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Es tracta d’un projecte transformador que té com a punt de partida el re-

coneixement de la identitat del Barri del Rec, històricament un barri adober

A partir de l’estudi profund de la complexitat d’un barri d’aquestes carac-

terístiques i un cop feta la diagnosi es proposen uns criteris d’actuació 

basats en tres nivells de connectivitat: 

1. Connectivitat i ecologia: les estratègies i actuacions a aquest nivell es

basen en la renaturalització i permeabilitzaciódel barri, reforçant i poten-

ciant la connectivitat entre la ciutat i el seu entorn natural a través de la 

millora dels serveis ecosistèmics de la xarxa de carrers amb la creació de 

franjes vegetals. Es proposa una nova àrea de centralitat verda multifun-

cional, la recuperació dels aqüífers i identificació i protecció dels hàbitats. 

Dins l’estratègia de recuperació de la funcionalitat del sistema del rec es 

desenvolupen actuacions per emmagatzemar l’aigua de pluja i reutilitzar-la 

per regar les hortes.

2. Connectivitat i mobilitat: es proposa un canvi de concepció passant de

Ronda del Rec a Passeig del Rec, en aquest sentit es planteja la pacificació 

i tractament amb plataforma única dels carrers que estructuren el barri, 

facilitant una xarxa de distribució entre espais productius Aquestes actua-

cions potencien la configuració d’una nova façana d’Igualada al riu Anoia on 

s’identifiquen 15 portes d’accés a la ciutat. A l’inici i final del recorregut 

es localitzen dos nodes logístics pel procés adober que contenen bosses 

d’aparcament dissuasori que són, al mateix temps, espais de parc i nous 

equipaments docents.

3. Connectivitat i urbanitat: es proposa una nova clau urbanística que

garanteix la mixtura d’usos i la preservació del patrimoni, mitjançant l’es-

tabliment de percentatges i criteris de localització per a cada ús, generant 

un sistema flexible, capaç de mantenir l’activitat adobera a la vegada que 

potencia la seva modernització i la incorporació habitatge. La localització 

de cinc nodes dinamitzadors i la permissibitat d’usos temporals possibilita 

l’existència d’una plataforma d’esdeveniment públic-privada amb lideratge 

municipal que aporta un plus de rendibilitat i suposa la projecció de la 

“Marca Igualada” a l’exterior.
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DIAGNOSI: 

• Poca presència de verd en el barri i sòls molt
impermeabilitzats.

• El sistema de rec en origen era per l’ús
agrícola, després per a l’ús adober, actualment 
no té funció específica.

• Connexió feble amb el seu entorn natural.

• L’estat ecològic  del riu  és raonablement bo
tot i que està molt antropitzat.  

• Encara es manté la presència d’horta als
marges del riu. 

CLAU REC Connectivitat i ecologia
infraestructures verdes, cicle de l’aigua i serveis ecosistèmics

NOU SISTEMA DE GESTIÓ DE L’AIGUA

CONNECTIVITAT I ECOLOGIA

CONNECTIVITAT I MOVILITAT

CONNECTIVITAT I URBANITAT

La Resclosa

Molí de l’Abadia

INFRAESTRUCTURES VERDES PER A LA
BIODIVERSITAT I SERVEIS ECOSISTÈMICS 

Reforçar arbrat en els eixos cívics i eixos rodats

xarxa REC

Reaturalització del Passeig del Rec

elements patrimonials de l’aigua

Node verd multifuncional

xarxa separativa

Millora espais fluvials/punts d’articulació

hortes

Parc arbrat multifuncional/aparcament

millora de l’espai fluvial

Localització horta urbana

mines d’aigua
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NOVA CONNEXIÓ

A2

ÒDENA

SANTA MARGARIDA DE MONTBUÍ

VILANOVA DEL CAMÍ

Connectivitat i mobilitat
rodada + vianants + bicis + transport públic 

NOU MODEL DE MOBILITAT TERRITORIAL

NOU MODEL DE MOBILITAT AL BARRI DEL REC

DIAGNOSI: 

• La ronda del Rec actua com a barrera entre la
ciutat i l’espai natural pel seu caràcter rodat. 

• Els punts d’accés al barri des de la ronda i els
accessos als camins del espai fluvial són poc visibles. 

• Els carrers d’abast territorial, Sant Magí i Òdena,
perden la seva urbanitat quan travessen el barri 
del Rec.  

• Els carrers del barri tenen massa presència de
vehicles.

• Es preveu des de PDU un nou accés des de la
ronda sud. 

RConnectivitat i urbanitat
activitat econòmica + usos socials + habitatge 

DIAGNOSI:
• Barri industrial, on les fàbriques tèxtils, les
adoberies, el canal del rec, els contraforts, 
el seu teixit amb carrers estrets, placetes, 
patis interiors, etc. i el riu Anoia configuren el 
paisatge urbà d’aquest conjunt històric.

• Patrimoni arquitectònic heterogeni que dona
singularitat al barri. 

• Manca de connectivitat transversal entre
ciutat, casc antic i el barri del Rec. Els eixos 
cívics s’aturen a la Rambla Nova i al casc antic.

