
IMPULS
ESTUDIS PREVIS PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA VISIÓ ESTRATÈGICA AL BARRI DEL REC D’IGUALADA, EN MATÈRIA D’EDIFICACIÓ I MIXTICITAT D’USOS

usos actuals

/ 1 /

ÀMBIT 1
Sector de La Cotonera

A l’extrem oest del barri, l’edifi ci de La Igualadina Cotonera representa un 
dels primers exemples d’industrialització a gran escala de Catalunya 
al s.XIX. Es tracta d’una peça important del patrimoni d’Igualada pendent de 
rehabilitació i programa. Al seu voltant, antics espais industrials vinculats al 
seu ús inicial han quedat aïllats o sense connexió amb el nivell de la ciutat. 
Aquests espais, junt amb la plaça Joan Bas, confi guren un d’aquests nodes 
on cal reforçar la seva vinculació urbana a través del carrer del Portal, 

cap a l’Escola Pia i l’avinguda Balmes que ens porta al fi nal del Passeig 
Verdaguer. A la plaça es proposa una nova peça d’habitatge i l’obertura 
d’un pas en planta baixa cap al carrer de la Creueta. Unes actuacions que 
permetrien millorar la permeabilitat de la zona. 

També es proposa connectar mitjançant una rampa els dos espais adjacents 
de la Cotonera, creuant l’edifi ci en planta baixa. L’espai a cota inferior 
es connecta amb el carrer a partir de la remodelació de l’edifi ci juxtaposat 
a la Cotonera, que es separaria de l’edifi ci patrimonial permetent una millor 
comprensió de la seva volumetria i facilitant l’accés des del carrer.

Elements característics del barri del Rec

Tot i que no existeixen elements patrimonials d’alt valor artístic o 
constructiu, el conjunt del Rec presenta una atmosfera pròpia molt 
agradable, arrelada en el seu origen industrial i en els materials que la 
conformen.Elements associats amb el rec com contraforts, arcades i 
petits ponts d’accés, llosanes, etc... confi guren un conjunt d’arquitectures 
defi nidores d’una identitat particular. D’aquesta manera, bassots, bagants 
i boixarreres ens permeten entendre el funcionament i la íntima i precisa 
relació de les adoberies amb l’aigua.

A l’interior, les inicials voltes i pilars ceràmics s’alternen amb ampliacions 
fetes amb altres materials, però el conjunt continua tenint un clar interès 
precisament basat en aquesta pragmàtica barreja de tècniques. Les 
gelosies de ceràmica per ventilar resguardant-ne de la visió directa, o 
treballs elaborats de llindes de les fi nestres, són igualment característics.

tipus d’actuacions

1. rehabilitació
2. transformació interior
3. ampliació / remunta
4. substitució integral
5. nova edifi cació

Exemple de rehabilitació de nau industrial com a espai de treball

Transformació de l’espai a partir d’estructures autoportants construïdes en sec
Nou equipament i espais públics al sector de La Cotonera

Reconversió de l’àmbit en un pol cultural a partir de l’activació de l’edifi ci de La Cotonera i la seva relació amb els equipaments propers

Secció edifi ci La Cotonera - C/Joan Godó i Llúcia

Alçat Carrer del Rec

Les noves construccions i arquitectures han de preservar la imatge del conjunt, respectant alçades i dimensions del parcel·lari inicial

potencialitats

Estratègia general de la proposta

El barri del Rec d’Igualada i el seu origen industrial neix lligat al curs de 
l’Anoia i consolida tot el front de la ciutat cap al riu. És així com el 
conjunt dels seus barris residencials han donat històricament l’esquena 
a la façana fl uvial. Actualment, les activitats tradicionals de l’adoberia i 
el tèxtil han entrat en un procés de transformació. Moltes naus estan en 
desús mentre que altres, principalment les adoberes, continuen treballant 
de maneres molt diverses segons la seva dimensió, però més compatibles 
amb altres usos. També han aparegut noves iniciatives econòmiques 

que, aprofi tant l’impuls del barri, utilitzen els edifi cis inicials.

