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Casa Foixà continua sense projecte
quatre anys després de l’ensorrament
Milà assegura que la modificació necessària per definir-ne els usos s’enllestirà abans de finals d’any

Els arquitectes que
intervindran la Savinosa
es coneixeran a l’octubre
La Diputació amplia el termini per presentar-se
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Els tarragonins encara recorden
un dels terrabastalls més destacat a la ciutat dels últims anys:
l’esfondrament de la Casa Foixà,
situada al número 11 del carrer
Cavallers. Quatre anys després
d’aquest succés –va ensorrar-se
el 5 de juliol del 2012– encara no
hi ha un projecte deinit sobre el
futur d’aquest espai, tot i es preveia la instal·lació d’un hotel de
luxe.
Un dels propietaris de la inca,
Raül Font, explica que «l’única
informació que tenim és que
l’Ajuntament és qui ha de redactar la sortida urbanística». En
aquest sentit, destaca que «estem esperant que ens diguin alguna cosa sobre els usos que s’hi
podran executar. Quan el consistori ens digui què hi podem fer,
serà llavors que ens plantejarem
si fer un hotel o una altra cosa».
D’aquesta manera, els propietaris de Casa Foixà no han descartat la idea de construir-hi un
hotel de luxe, tal com s’havia dit
anys enrere, però no tanquen la
porta a altres opcions, com la
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Imatge actual de l’espai que ocupava Casa Foixà, al carrer Cavallers.

construcció d’un ediici d’habitatges. Per la seva banda, però
el regidor d’Urbanisme, Josep
M. Milà, explica que «l’àrea de
Territori de l’Ajuntament està
elaborant una modiicació del
POUM de la Part Alta que donarà
solució efectiva de tot el centre
històric i a la vegada a Casa Foi-

xà» i assegura que aquesta estarà
enllestida abans de inals d’any.
Tot i això, considera que «és
prioritari esclarir el tema del
centre històric. És un treball previ al pla especial del centre històric, el qual serà un projecte molt
més acurat».
Cal recordar que l’anunci de

tirar endavant un pla especial es
va comunicar fa més d’un any i
s’entén que des del consistori encara hi estan treballant. Aquesta
decisió arribava després que desestimessin la proposta de pla
especial presentada pels propietaris de l’espai, ja que aquest no
incloïa la totalitat de l’illa.

La Diputació de Tarragona ha
ampliat ins al 4 d’octubre la
data límit per presentar les propostes per al projecte d’intervenció global al complex de la
Savinosa a Tarragona. La Diputació ha decidit ampliar el termini a petició dels cinc equips
d’arquitectes que opten a la
licitació del projecte i d’acord
també amb el Col·legi Oicial
d’Arquitectes de Catalunya.
Així, el nou calendari de tramitació permetrà conèixer el nom
de l’equip d’arquitectes guanyador i la seva proposta sobre
la intervenció global al complex
de l’antic preventori abans que
inalitzi el mes d’octubre.
La complexitat dels treballs
i la voluntat de donar continuïtat a la tramitació sense haver
de patir aturades pel parèntesi de les vacances ha portat la
Diputació a acceptar la petició
d’ampliació del termini, que
inicialment s’acabava aquesta
setmana. Un cop feta l’adjudicació, l’equip guanyador s’ocu-

parà de la redacció de l’estudi
sobre els valors arquitectònics
i patrimonials; la redacció de
l’estudi urbanístic, mediambiental i paisatgístic per assignar
nous usos i determinar l’ediicabilitat; i la redacció de la
modiicació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que
incorpori les propostes i els estudis necessaris.
La selecció del projecte guanyador es farà entre els cinc
equips prèviament seleccionats
a proposta del Col·legi Oicial
d’Arquitectes de Catalunya,
d’acord amb el conveni signat
per aquest organisme professional i l’ens supramunicipal.
Seguint aquest acord, el Collegi d’Arquitectes va convocar
el procés de selecció, va rebre
i avaluar les propostes i una
comissió tècnica d’experts formada per representants de la
Diputació, de l’Ajuntament de
Tarragona, de la Direcció General de Patrimoni i del Col·legi
Oicial d’Arquitectes de Catalunya va fer la selecció.
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Utilizen una grua de grans dimensions per restaurar la muralla.

Inicien la restauració de la
muralla a la Baixada del Roser
Les obres de rehabilitació del
tram de la Baixada del Roser
de les muralles de Tarragona ja
han començat. Ahir es donava el tret de sortida d’aquests
treballs que han de servir per
preservar i assegurar un dels
elements patrimonials més característics de la ciutat i que forma part de la llista de Patrimoni
Mundial de la UNESCO. L’obra,
promoguda pel Departament
de Cultura, l’Institut Català del
Sòl i l’Ajuntament de Tarrago-

na, forma part del programa
de l’1% cultural i compta amb
un inançament de 318.875,57
euros. La intervenció millorarà
la seguretat i digniicarà aquest
tram de la muralla. Els treballs
inclouen tasques de consolidació, restitució, nova pavimentació i excavació arqueològica.
Algunes de les accions que
es duran a terme és el reforç
estructural de la muralla i la
protecció del nucli i dels murs
externs de la muralla.

