període curt de  
temps (1910-1913), i són molt re- 
presentatius del llenguatge moder- 
nista d e  la primera etapa en quP es 
pot dividir l'obra d e  Raspall. Per la 
seva situació, el conjunt constitueix 
una fita arquitectbnica important 
dins el paisatge urbh. Esth situada 
estratsgicament a l'entrada del llarg 
passeig d e  plhtans, on també hi ha 
la segona i la tercera ((mansana Ras- 
pall),. 
Els quatre edificis tenen una unitat 
estilística evident, reforcada per la 
tanca del jardi, de  la qual s'ha de  
destacar el tractament unitari del 
paredat capserrat, el revestiment 
d'estucs i trencadís del color domi- 

nant d e  cada un dels edificis, els 
diferents perfils ondulats que coro- 
nen el paredat d e  les tanques que 
limiten el carrer, i també el cop d e  
fuet d e  les reixes i de  les portalades 
d'accés al jardi, en el qual desta- 
quen les formes vegetals. 

L'any 1975 es va incoar la declaració 
de  monument i l'any 1992 s'inicih la 
declaració de  BIC (Bé dlInterPs Cul- 
tural) per part del Departament de  
Cultura de  la Generalitat. 

El primer edifici que es va construir 
va ser la casa de  Juli Barbey i Poin- 
sard, l'any 1910. És l'edifici més 
emblemhtic per la seva grandiosi- 
tat, la seva riquesa d'espais, la seva 
qualitat de  disseny i els elements 
decoratius emprats en l'obra de  
Manuel Raspall a la Garriga. Cal 
destacar-ne: el revestiment dels mo- 
saics de  les columnes del porxo, les 
jardineres, el rellotge de  sol i el pla- 
fó al.lusiu a Sant Jordi. A l'interior 
destaquen les columnes, els capite- 

lls i el plafó de  la llar de  foc, tots els 
quals són obra del mosaicista Lluís 
Bru. En darrer terme cal esmentar 
els nombrosos vitralls emplomats 
de  portes" balconeres, finestres i 
targes, la diversitat d'enguixats i 
els diferents mosaics hidrhulics del 
paviment. La finca té faqana i accés 
pels quatre carrers. 

La segona que es va construir va ser 
La Bornboncua, al Passeig 3. És una 
casa petita, bastida entre parets mit- 
geres amb jardi a davant i a darrera. 
Fou promoguda per Cecilia Reig i 
Argelagós I'any 1910. Cal assenya- 
lar que difereix molt del projecte 
dipositat a l'arxiu municipal. Per 
primera vegada en una obra de  Ras- 
pall apareixen arcs de  mig punt, 
el.liptics i carpanells. Cal remarcar 
el fanal de  ferro forjat situat al peu 
de  l'escala de  la facana, el conjunt 
dels vitralls emplomats, la tribuna 
de  la facana del jardi, tancada amb 
una treballada persiana de  llibret 
mbbil, i els bogits de  fusta a les 
persianes. La casa ha estat restau- 
rada acuradament l'any 1990. 

La tercera edificació és la Torre 
Iris, situada al Passeig 1, fent can- 
tonada amb el carrer del Figueral. 
Va ser promoguda per Cecília Reig 
i Argelagós I'any 1910 i 6s I'unic 
edifici de  tipologia aillada en l'obra 
de  Manuel Raspall a la Garriga. 
Esth concebut com un conjunt de  
tres habitatges independents rela- 
cionats per mitjh d'una escala d e  
vei'ns. Aquest edifici gaudeix d'una 
situació privilegiada dins la trama 
viaria, ja que esth prop del centre i 
al comencament del Passeig, obert 
a la placa del Silenci i al Passeig 
dlIgnasi Sala. 

3 En I'apartat <<Vitrallsn de la fitxa de la casa Barbey publicada en el número 6 d'aquesta revista, hi ha uns comentaris que mrreixcn aclarinimts. I'cnsu qilr ~iocumi~ntalnirnt n o  

eitA confirmat que personalment, Manuel Raspiill, dissenyes els vitralls dels seus edificis. S6c del parer que el vidre de color 6s un elcment qu r  cal fer ressaltar i s'ha dc. 

c$.)nsiderar com un element destacat en el conjunt de  la seva obra. Tambi. es pot afirmar que el vidre americi 6s un element cschs m el nomhr6s conjunt dt. vitralls rmplomats 

que trobem m més de  quaranta edificis. Sols es troba en alguns dels vitralls de les cases: Raspall (1903) a la Garriga, Alqueria CloPlia (1904) i Joscp Clavcll (1908) a Cardedcu, 

Palau Mornau o Nadal (1908) i Botiga Emili Teixidor (1909) a Barcelona, Juli Barbey (1910) i Josep Suñol (1910) a la Garriga i Marc Viadtv (1917-1922) a Cardedeu. 



