
El mas Clos la Plana promou el 
turisme de negocis i d’alta qualitat 

El mas Clos la Plana destaca per la seva bellesa arquitectònica JUANJO V.

// rEdaCCió

Fer negocis i reunions em-
presarials, celebracions fami-
liars, espectacles o qualsevol 
altre esdeveniment en un 
marc incomparable integrat 
per una espectacular masia 
modernista envoltada de 
vinyes, oliveres i arbres frui-
ters. Això és el que ofereix 
Clos la Plana, l’antic mas de 
Can Xoriguera, que s’ha con-
vertit en un hotel rural. Ha 
estat totalment rehabilitat, 
tant l’edifici com l’entorn. Es 
tracta d’un establiment que 
s’adreça a un turisme d’alta 
qualitat, que disposa entre 
els seus serveis dels màxims 
avenços tecnològics (conne-
xió a Internet o televisió per 
satèl·lit) per acollir especial-
ment activitats empresarials, 
per a les quals disposa de di-
verses sales de conferències i 
convencions. Ens volem de-
finir per aquesta via, apunta 
Álvaro Gasol, responsable del 
projecte, tot i que també aco-
llim turisme familiar. Però 
el que defineix Clos la Plana 
és que som un hotel perso-
nal. És a dir, que cada vegada 
que es lloga la casa es fa a un 
únic client, amb l’objectiu de 
garantir-li el màxim confort. 
S’intenta crear l’ambient que 
cada client necessita, per a la 
qual cosa s’adapta, en cada 
cas, la distribució i la decora-
ció de la casa. Es personalitza 
per a cada ocasió i no només 
l’edifici sinó també les pro-
postes d’activitats lúdiques 
que s’hi poden fer durant 
l’estada a Clos la Plana.

Es volen potenciar també 
especialment les estades vi-
tivinícoles. S’ha rehabilitat i 
potenciat tot l’entorn agríco-
la del mas, on s’han plantat 
vinyes noves i arbres fruiters, 
s’han mantingut les oliveres 
i s’ha fet un hort ecològic. De 
fet, s’ha elaborat un vi negre, 
que després de diverses pro-
ves, segurament es podrà po-
sar a la venda a principis de la 
tardor, i també s’ha elaborat 

S’ha recuperar, l’entorn agrícola i s’elabora vi i oli JUANJO  V.

Aquesta masia destaca per 
sobre de totes a la comarca 
del Garraf. Amb la seva tor-
re amb pinacle, el baluard 
amb merles i garites i altres 
elements arquitectònics 
d’inspiració modernista, 
no és comparable a cap al-
tra masia de la comarca. És 
una masia fortificada situ-
ada al peu del camí vell de 
Vilanova a Ribes. La torre 
és el cos de la construcció 
més destacable, amb cinc 
alçades, planta i tres pisos 
i una sortida a l’exterior del 
pinacle, on hi ha també un 
balcó que dóna tot el tomb 
a la punxa. Entre les fines-
tres d’aquest pis hi ha dos 
rellotges de sol. A l’entrada 
principal destaca un porxo 
terrassa d’inspiració ori-

L’apunt

Clos la Plana, l’antic mas        
de Can Xoriguera

ental, amb columnes salo-
mòniques i dos púlpits. La 
masia, el nom original de 
la qual és Can Xoriguera, 
va prendre la forma actual 
el 1913. Això no obstant, 
des de la seva restauració i 
reconversió en establiment 
hoteler ha adoptat el nom 
de Clos la Plana. El nom s’ha 
triat per la seva situació, al 
bell mig de la plana de Ri-
bes i per la seva condició 
de finca tancada. Aquesta 
denominació de Clos la Pla-
na s’ha triat també per al 
vi i l’oli que s’hi produeix. 
Volem crear una vincula-
ció entre els productes de 
qualitat que s’hi produei-
xen amb el també caràcter 
excepcional que ofereix el 
mas, diu Álvaro Gasol.

Hi ha sales de convencions per potenciar el turisme de negocis JUANJO V.

L’objectiu 
del projecte és 
convertir-se en un 
hotel personal

Es volen potenciar 
les estades 
vitivinícoles, ja que 
s’hi fa vi i oli

La casa s’adapta a les necessitats de cada client JUANJO V.
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oli. Tot i que està en projecte 
poder elaborar el vi al propi 
mas, actualment s’elabora a 
un celler del municipi, Vega 
de Ribes. Intentem oferir un 
contacte directe amb la na-
tura i donar a conèixer com 
s’elabora el vi o l’oli, diu Ga-
sol. És per això que s’estan 
preparant paquets especials 
d’estades al mas en diversos 
períodes de l’any per poder 
veure les diferents feines i 
etapes que se segueixen per 
elaborar el vi. El projecte està 
tenint força acceptació, i tot 
i que l’establiment fa només 
uns vuit mesos que està en 
marxa, ja comença a tenir 

l’agenda plena d’esdeveni-
ments. Hi  ha clients d’arreu 
del món i ja s’han acollit 
trobades d’empreses com 
Vueling, Land Rover o Nike, 
entre d’altres. La seva ubica-
ció privilegiada, molt a prop 
de l’autopista, de l’aeroport 
de Barcelona i de Tarragona, 
facilita organitzar reunions 
d’un dia en un entorn rural 
privilegiat, i amb una priva-
citat, comoditat i tranquil·
litat excepcionals. És un 
luxe poder fer negocis en 
un ambient com aquest, i és 
per això que apostem, a més 
a més d’oferir el servei a la 
carta, diu Gasol.


