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Arquitectes de tot el món podran
deﬁnir el futur del Rec d’Igualada
 S'obrirà un concurs de projectes en què es vol tenir una gran implicació ciutadana
ACN

ACN | IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada va presentar ahir els detalls del procés
participatiu que engegarà aquest
estiu per deﬁnir el futur del barri
del Rec. Es tracta d’una consulta de
projectes on podran participar arquitectes i urbanistes d’arreu del
món i on es tindrà en compte l'opinió de les entitats, associacions
i ciutadania en general. La iniciativa tindrà un cost municipal de
60.000 euros i durarà un any.
En total, es convocaran tres
concursos simultanis (un sobre
l’urbanisme i la connectivitat entre la ciutat i el riu; un altre relacionat amb la transformació dels
ediﬁcis; i el tercer sobre l’espai
públic) i se seleccionaran quatre
equips multidisciplinaris per a cadascun. El gener del 2017 es presentaran els projectes i un jurat
triarà les propostes guanyadores.
El Rec, el barri més emblemàtic
d’Igualada, es troba al sud del terme municipal, entre el centre històric i el riu Anoia, i és on històricament s’ha concentrat la indús-

L’alcalde, Marc Castells, amb els impulsors del projecte a l’adoberia Bella

tria adobera. Actualment, hi ha
una trentena de fàbriques en actiu,
tot i que moltes es troben en un estat d'abandonament.
L’alcalde, Marc Castells, va explicar ahir que la iniciativa que posen en marxa serà una consulta de
projectes que porta per nom «Repensant el barri del Rec» i que vol

ser un exercici col·lectiu d’imaginar com hauria de ser el barri d’aquí a una dècada i més enllà. En
aquest sentit, Castells va remarcar
que el barri del Rec «és de tots els
igualadins» i, per tant, aquest procés «no l'ha de fer l’Ajuntament ni
un govern concret, sinó tota la
ciutat». L’alcalde també va explicar

que es tracta d’un procés per aportar idees i, sobretot, molt participatiu, però que no signiﬁca un inici
immediat d’obres.
El d’Igualada serà un procés
singular i innovador a Catalunya,
segons Vicente Guallart, director
de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya, que dirigirà el
projecte. «Volíem engegar un procés que repensés la manera de fer
urbanisme i que no hi hagi uns senyors que s’ajunten per elaborar
uns plànols, sinó que hi hagi un veritable procés d’apoderament, de
discussió, de debat i de barrejar
idees i realisme», va apuntar. Als
tres concurs simultanis poden
participar estudis d’arquitectura i
urbanisme d’arreu del món. L’objectiu és que quatre equips multidisciplinaris treballin en cadascun.
El punt innovador és que tot el
procés tindrà la participació ciutadana, ja que els equips participants hauran de fer una immersió
al barri abans d’elaborar les seves
propostes i s'hauran de reunir
amb els diferents agents socials.
ACN

Una nova aplicació divulga
els castells mil·lenaris de l’Anoia
ACN | LA POBLA DE CLARAMUNT

El Consell Comarcal de l'Anoia
ha posat en marxa una aplicació
per a telèfons mòbils i tauletes
per donar a conèixer els castells i
les torres de defensa d’arreu de la
comarca. L’aplicació «Anoia, terra
de castells» dóna informació sobre
25 elements del patrimoni arquitectònic, alguns dels quals tenen
més de mil anys d'antiguitat. L'ei-

na s'ha pensat com un element de
promoció turística i, a banda de
proporcionar informació històrica, conté tres rutes que s’han elaborat en funció de la situació i l'època dels castells. El president del
Consell, Xavier Boquete, ha reconegut que ﬁns ara el territori no ha
explotat prou els seus valors turístics i creu que la comarca s'ha de
creure el seu potencial.

Alcaldes i regidors, al castell de la Pobla de Claramunt
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Carolina Telechea
ENRIC BADIA | IGUALADA

La regidora d’ERC a l’Ajuntament d’Igualada, Carolina Telechea,
ﬁgura en el número 6 de la llista
d’ERC per a la província de Barcelona. Els republicans mantenen la
llista pràcticament intacta respecte de la que van presentar fa sis mesos també per al Congrés. Ruﬁán i
Tardà faran tàndem al primer i segon lloc, però tot i la consigna de repetir llista calia fer un relleu en els
primers llocs ja que la sallentina Mirella Cortès, que havia estat la candidata designada per a la Catalunya
Central en el seu moment, ara és senadora per designació del Parlament de Catalunya, i continuarà
ocupant aquesta cadira en el període legislatiu següent. La direcció
d’ERC ha respectat el lloc de la
Catalunya Central en aquesta candidatura.
Telechea és regidora per primera vegada en aquest mandat. És llicenciada en Dret per la Universitat
de Barcelona amb un postgrau en
Pràctica Jurídica. Exerceix d’advocada a Igualada, amb un despatx
propi, i té un ampli coneixement de
l’administració, ja que havia treballat al Consell Comarcal de l'Anoia
assessorant ajuntaments.