Possiblement 6s I'obra més elegant 
d e  Raspall. Conté tota la gamma 
dels colors groc, marró i blanc. Cal 
destacar-ne el balcó corregut d e  la 
planta del pis amb revoltó ceramic 
vidriat. L'arc del balcó d e  la barana 
enllaca amb el plafó de  volta, reves- 
tit d e  trencadís del balcó triangular 
que correspon al buit d e  I'arc de  
mig punt partit d e  la planta de  sota 
la coberta. 
De I'interior cal destacar la llar d e  
foc d e  la planta del pis i els vitralls 
emplomats de  les targes. 

El quart edifici és la casa per a Josep 
Barraquer i Roviralta, situada a la 
cantonada del Passeig amb el carrer 
d e  Caselles. Va ser construi'da I'any 
1912 i va ser objecte d e  petites mo- 
dificacions segons el projecte dipo- 
sitat a l'arxiu municipal. 
Com a element singular cal fer res- 
saltar el tractament de  les llindes de 
la planta del pis, que esta refós i és de 
perfil sinuós amb un botó ceramic. 

Com a ccmansana,, és el conjunt ar- 
quitecthnic més important del país. 

La cinquena ccrnansana,, és la deli- 
mitada pels carrers d e  la Doma, d e  
Llerona, de  la Caritat i la prolonga- 
ció dlAnselm Clavé. El primer edi- 
fici que  s'hi construi fou anomenat 
Ln Cnr i tn t .  L'any 1910 va ser desti- 
nat a acollir malalts i pobres tran- 

Cantonades  sud-es t  de dues de  les  

cases de l'anomenada .vnansana 

Raspallw. Cronolbgicament é s  la  

seünts. Més tard, durant  els anys 
1913-1916, es contruí un segon edi- 
fici paral.lel al carrer d e  Llerona, 
per tal d'ampliar la capacitat d e  la 
residencia. 

L'any 1964 es construi un edifici d e  
planta rectangular -segons projec- 
te de  I'arquitecte Pere Ventura Vaz- 
quez- entre els dos edificis de  M. 
Raspall. Tenia l'eix longitudinal 
perpendicular al carrer d e  Llerona . . 

i va transformar les visuals del con- 
junt pel costat d e  ponent. 

El conjunt havia estat molt malmks 
i desfigurat al llarg dels anys, per6 
I'any 1985, amb motiu del 756 ani- 
versari d e  la institució, es va ende- 
gar un pla d e  rehabilitació del con- 
junt, segons projecte dels arquitec- 
tes Andreu Bosch i Planas i Lluís 
Cuspinera i Font, per tal de  millo- 
rar el funcionament de  la institució 
i de recuperar al maxim la seva imat- 
ge. Aquest pla esta prhcticament 
acabat en I'actualitat. 

La sisena (<mansanan és la delimita- 
da pels carrers de  I'Ametlla, de  la 
Ronda del Carril, de  Rosselló i del 
Guinardó. Esta ocupada per una sola 
propietat, anomenada La Cnr i ta t .  
Aquest edifici va ser construi't I'any 
1913 per la Junta de  Caritat de  ]'Asil 
Hospital i sortejat posteriorment per 
tal d'obtenir beneficis per a la cons- 

quar ta  amansanan. En primer 

terme del  c o s t a t  esquerre hi ha la  

tanca de  la  casa  Barraquer, darrera 

de  la  casa de  Juli  Barbey (1910); a l  

c o s t a t  dret ,  t a p a d a  en part  per 

l'arbrat, es  veu  la Torre Iris (1911). 

Pos ta l  del  c o m e n ~ a m e n t  de ls  a n y s  

10. Arxiu Cuspinera de la Garriga.  

Al c o s t a t  esquerre es veu  la  cantona-  

d a  nord-es t  de  la  Torre l r i s  (1911). 

Forma part  de  l'anomenada s m a n s a -  

nu Raspal lv .  Casa  s i t u a d a  a ['inici 

del Passeig i al ineada a l  carrer del 

Figueral. Pos ta l  de  L.  Rois in  del 

final de  la dPcada dels  a n y s  20. 

Arxiu Cuspinera.  

trucció de  la segona fase de  la resi- 
dencia d'ancians. El sorteig va re- 
caure en la mateixa Junta de  Caritat 
i posteriorment va ser venuda. 

