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Els arquitectes
“escolten” el
Rec d’Igualada
a La idea és que els projectes recullin

les impressions de la ciutadania

Quinze equips d’arquitectes elaboren propostes pel futur
del barri del Rec d’Igualada ■ O.L.
La junta rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu, reunida dimarts a Sort ■ ACN
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Regulen la circulació al
Parc Natural de l’Alt Pirineu
a Els responsables del parc hi limitaran el pas de vehicles motoritzats amb

l’objectiu d’evitar el desgast de les pistes forestals, especialment a l’hivern
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Els responsables del Parc
Natural de l’Alt Pirineu volen regular-hi la circulació
motoritzada hivernal i de
caràcter esportiu per evitar que les pistes que s’utilitzen per aquesta pràctica quedin malmeses. La
decisió l’han presa arran
de la proliferació de vehicles en pistes del parc durant la temporada d’hivern. Aquesta setmana
s’ha tractat a la junta del
parc natural per tal de re-

dactar una ordenança i poder actuar en cas de comportaments incívics.
El director general
de Polítiques Ambientals,
Ferran Miralles, ha explicat que la previsió del pressupost del parc d’aquest
2017 serà d’1,7 milions
d’euros (l’any 2016 va ser
d’1 milió d’euros). Entre
les inversions destacades
que s’hi faran hi ha l’arranjament de la pista del pla
de Boet i un centre de serveis a Ginestarre.
Miralles ha explicat
que aquest 2017 serà el
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1,7
milions d’euros és la previsió de pressupost per al parc
aquest 2017. L’any 2016 va
ser d’un milió d’euros.

govern el que arranjarà
el ferm i els talussos de la
pista d’accés a la pica
d’Estats, però de cara
al futur hi ha la voluntat
de l’entitat municipal

descentralitzada (EMD)
d’Àreu i del Parc Natural
de l’Alt Pirineu posar uns
petits pagaments per accedir a aquesta zona,
molt concorreguda per
persones d’arreu. Amb els
diners recaptats es podria fer el manteniment i
no haver de recórrer al govern per a aquestes tasques, diu Miralles. En la
junta rectora s’ha parlat
de la futura ampliació del
parc natural i s’ha dit que
està prevista per abans de
l’estiu, un cop resoltes totes les al·legacions. ■

IGUALADA

Veïns i propietaris del barri
del Rec d’Igualada es van
trobar ahir amb els quinze
equips d’arquitectes que
desenvoluparan propostes
urbanístiques per al futur
de la zona, en què adoberies en actiu conviuen amb
nombrosos edificis industrials abandonats, alguns
habitatges i algunes incipients activitats de serveis.
El punt de partida no és fàcil, donat que molts encara
recorden com a fets traumàtics la construcció de la
ronda del Rec i el frustrat
pla d’ordenació urbanística municipal del 2009. No
és estrany, per tant, que
l’actual govern municipal
hagi optat per un concurs
d’idees no vinculant.
El repte no és menor,
per això, Ramon Enrich
–un dels organitzadors de
les botigues efímeres al
barri– assegura: “Esperem
un refrescament de les
idees, perquè nosaltres ja

ens ho coneixem i hem fet
el que hem pogut”. Enrich
aposta per una transformació urbanística “políticament incorrecta”, que
mantingui el barri “de la
manera més autèntica
possible”. Sigui quina sigui
la solució, Jordi Ribaudí,
representant dels Amics
del Rec, pensa que el gran
repte és “no imposar sinó
convèncer. Si el projecte
no convenç, serà com el
POUM del 2009”.
Els arquitectes van rebre ahir una sèrie “impressions vivencials i bones
idees” dels veïns, explica
Elisabet Barceló, representant d’un equip, que el
dia anterior havia copsat
els aspectes més tècnics i
urbanístics del barri.
Entre els ciutadans hi
ha impressions ben diverses: Josep Maria Cuadras
defensa preservar la natura que hi ha a l’altra banda
del riu, i Manel Marimon hi
vol posar el seu granet de
sorra perquè no es facin
malament les coses. ■

