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Agriplant Huguet
Cent tretze anys fent empresa
Agriplant Huguet és una empresa familiar amb més de 100 anys
d'història que actualment es dedica als serveis de jardineria, floristeria i a
la venda de pinsos i productes fitosanitaris.
El centre de jardineria està ubicat a Calaf, en un edifici singular
acuradament restaurat, que bé mereix una visita.
L'empresa fou fundada l'any 1895 per Josep Huguet Samarra , persona
amb un gran esperit emprenedor. Es va dedicar al comerç de gra i la
moltura de cereals. L'estació de trens li va donar l'oportunitat
d'incrementar l'activitat que paral·lelament havia iniciat; la distribució
d'adob químic, popularment anomenat guano que els pagesos
començaven a afegir a la terra.
L'EDIFICI:
Es tracta d'una nau de pedra, representativa de l'època en què fou
construïda entre 1914 i 1915, amb unes característiques particulars. Va
ser ubicada estratègicament, valent-se d'un desnivell de terreny
important. S'utilitzava la part alta per entrar l'adob amb dues vagonetes
que es desplaçaven fins al mig de la nau on abocaven el contingut que
seguidament s'ensacava i es carregava als diferents carros i camionets
des del carregador que s'havia dissenyat i ubicat a la part baixa del local,
per distribuir-ho a les comarques de la Segarra, l´Anoia, el Bages, el
Solsonès, la Noguera i l´Alt Urgell.
En la restauració de l'edifici s'han respectat tant l'estructura exterior com
la interior, que com a característica especial cal mencionar unes
encavalcades de fusta (melis) per on circulaven les vagonetes sobre uns
carrils emplaçats per unes plataformes també de fusta.
L'establiment ha estat decorat amb peces del mobiliari original
acuradament restaurades per la propietària, Montserrat Solà, que fan
d'Agriplant Huguet un centre de jardineria amb un encant especial.
Agriplant Huguet, des del seu inici va ser una empresa oberta a les noves
tecnologies i a la innovació, es van instal·lar el primer telèfon del poble,
van aconseguir la primera nevera elèctrica de la zona (importada d'Estats
Units), la primera benzinera que data de l'any 1920, etc.
Al 1995 van celebrar el centenari i van rebre una placa commemorativa
de mans del conseller de Comerç.
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UN ESTABLIMENT RENOVAT AL SERVEI DE LA COMARCA.
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L'antic carregador de carros i camions s'ha convertit en un aparador fantàstic,

Agriplant Huguet també compta, com a punt de venda des de fa 22 anys amb

passat el carregador, hi ha una petita boutique de floristeria amb detalls molt

una floristeria de molt prestigi situada al centre de Calaf.Actualment conforma la

Josep Huguet i Mas

Restauració de l'edifici

especials tant de regal com per consum diari.

direcció del negoci part de la quarta generació, Roger i Judit Huguet amb una

És l'actual propietari d'Agriplant Huguet està casat amb Maria Montserrat Sola,

Per l'estructura del local a l'hora de rehabilitar-lo s'ha buscat combinar diversos

L'últim espai tancat d'aquesta planta baixa és un despatx veterinari on no

molt bona formació, especialitzats en jardineria i art floral.
materials no nobles com totxo, ciment, ferro, vidre, etc. de manera que, per

solament passen visita un equip de veterinàries, sinó que també s'ofereix el

contrast, ressalta alhora que respecta més l'arquitectura inicial.

servei de perruqueria i psicologia canina.

Agriplant Huguet també es dedica a la venda i restauració de mobles antics que

La resta de la primera planta va destinada en gran part a magatzem i exposició

s'exposen a la part superior de l'edifici.L'interior s'ha dividit en dues plantes.

dels diversos productes que es comercialitzen.

pares de set fills. En Josep Huguet, va posar-se al capdavant del negoci l'any
1960. És una persona molt activa i vinculada a la vida social de Calaf, fou

AGRIPLANT HUGUET, ESPECIALISTES EN JARDINERIA US OFEREIX

fundador de l'Escola Heura i impulsor de l'escoltisme a Calaf. Últimament
participa en una tasca d'inserció social.

• Serveis integrals de jardineria

La planta baixa d'uns 1.000 m² queda repartida en diferents ambients,

La segona planta s'utilitza per exposar el moble antic i restaurat.

El centre de jardineria està situat a la sortida de Calaf, direcció Ponts

• Tanques de fusta tractada

Telèfons de contacte: 93 869 80 19, 655 63 35 20, 655 63 35 19

• Fitosanitaris

agiplanthuguet@yahoo.com

• Pinsos per animals de granja i de companyia
• Consulta veterinària per a animals de companyia

començant per les oficines que és el punt de coordinació.
Després dels despatxos ve l'anomenat racó del gourmet, que és l'espai dedicat a

A l'exterior, a una banda, hi ha el pàrquing emparat sota el castell de Calaf i, a

productes exclusius com vins especials i olis de selecció, entre d'altres

l'altra, a l'entrada principal, el viver, on hi ha tot tipus de plantes, flors, adobs,

productes.

• Repoblació forestal

• Agriplant Huguet és empresa distribuïdora de les marques: AffinityAdvance, Bayer, Compo, Galitó, entre d'altres

fonts, gespes naturals i artificials, mobiliari de jardí, travesses, varietat de terres
i pedres, etc.
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