La proposta es basa en els següents principis:
- Potenciar la relació amb la resta de la ciutat desenvolupant o refent 

recorreguts. Aquests recorreguts acosten el centre urbà d’Igualada al Rec, 
a la vegada que introdueixen el riu i els espais naturals dins el barri.
- Aprofi tar l’oportunitat que representen els espais públics 

consolidats o els buits urbans existents, com a generadors de les 
noves transformacions. Entenem els edifi cis com a part integrant d’uns 
àmbits específi cs d’encreuament i que caldrà desenvolupar. 
- Reconèixer i potenciar els elements existents a diferents escales 
que són característics del Rec i preserven l’atmosfera històrica del barri.
- Treballar amb sistemes constructius i materials similars per 
garantir una bona relació i coherència en les operacions que probablement 
s’aniran produint en un lapse de temps dilatat.

Per donar resposta a aquests principis es treballa sobre un esquema 
basat en uns recorreguts paral·lels al riu, més enllà de la via de ronda. 

Un recorregut és el del propi rec, mentre que l’altre és una proposta que 
enllaça passatges i patis ja existents. En el sentit transversal, ens recolzem 
en línies que uneixen la ciutat amb el riu. Els encreuaments que 
apareixen en aquest esquema subratllen espais públics que s’entenen 
com a centres o nodes d’usos mixtes.
Les noves propostes d’evolució arquitectònica i d’usos, a treballar amb 
detall i al voltant dels nodes urbans detectats, inclouen:
- Rehabilitació d’edifi cis, mantenint elements característics amb valor.
- Increments de superfície construïda a les àrees productives, però 
amb disminució de l’ocupació. Cal incentivar la posada al dia dels espais 
productius que requereixen organitzacions diferents de les històriques. Es 
preveuen arquitectures en sec per permetre subdivisions interiors a les 
naus, i augments de volum per a disposar nuclis i noves dependències.
- Substitució d’edifi cis no patrimonials. Caldrà que mantinguin la 

dimensió controlada de front de façana i utilitzin materials propis del barri.
- Canvis d’ús, incloent els industrials, per destinar-los a altres activitats.

L’habitatge pot participar en qualsevol de les anteriors opcions reforçant 
els recorreguts de connexió amb la ciutat i els espais públics generats 
en els encreuaments. Els encreuaments o places assumeixen el paper 
d’espais de confl uència dels diversos usos, reservant la resta d’àrees per 
a activitats majoritàriament productives, en el sentit ampli de la paraula.

Les unitats de projecte, plantejades al voltant dels nodes-plaça, 
hauran de permetre un estudi més rigorós que incorpori espai públic, 
arquitectura i usos. Proposem resoldre el projecte per fragments 

urbans, mantenint sempre una mirada global. El coneixement 
exhaustiu de cada edifi ci ajudarà a afi nar les propostes concretes.

industrial  equipament  habitatge edifi cis en mal estat / en desús  espais buits

espais d’interès patrimonial

edifi cis   conjunts / fronts de façana
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ÀMBIT 3
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Adoberia Vella Museu de la Pell. Cal Boyer Museu de la Pell. Cal Granotes Adoberia Cal Segall-Cal Valls Electra Igualadina

Elements associats a la construcció del Rec: passeres, bassots, contraforts

Façanes: treball de la ceràmica en emmarcats de fi nestra i gelosies de rajola

Passeig Mossèn Jacint Verdaguer
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nou jardí interior 
La Cotonera

porxo i ampliació 
C/ Joan Abad
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Traginers

nous habitatges i porxo 
d’accés al passatge

nou espai públic i 
tractament del desnivell

rehabilitació interior amb 
nous forjats de fusta

Riu Anoia
Rec

Rambla Sant Isidre


