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Intervenció i Gestió 
dels Paisatges Patrimonials Urbans

Barri històric del Rec / Barri de Sant Agustí 
Igualada

El màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni
- Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i MUHBA -
organitza un workshop sobre com intervenir en els paisatges urbans patrimonials

inspirat pels principis del Conveni Europeu del Paisatge.
L’objectiu del taller serà proposar projectes d’intervenció i gestió del paisatge 

al barri històric del Rec i al barri de Sant Agustí d’Igualada a partir de les relacions 
entre patrimoni i paisatge a l’espai urbà.

Els treballs posaran en valor els patrimonis 
de tipus ambiental i cultural del paisatge de la ciutat; 

exploraran possibilitats de dinamització econòmica, innovació i creativitat 
des de la intervenció i la gestió paisatgístiques; i plantejaran 

iniciatives de futur que entenguin el territori com una 
Xarxa Patrimonial de Paisatges Urbans en l’escala local i regional.

19 - 23 de març, 2012



Dilluns 19 de març

10.00h Presentació
Josep Miserachs i Nadal, Primer Tinent Alcalde d’Entorn i Promoció Cultural 

de l’Ajuntament d’Igualada, 

Jordi Pont i Gassó, Regidor d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada,

Francesc Muñoz, Director del màster en Intervenció i Gestió del Paisatge UAB.

10.30h Ponències I
- Visió històrica dels barris de les Adoberies i de Sant Agustí,
Marta Vives, historiadora, directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia

- Igualada: formació de la ciutat, creixement i paisatge,
Carles Crespo, arquitecte, servei d’obres de l’Ajuntament d’Igualada

- El planejament de la ciutat: present i futur,
Jordi Pagès, arquitecte, servei d’urbanisme de l’Ajuntament d’Igualada

11.00h Pausa cafè 

11.30h Ponències II
- Els equipaments culturals com a motor de regeneració del barri, 

Albert Tulleuda, historiador i director del Museu de la Pell d’Igualada

- El pla de barris com a instrument de regeneració urbana,
Miguel Corral, arquitecte del servei d’obres de l’Ajuntament d’Igualada

12.30 h Visita guiada al barri del Rec i al barri de Sant Agustí I

13.30h Dinar

16.00 h Visita guiada al barri del Rec i al barri de Sant Agustí II

17.00h Ponències III
- Amics del Rec, una associació per la protecció i posada en valor 

del barri del Rec, Manel Caro de l’Associació Amics del Rec

- La Bastida. Un projecte cultural i artístic pel barri, 
Maria Santfores de l’associació cultural la Bastida

- La recerca històrica del barri del Rec, Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
- La indústria adobera a Igualada, Xavier Badia del Gremi d’adobers d’Igualada

- Rec.0 Experimental Stores, una idea per a un barri vell, 
Cristina Domènech, coordinadora de Rec Stores

- La marca Desigual tria el Rec d’Igualada, 
Jordi Balsells, vicepresident d’Àsia Pacífic Desigual

- Sita Murt, arrels al barri del Rec,  Sita Murt, dissenyadora

- El sector immobiliari i la visió de la propietat privada al Rec, Jaume Domènech
- El procés i tractament de l’aigua al Rec, Miquel Vila

Dimarts 20 a dijous 22 de març. Treball de taller



Divendres 23 de març

10.00h  Paisatge i espai urbà: intervenció i projecte 
Enric Batlle, Batlle i Roig Arquitectes

10.45h Taula rodona
Intervenir sobre els paisatges patrimonials urbans avui 

Ponents: 
Enric Batlle, Batlle i Roig Arquitectes

Carles Llop, arquitecte, professor ETSAV - UPC

 Ramón Parramon, director d’ACVic (Centre d’Arts Contemporànies Vic)

Moderador:  

Francesc Muñoz

12.00h Pausa cafè

12.30h Presentacions de projectes i resultats del workshop

14.00h Sessió de cloenda 

Francesc Muñoz, director del màster

Jordi Pont i Gassó, regidor d’urbanisme i mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada

Ramon Botey, responsable de l’Oficina de Gestió del Programa 
de Barris de la Generalitat de Catalunya

Organitzen: Col·laboren

Universitat Autònoma
de Barcelona

L’espai de treball serà al de Museu de la Pell d’Igualada, 
i les sessions de presentació i cloenda es faran a l’Auditori del museu.

  
Participen:

Departament de Geografia de la UAB
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, ETSAV - UPC

info:
m.paisatge@uab.cat

http://geografia.uab.es/paisatge/
@M_Paisatge


