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Igualada transformauna
fincamodernista en alberg

XAVIER RIBERA
Igualada

Amb lavoluntat queestigui apunt
l’any que ve, coincidint amb els
500 anys del camí Ignasià, Iguala-
da treballa a tota màquina en les
obres de transformació d’un dels
seus edificis més emblemàtics, la
casa modernista Cal Maco (1914),
ubicada al centre de la ciutat, per

construir-hi un alberg destinat als
pelegrins.
Igualadaés terradepasen la ru-

ta del camídeSant Jaume i del ca-
mí Ignasià, i vol aprofitar més el
ganxo del pelegrinatge. Fins ara
no tenia prou capacitat per acollir
tots els caminants que creuen la
ciutat i s’han de desplaçar a altres
poblacions per pernoctar. Amb
aquestalberg, Igualada incremen-
taria aquesta oferta i es dotaria de
més places de pernoctació, alhora
que guanyaria un equipament de
referència al mapa de camins de
pelegrins i un element de projec-
cióde laciutat.
L’albergoferirà48 llitsdistribu-

ïts endotzehabitacions.A la plan-
ta baixa hi ha l’oficina de turisme
de lacomarcade l’Anoia i la recep-
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Lacapitalde l’Anoia
preveuacabar l’any
quevelaremodelació
deCalMaco, lloc
ons’instal·laràun
hostalatgedepelegrins

ElSalódeCentde l’Ajuntament
espodràvisitar demaneravirtual
JESÚS SANCHO
Barcelona

Les visites virtuals a edificis em-
blemàtics de Barcelona s’han po-
tenciat en tempsdepandèmiada-
vant les restriccions sanitàries.
La seu de l’Ajuntament no n’és
cap excepció, i prepara tours amb
imatges en 360 graus perquè la
ciutadania pugui veure a internet
espais de gran valor històric com
el Saló de Cent, construït al segle
XIV, tot i quedesprés ha estat ob-
jecte de diferents reformes.
Altres estances visitables seran

el Saló de Cròniques, decorat
amb pintures murals de Josep
Maria Sert, o la sala dedicada al
Consolat de Mar, on destaca la

marqueteria. També es podrà pu-
jar per la majestuosa Escala Ne-
gra, feta ambmarbrenegre i a què
s’accedeix des del pati, una espè-
cie de galeria d’art amb escultu-
res de Josep Llimona, Josep Cla-
rà i Frederic Marès, entre altres
artistes. A més a més, el recorre-
gut inclourà l’emblemàtica gale-
ria gòtica o el despatx de l’alcal-
dessa, Ada Colau.
Altres espaisque formaranpart

d’aquest itinerari són la Capella
del Bon Consell, construïda du-
rant el mandat de l’alcalde José
María de Porcioles, o la sala on se
celebren els plens, anomenada
Carles Pi i Sunyer i abans Saló de
la Reina Regent. El passeig virtu-
al també mostrarà als ciutadans
la Sala Tàpies, l’Escala d’Honor,
el Despatx d’Honor i el Saló de
Carles III.
El Consistori barceloní ha tret

a concurs una licitació amb un
pressupost estimat màxim d’uns
18.000 euros (IVA inclòs). Les fo-

tos es faran amb una càmera es-
pecialitzada en 360 graus i d’alta
resolució i aniran acompanyades
amb informació dels llocs.
Fonts municipals preveuen

que, si nohiha imprevistosd’últi-
ma hora, els tours estiguin dispo-
nibles per Sant Jordi al web mu-

nicipal. Una de les modalitats
consistirà en una visita guiada no
presencial per a la qual caldrà re-
servar dia i hora.
L’Ajuntament assegura que ja

preveia aquest projecte abans de
lapandèmia, però la covid l’ha ac-
celerat.!
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Estat actual de la fincamodernista de CalMaco (1914), on es construirà el nou alberg

ció. A la primeraplanta, espais co-
muns per a l’alberg, amb una sala
ambzonadelecturaperalshostes,
zona de treball, menjador, cuina
perapelegrins ibanyspúblics.Ala
segona planta, habitacions per a
pelegrins, amb espais col·lectius
peravuitpersonesiperaduesper-
sones amb llitera. A la tercera
planta hi haurà habitacions quà-
druples, pensades per a famílies,
dues estaran adaptades per a per-
sones amb mobilitat reduïda. La
terrassa superior serà transitable i
accessiblealpúblicperpodergau-
dirde lavista.
CalMacoésundels edificismo-

