
IMPULS
ESTUDIS PREVIS PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA VISIÓ ESTRATÈGICA AL BARRI DEL REC D’IGUALADA, EN MATÈRIA D’EDIFICACIÓ I MIXTICITAT D’USOS
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ÀMBIT 3
Plaça de la Bomba

És aquest un àmbit en el que ja coexisteixen diferents usos. Situada a 
l’extrem d’un conjunt de naus industrials amb façana als carrers de Santa 
Joaquima de Vedruna i Sant Antoni de Baix, la plaça de la Bomba aglutina 
diversos edifi cis residencials. La proposta planteja reforçar aquest ús, fi ns 
i tot a partir de la transformació d’algunes naus que relligarien els actuals 
habitatges del carrer de Vilafranca de Penedès amb els ja existents, donant 
contingut de barri a la part central d’aquest sector.

A nivell de recorreguts urbans s’amplia el carrer d’Arenys de Mar amb la 
incorporació de solars buits i s’obren nous passatges des de la plaça de la 
Bomba cap al carrer Orient, i a través dels edifi cis nous o existents, fi ns al 
carrer de la Boixeta. Aquest fragment de barri és el darrer amb presència 

d’habitatge abans de l’inici de les grans naus industrials situades a la 
banda est del barri del Rec.
La rehabilitació del carrer Orient vol potenciar la relació amb el riu Anoia i 
la zona d’hortes que l’acompanya. Allà on sigui possible es proposa introduir 
arbrat i altres plantacions. L’edifi cació existent pot col·laborar a la millora 
ambiental del conjunt amb la rehabilitació, tant de les façanes com dels 
usos interiors.

ÀMBIT 2
Museu de la Pell

El Museu de la Pell, amb la rehabilitació de l’edifi ci industrial de Cal Boyer 
i l’adoberia de Cal Granotes, representa un important conjunt expositiu 

al voltant del qual es poden generar nous espais que el potenciïn. La 
incorporació d’alguns antics patis industrials actualment no utilitzats o de 
naus en desús permet pensar en l’ampliació de les places del Bruc i del 

Doctor Joan Mercader, facilitant la connexió amb la Plaça de la Creu i el 
centre urbà. Aquests nous espais queden delimitats per ampliacions de 

les naus existents i algun edifi ci de nova planta que ajudarien a millorar 
i donar un nou caràcter al sector. La Baixada de Sant Faust i el carrer Sant 
Nicolau prenen així un major protagonisme. La creació d’un passatge en 

planta baixa com a continuació de les esmentades places, tal i com es veu 
a la imatge proposada, podria connectar amb la Travessia de Sant Domènec 
reforçant els recorreguts i la permeabilitat cap el barri del Rec.

materials respectuosos amb el medi

Es proposa l’ús de materials eco-sostenibles, com la fusta procedent de 
boscos amb certifi cat FSC, la ceràmica, i en alguns casos l’acer

ús de sistemes reciclables i reciclats

Serà prioritari que els elements utilitzats en la construcció provinguin del 
reciclatge de residus i tinguin un cicle de vida llarg

modularitat i prefabricació

Els sistemes preindustrialitzats permeten treballar amb elements repetitius 
de petites dimensions, adequats en rehabilitació i cascs antics

muntatge en sec

Es prioritzaran mecanismes de posada en obra senzilla i que no malmetin 
ni sobrecarreguin en excés les estructures existents

comfort i calidesa

L’ús de sistemes respectuosos com els esmentats anteriorment repercuteix 
positivament en l’experiència dels usuaris dels edifi cis

tipus d’actuacions

1. rehabilitació
2. transformació interior
3. ampliació / remunta

4. substitució integral
5. nova edifi cació

tipus d’actuacions

1. rehabilitació
2. transformació interior
3. ampliació / remunta

4. substitució integral
5. nova edifi cació

Exemple de reconversió de naus industrials per a ús residencial

Obertura de passatges a través de naus existents per a fer-les compatibles amb l’ús d’habitatge
Obertura de passatges que completen el recorregut longitudinal del barri

El nou passatge serveix per esponjar edifi cis existents i enllaça la plaça i edifi cació amb la ja existent

Secció carrer de la Boixeta - Plaça de la Bomba

Rehabilitació / transformació interior 

En edifi cis amb valor patrimonial o bon estat de conservació estructural
Ampliació per increment d’edifi cabilitat

Es promou la rehabilitació d’edifi cis en mal estat permetent remuntes
Ampliació amb nova edifi cació

Els nous volums es relacionen amb l’existent creant patis i espais d’accés
Substitució integral

Quan l’edifi cació existent no té valor patrimonial o es troba en mal estat

Els entorns del Museu de la Pell es potencien com l’espai públic més representatiu del barri

L’edifi cació proposada construeix els límits dels espais públics de nova creació, que enllacen amb els existents formant una concatenació de places de 
diferents escales 

Exemple d’ampliació i remunta d’edifi cació per a nous usos productius o terciaris

Obertura d’un passatge enjardinat i aprofi tament d’estructures parcialment existents per a la nova edifi cació

nou espai públic 
i equipaments de barri

naturalització de la 
Plaça de la Bomba

esponjament i 
urbanització C/Orient

Adoberia Pau Valls Cal Patera Casa-Adoberia Roca Adoberies Balcells, Puig, Casanovas, Serra
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millora de visualització 
del Rec en superfície

nou passatge nova edifi cació amb 
passatge en planta baixa

nou passatge 
continuació C/Boixeta

naturalització de la 
Plaça de la Bomba