• L’actual normativa urbanística frena el
desenvolupament econòmic del barri.

• Existeixen diverses entitats, iniciatives
culturals i esdeveniments socials i econòmics 
per a la defensa i projecció del barri. 

EIXOS CÍVICS TERRITORIALS

NOVA CLAU URBANÍSTICA I NODES DINAMITZADORS

CONSOLIDACIÓ PROCÉS ADOBER

LOCALITZACIÓ D’HABITATGE

reestructuració xarxa mobilitat rodada per a alliberar el
passeig del REC
connexió eixos cívics urbans amb xarxa de camins rurals i anella verda

connexions de vianants i carril bici amb municipis veïns

nova mobilitat rodada

REC clau urbanística

prioritat invertida passeig REC

nodes dinamitzadors

adoberies en actiu

habitatge en vores

habitatge en edificis

completament illes
residencials

interès patrimonial

no en continuïtat adoberia

mixtura usos
habitatge i terciari

nodes logístics

terciari associat

modernització procés adober,

àmbit Rec

procés adober

disseny i I+D

eixos cívics connexió amb camins territorials

itinerari per capil.laritat(prioritat vianants)

bus REC
bus llançadora REC Event
aparcament dissuasori
portes



 activitat econòmica habitatge lliure habitatge protecció  viabilitat final repercussió sòl
 m² m² m²  € €/m²

Privat 29.630,43 14.535,85 6.229,65 8.800.155,45
Ajuntament 5.228,90 2.565,15 1.099,35 1.552.968,61

Privat 4.536,93 7.115,51 2.691,56 4.702.179,84
Ajuntament 800,63 1.255,68 474,98 829.796,44

Privat 23.940,39 10.595,66 4.541,00 15.901.841,69
Ajuntament 4.224,77 1.869,82 801,35 2.806.207,36

La Resclosa Privat 6.248,35 7.508,31 3.217,85 12.934.169,22
El Molí Abadia Privat 26.033,29 39.336,34 16.858,43 15.216.669,67

REC Privat 25.568,71 2.728,09 1.734,55 15.125.418,92
Ajuntament 10.208,89 8.748,13 3.848,97 5.769.251,63

322,58

Sant Magí
209,08

Òdena 
355,22

Lleida 
406,94

sostre valor sòl repercussió valor total urbanització recuperació 
ambiental aparcament REC + El Molí + 

La Resclosa
Lleida + Òdena + 

Sant Magí

Ajuntament 4.632.276,43 €  

parcel·les a comprar despeses d'obra
viabilitat

AJUNTAMENT- PARTICIPACIÓ FINAL
entrada €

Gestió i viabilitat econòmica Fases i instruments
Tres nodes dinamitzadors seran els motors inicials de reactivació social i d’activitat econòmica al barri, estirant l’activitat econòmica dels eixos 
cívics existents i introduint habitatge a les vores del barri i en edificis patrimonials.

L’àmbit del Rec, gestionat conjuntament amb els nodes de la Resclosa i el del Molí, transforma la ronda del Rec amb Passeig del Rec recuperant 
la façana d’Igualada al riu i restablint el sistema històric i funcional de regatge del Rec.

FASE 1 IDEES CONCURS / ESTRATÈGIA
Clau REC, és la clau urbanística que permetrà que la pròpia dinàmica del barri 
determini la seva vocació futura, establint uns paràmetres flexibles i alhora 
capaços de mantenir les característiques del barri.

CLAU REC = MIXTURA D’USOS

Usos permesos
aa. adoberia avançada + terciari associat a l’activitat adobera

adoberia avançada = relació empresa - universitat, I+D
ha. habitatge
ae. mixtura d’activitat econòmica: coworking, hoteler, oficines,

                 restauració, lleure, etc. 

Percentatge d’ús al barri
adoberia  mínim 40%
habitatge  mínim 15% - 35% màxim 
activitat econòmica resta %

Criteris de localització: 
adoberies. Es reconeixen les existents.
habitatge. En vores del barri com a completament d’illes amb ús residencial, en 
nodes dinamitzadors i en edificis d’interès patrimonial. 
activitat econòmica. En tot el barri.

FASE  2 PLANEJAMENT I GESTIÓ / ESTRUCTURAL 

La Modificació Puntual del PGOU i/o el POUM seran els instruments urbanístics 
que portaran a terme el procés de transformació del barri, passant de la clau 
17 a clau REC.

Posteriorment, els Plans Derivats concretaran i especificaran l’ordenació dels 
àmbits dinamitzadors i assignaran els usos a la resta del barri. Es preveuen: 

Plans Especials dels Àmbits Dinamitzadors (5+1)
Plans Especials d’Assignació d’Usos, per a la del resta barri 

FASE 3 PROGRAMACIÓ ESDEVENIMENTS / EFÍMER 
Creació d’una oficina específica, amb lideratge municipal que coordini la gestió públic-
privada. Aquests esdeveniments són una projecció exterior de la MARCA REC i un plus 
de rendibilitat econòmica.

800 ud habitatges lliures 340 ud habitatges proteccióCal Font

Casc Antic

Passeig Verdaguer

Espais polivalents
Avinguda Catalunya


