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Comença a caminar el pla especial
per millorar el Casc Antic del Centre
El projecte té com a objectiu posar en relleu el patrimoni històric i arquitectònic
El Casc Antic del barri del Centre, comprès entre els carrers
del Xipreret i de Barcelona i de
la Riera de l’Escorxador (inclosos els corralons), comptarà
amb un pla especial de millora
i de protecció que posarà en
relleu el valor del patrimoni
arquitectònic i històric que s’hi
concentra. El pla és producte
de l’acord entre Ajuntament,
Centre d’Estudis i veïns de
l’entorn.
Una comissió integrada per Ajuntament, Centre d’Estudis i veïnat ha
elaborat aquest projecte, a partir de
les propostes presentades per l’entitat i els habitants de la zona. Trobar
una línia de treball conjunta no ha
estat fàcil però finalment tots han
arribat a la mateixa conclusió: fer
una rehabilitació que respectés al
màxim el caràcter històric del barri i
fer que la rehabilitació s’assembli el
més aviat possible a l’original, utilitzant materials que no desentonin.
Així ho explica Núria Marín, tinenta
d’alcalde de Coordinació, que afirma que la intervenció “ha de servir
per construir el futur sobre la base
de la nostra història i, per tant, ha
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El carrer de Xipreret és inclós en el pla especial de protecció del Casc Antic

de respectar el nostre patrimoni i
alhora donar resposta a les noves
necessitats dels veïns”.
La feina conjunta ha tingut altibaixos com els moments de con-

frontació amb l’Ajuntament princi
palment pel projecte del polies
portiu municipal que s’hi està construint. Els veïns pensaven que no
era adequat per a la zona tant per la

seva mida com per la seva ubicació.
La presidenta del Centre d’Estudis, Mireia Mascarell, afirma que
s’ha fet una feina important i que
tot i les dificultats “el pla especial és

fruit de la col·laboració”, una feina
que és “un bon exemple de parti
cipació i del treball en equip”. Pel
que fa al poliesportiu, diu Mascarell,
s’han fet alguns canvis “perquè
s’ha entès que l’entorn és protegit
i s’han rebaixat les pretensions per
fer-lo més sostenible”. També hi ha
acord en la plaça situada davant el
poliesportiu i que enllaça amb el
Casc Antic: “Hem aconseguit posar-la en revisió per fer una zona d’enllaç on es donin la mà passat i futur”. El Centre d’Estudis valora la
importància del pla especial perquè
“hem posat les bases per garantir
la preservació del patrimoni històric, artístic i d’identitat del Casc Antic, i hem fixat com han de ser les
intervencions futures”.
També els veïns es mostren sa
tisfets. Lluïsa Carmona afirma que
ha estat el fruit de cinc anys de
treballs durant els quals també ha
hagut protestes i reivindicacions.
Ara, afirma Carmona, “el pla especial ha de reflectir les intervencions
que cal fer tenint en compte el valor
patrimonial i que es pugui restaurar
des d’una perspectiva conservacionista”. # r .