De la finca cal destacar el pavelló 
del jardí amb facana cega al carrer 
d e  Rosselló. Es tracta d'un cos d e  
planta baixa amb coberta plana, co- 
ronat per una balustrada que incor- 
pora sis escultures cl8ssiques. Tam- 



I ' n ~ o n n  c s t ,  nl cnrrer ric- Llrro~tcz, 

dcl  conjunt de I'Asil Hospi ta l ,  

s i t u n t  a la  cinquena .rmansana 

Raspal l* .  A I'csq~ccrra i  cn 

primer terme ve iem cl cos de 

I'cdifici b a s t i t  durant els  a n y s  

1913-1916. AI c o s t a t  drc t  es  veu  

el cos de I'cdifici construi't I'any 

1909. Pos ta l  de  L. Roisin.  Arxiu 

Cuspincra.  

bé cal indicar I'edificació del doble 
cos d e  planta baixa, que es relacio- 
na amb la tanca i esta destinada a 
porteria i garatge de  la finca. Esta 
situada al carrer del Guinardó. 
L'any 1941 va ser reformat el cos de  
I 'habitatge, segons  projecte d e  
I'arquitecte Eusebi Bona i Puig. 
S'eliminh la coberta amb mansarda 
-primera en I'obra de  Manuel Ras- 
pall a la Garriga- i es modifica 
I'entrada principal prop de  la can- 
tonada del carrer d e  1'Ametlla i la 
Ronda del Carril. 

Durant la dPcada dels anys 60 es 
parcel.lA tota la finca per tal d'e- 
dificar-hi habitatges unifamiliars 
ai'llats; pero se'n mantingué una 
parce1.h suficientment gran per a 
conservar I'edifici principal. El pa- 
ve116 del jardi queda en una altra 
parcel.la. La porteria va quedar di- 
vidida en dues  parceleles i va des- 
aparPixer quasi tot el jardi. 

De tot el conjunt, en l'actualitat, 
sols resten l'edifici de  la Caritat, el 
pavelló del jardi i la tanca. 

Les cinc primeres (<mansanes. s'e- 
dificaren en la primera etapa en quP 
es pot dividir el conjunt de  I'obra de  
Manuel Raspall. És 1'Ppoca en quP 
desenvolupa amb més contundPn- 
cia el llenguatge modernista. 
La sisena ((mansana)) correspon a 
l'inici de  la transició cap a un Ilen- 
guatge amb influPncies noucentis- 
tes. 
Aquest conjunt d e  sis ccmansanes>) 
m'atreveixo a dir que és únic en la 
histbria d e  l'arquitectura catalana. 

De les sis (cmansanes Raspall), sols 
resten quasi intactes la segona (ca- 
ses llor en^ -1906- i FPlix Fages i 
Vila -1908) i la quarta (coneguda 
com a ((rnansana Raspall)) en la his- 
tbria de  l'arquitectura i formada per 
les cases d e  Juli Barbey i Poinsard 
-1910-, La Bombonera -1910-, 
Torre Iris -1910- i la de  Josep A. 
Barraquer i Roviralta -1912). 

A la primera i a la sisena han estat 
parcel.lades les finques. Sols con- 
serven I'edifici principal: la Torre 
de  Sant Josep (1906), a la primera, i 
la torreanomenada La Caritat (1913) 
a la sisena. 

A la tercera, Parc Serra, han estat 
transformades la casa de  I'any 1909 
i la porteria. Del jardi sols resta una 
escala i la barana. A les pilastres d e  
la barana s'hi han col.locat les es- 
cultures del pavelló de  la torre de  
La Caritat .  També ha estat reforma- 
da interiorment la casa d e  I'any 
1910; s'ha desmuntat la portalada 
d'entrada i s'ha enderrocat la por- 
teria del carrer de  Rosselló. 

La cinquena, amb el conjunt ano- 
menat La Caritnt  (residPncia de  gent 
gran), es conserva. S'ha recuperat 
en part la imatge del carrer de  Lle- 
rona i del pati interior, gracies a les 
intervencions portades a terme al 
nord, a llevant i a migdia, segons el 
projecte aprovat I'any 1985. 

D'aquesta lectura es dedueix que 
s'ha de  protegir el que  resta del 
conjunt de  les sis ccmansanes Ras- 
pall)) i que  s'ha d e  controlar tota 
intervenció en el conjunt, ja que 
són edificis o conjunts molt repre- 
sentatius d'un moment 81gid de  la 
histbria urbana de  la Garriga. 

Facana sud i  jnrdi dc la  cnsn anorncnadn 

La Car i tn t ,  a la siscnn nninnsnnn Raspa-  

Ilw, edificada I'nn!y 1916. En primcr tcrmc 

vc icm Ics l~nlrrstradcs i  I'cscaln dcl jnrdi. 

En scgon tcrmc, nl c o s t a t  drc t ,  cs  rwrr la 

casa dc fosclr Str~iol ,  b a s t i d a  / 'any  1906 

segons projcctc dc  I'nrqltitcctc Emili Snla 

i  C o r t i s .  Arxitr M a s .  