dernistes amb interès patrimonial
mésconegutsde laciutat. La finca
adquireixcaràcterl’any1914,quan
l’adober igualadí Rafael Valls va

encarregar a l’arquitecte Josep
Pausas i Coll la remodelació de la
Casa Valls i Valls, més coneguda
comaCalMaco. Pausas, que tam-
bé era l’arquitecte municipal, va
arreglar la façana amb un estil
eclècticonhihaelementsdetradi-
ció clàssica i barroca. El 1982
l’Ajuntamentd’Igualadavaadqui-
rir l’edifici, llavors propietat de
Carlos Godó, vinculat a una altra
delesfamíliesindustrialsdelaciu-
tat. Cal Maco es va reformar en
profunditat iel1986vaacollir l’Ar-
xiu Comarcal d’Anoia, traslladat
fapoc.
Els fons europeus Feder, que

concedeix laUnióEuropea, finan-
cen el 50% del projecte. El total
concedit és de gairebé 900.000
euros. En el seu conjunt total, la
iniciativa està valorada en gairebé
1.800.000 euros. De l’altra meitat

dels diners, laDiputaciódeBarce-
lona aportarà 450.000 euros, i
quedarà a càrrec de l’Ajuntament
un importqueés similar.
La idea és que l’alberg estigui a

punt per al cinquè centenari de la
peregrinació de sant Ignasi deLo-
iola,quepreveueltrànsitdemilers
depelegrinsperIgualada.Aquesta
ruta,quesurtdeLoiola i finalitzaa
Manresa, passant per Euskadi, La
Rioja,Navarra, Aragó iCatalunya,
té a Igualada l’antepenúltima es-
cala abansd’arribar a ladestinació
final, lacapitaldelBages,previpas
perMontserrat.Aprofitant aquest
potencial, l’alcalde d’Igualada,
Marc Castells, ha expressat el seu
interès per potenciar les possibili-
tats turístiques de la ciutat, fins
avuipoc treballades.!

El nou allotjament
commemorarà
el cinquè centenari de
la ruta de peregrinació
del camí Ignasià

TREBALL

Aliança
per facilitar
la recerca
de feina
REDACCIÓ Barcelona

Barcelona Activa està teixint
aliances amb el col·legis profes-
sionals de Catalunya per acom-
panyar més persones en el pro-
cés de cercar feina. Comunica-
dors, psicòlegs, ambientòlegs,
arquitectes i gestorsadministra-
tius són alguns dels col·lectius
amb els quals l’agència munici-
pal manté acords per acompa-
nyar professionals de diversos
àmbits en la recerca de feina i
fent connexió entre empreses i
demandants laborals.
ConjuntamentambelCol·legi

de Periodistes de Catalunya,
s’estan treballantels recursosde
digitalització per als professio-
nals de la comunicació a través
d’un programa formatiu i de
càpsules ocupacionals per obte-
nirméscompetències.Mésd’un
centenar de col·legiats comuni-
cadors han participat en el Ci-
bernàriumel 2021.Les start-ups
allotjades a les incubadores de
Barcelona Activa també partici-
penenlesformacionsofertespel
Col·legi de Periodistes per obte-
nir lesclausenlaredacciódigital
ienlesxarxessocialsdelesseves
empreses. De manera comple-
mentària, Barcelona Activa i el
Col·legi de Periodistes tenen
previst fer unestudiper avaluar
l’estat del periodisme i la comu-
nicació en l’àmbit metropolità,
per tal de detectar nous nínxols
de treball.
Barcelona Activa ha progra-

matconferènciesambelCol·legi
dePsicologia deCatalunya, amb
temàtiques que giren entorn de
les capacitats de lideratge. Amb
el Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunyahaobertuncicledecon-
ferènciesper repassar tot elpro-
cés per accedir al món laboral i
unes iniciatives similars es duen
terme amb els col·legis d’Ambi-
entòlegs i de Gestors Adminis-
tratius, a més de mantenir
acords amb col·legis com els de
l’AdvocaciaoMedicina.!

Les fotografies seran
d’alta resolució, i es
preveuqueels primers
‘tours’ comencin
perSant Jordi

MANÉ ESPINOSA / ARXIU

Un dels espais visitables al webmunicipal serà el Saló de Cent


