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El Rec d’Igualada escull
els quinze arquitectes que
han de repensar el barri
Els projectes que es presentin ajudaran a resoldre el futur urbanístic
ENRIC BADIA/REDACCIÓ IGUALADA

Igualada ja ha triat els  arquitectectes que treballaran propostes urbanístiques per donar una
solució al barri adober del Rec. El
concurs es fa amb la intenció de
poder trobar una idea que, des de
l'urbanisme, doni una nova embranzida a un barri emblemàtic
com a patrimoni industrial, però
deteriorat, que en plena bombolla
immobiliària s’havia previst que
es reconvertís en edificis d'habitatges i que ara té en l'horitzó un
futur més indefinit.
Un jurat format per experts en
arquitectura i urbanisme, representants de l’Ajuntament d’Igualada, del govern la Generalitat i
membres del Consell del Rec han
escollit els  equips finalistes que
seran convidats a participar a la
Consulta de Projectes per al barri
del Rec d’Igualada, entre un total
de  equips presentats al concurs.
Per a la categoria d’Urbanisme
i Connectivitat, el jurat ha triat els
estudis Buur Scrl de Lovaina (Bèlgica), Carles Enrich Giménez, de
Barcelona, Miquel Raja Borràs,
d’Igualada, Lorena Maristany
Jackson, de Barcelona, i Jvantspijker Uar Bv, de Rotterdam (Països
Baixos). Per a la categoria d’Edificació i Mixticitat d’Usos han estat
seleccionats l’equip valencià Inventario de Arquitectura SL i quatre estudis barcelonins: RavetllatRibas Slp, Ute: Jpam i Urban Facts,
Esther Rovira i Map Barcelona.
Finalment, en la categoria d’Espai
Públic i Paisatge, s’han escollit Jordi Henrich Monràs, Josep Miàs

LIDERA

Joves estudiants en les primeres hores de la fira

Les universitats mostren
el catàleg als estudiants
ENRIC BADIA IGUALADA

La comissió que ha triat els arquitectes que han de pensar el Rec

Gifré, Arriola Fiol Arquitectes SCP,
Jansana-De La Villa-De PaauwArquitectes Slp i Marcos Ruiz de
Clavijo Cirajas, tots de Barcelona.
A l’hora de fer la selecció, el jurat
va tenir en compte criteris com
l’experiència del director o la multidisciplinarietat de l’equip. Tots
quinze rebran una remuneració
de quatre mil euros i tindran tres
mesos per presentar un projecte
de millora del barri del Rec
d’Igualada. El jurat es tornarà a
reunir per escollir un sol guanyador per a cadascuna de les tres categories.
Ahir, divendres, es van donar a
conèixer els guanyadors en una
nova reunió del Consell del Rec a
l’Adoberia Bella, un consell on
participen una vintena de representants d’entitats i agents socioecòmics i institucionals de la Con-

ca d’Òdena i que té com a objectiu
acompanyar el procés ciutadà i fer
el seguiment del procés participatiu de la Consulta de Projectes per
al barri del Rec d’Igualada. Durant
la trobada, el segon tinent d'alcalde i regidor de Qualitat Urbana,
Jordi Pont, va presentar també els
detalls de la Jornada Participativa
que tindrà lloc el dia  de març.
L’objectiu de la consulta del Rec
ha estat, des del principi, que els
professionals de l’urbanisme i l’arquitectura coneguessin de primera mà la realitat del barri i les opinions i aspiracions dels veïns i els
ciutadans per poder-les tenir en
compte a l’hora d’elaborar les seves propostes. I amb aquesta idea,
els equips seran els dia  de març
a Igualada en una sessió participativa pensada per compartir
idees amb els veïns.

El recinte de l’antic Escorxador
d’Igualada acull, ahir i avui, la sisena edició de la Fira de l’Ensenyament d’Igualada. Coordinat
pel departament de Joventut de
l’Ajuntament, l’esdeveniment té
la participació de trenta universitats i escoles superiors, tant públiques com privades, que hi exposen la seva oferta formativa.
En altres espais de la fira hi ha
quinze col·legis i instituts, que
mostren la seva oferta d’ensenyaments reglats, de cicles formatius
i de programes de formació i in-

serció i, a banda d’altres centres a
la mateixa ciutat, per primer cop
també hi són presents alguns
cossos de seguretat i emergències, com Mossos d’Esquadra,
Agents Rurals o Bombers de la
Generalitat, que informen dels
seus processos de selecció.
A la fira, s’hi poden trobar diferents punts d’atenció personalitzada i xerrades informatives,
que es poden visitar aquest divendres al matí de . h a
. h i, per primer cop, també
demà, dissabte, de  h a  h i de
 h a  h.

Olesa demana al govern
més esforç en carreteres
ENRIC BADIA OLESA DE MONTSERRAT

L’alcaldessa d’Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon,ha demanat al delegat territorial del Govern a Barcelona, Miquel Àngel
Escobar, que es millorin les infraestructures de l’entorn del municipi i que Olesa quedi incorporada al parc natural de Montserrat.

Puimedon ha insistit en la necessitat de finalitzar la B-, que
obriria una porta al Vallès i la millora dels accessos de la carretera
C-, vital per al desenvolupament del municipi. «Volem ser un
poble dinàmic que vagi al capdavant i això passa per tenir les infraestructures adequades», ha explicat Puidemon.

