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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 3 D’OCTUBRE DEL 2016

Catalunya Central

Institut Lluís
Peguera de
Manresa

L’edifici emblemàtic
d’aquesta setmana
també va ser hospital
durant la Guerra Civil
Espanyola

El projecte del Rec d’Igualada
comença una altra fase
CONCURS Des d’avui fins al 17 de novembre, arquitectes i urbanistes poden presentar la seva candidatura al concurs
d’idees per decidir el futur del barri PARTICIPACIÓ Els veïns i els agents socioeconòmics tindran veu en aquest procés
Jose Sánchez /Infoanoia

La xifra

IGUALADA

Avui comença una altra fase del projecte de remodelació de l’històric barri del
Rec d’Igualada amb l’obertura del període per presentar candidatures al
concurs d’idees destinat a
equips d’arquitectes i urbanistes. Les propostes es
podran presentar fins al
proper 17 de novembre i
estaran dividides en tres
categories: edificació, paisatge urbà i urbanisme.
Amb el títol Repensant el
barri del Rec, l’objectiu final és establir una visió estratègica del barri en
aquests àmbits de cara a
un futur proper i pensant
en la redacció del nou pla
d’ordenació urbanística
(POUM) de la ciutat.
De totes les candidatures que es presentin, se’n
seleccionaran un total de
quinze (cinc per cada categoria) que hauran de presentar un projecte de millora del barri després d’intercanviar experiències i
opinions amb la ciutadania i els agents socials. Finalment, s’escollirà un
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per cent dels problemes urbanístics del futur POUM són
els situats al barri del Rec, segons el govern municipal.

El barri del Rec és un barri industrial que es va desenvolupar al costat del riu Anoia ■ ÓSCAR LÓPEZ

guanyador per cada categoria i, tot i que els projectes no seran vinculants, sí
que marcaran moltes pautes de cara a la futura planificació urbanística del
sector.
En tot aquest procés,

l’Ajuntament vol tenir en
compte els diferents
agents socioeconòmics de
la zona i, per això, la selecció dels projectes es farà a
través d’una mesa de contractació, una comissió
tècnica i un jurat format

per persones de diferents
àmbits. En aquest sentit,
el regidor de Qualitat Urbana de l’Ajuntament
d’Igualada, Jordi Pont,
destaca que és un procés
participatiu “en dues direccions”, ja que espera

aportacions “dels professionals, però també dels
ciutadans”.
Aquest concurs d’idees
disposa de la col·laboració
del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya i de l’Institut
d’Arquitectura Avançada i

ja havia estat ratificat al
ple municipal del passat
26 de juliol, quan el mateix
Jordi Pont va dir que el
projecte els ha de servir
“per no equivocar-nos”
quan s’hagi de fer el
POUM. De fet, s’espera
que amb aquest concurs
s’aconsegueixi, d’una banda, la implicació de la ciutadania i, de l’altra, recollir
experiències semblants
de reconstrucció de barris
industrials d’altres llocs
del món. El Rec és l’únic
conjunt patrimonial del
segle XVII que conserva
l’activitat que el va fer néixer: l’adob de pells. Després de dècades a l’oblit, el
barri s’ha anat revitalitzant en els últims anys
amb diverses iniciatives
culturals i comercials. ■

Un cistell de 43,6 kg venç
en el concurs boletaire
Marc Canturri
BERGA

El boletaire de Cal Rosal
Alfred Prados va guanyar
ahir el 60è Concurs de Boletaires que es va celebrar
al pla de Puigventós, a Castellar del Riu. Prados va revalidar la victòria que ja
havia aconseguit l’any passat amb una cistella de

43,6 quilos de rovellons.
La segona posició del concurs va ser per a Eloi Alcalà i la tercera, per a Ramon
Cabiscol. Aurora Guix es
va imposar en categoria de
llenegues, amb 20,4 quilos, mentre que Berta Capdevila es va endur el premi
al rovelló de més pes amb
un bolet que pesava 70
grams.

La seixantena edició
del concurs boletaire també va servir per nomenar
nous boletaires d’honor
Montse Venturós, alcaldessa de Berga, Francesc
Xavier Raja, primer tinent d’alcalde de Castellar del Riu, i Maria Àngels
Casabella, empresària del
sector alimentari de la
comarca. ■

Alfred PradoS, al centre, amb la cistella guanyadora del Concurs de Boletaires ■ M. CANTURRI

