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1. INTRODUCCIÓ 
1.1. Presentació i principals premisses del projecte 

Un  dels fenòmens més importants i significatius de la història de la 

humanitat ha estat el conjunt de canvis i transformacions dins 

l’àmbit econòmic, tecnològic i sociocultural que va comportar el que 

es coneix com la Revolució Industrial. Aquesta s’inicià a la Gran 

Bretanya de la segona meitat del s XVIII des d’on, les innovacions 

que allà es van començar primer a desenvolupar, es va anar estenent 

per la resta d’Europa i del món. Aquí a Espanya el procés 

d’industrialització arribà amb retard, cap a la primera meitat del s 

XIX, sent Catalunya un dels pocs punts on es va desenvolupar 

aquest procés amb la mecanització de la producció de filatura i del 

tissatge juntament amb la implantació del que es podria considerar ja 

com les primeres fàbriques tèxtils les quals, en un primer moment, es 

van ubicar prop dels principals ports catalans per tal de reduir costos 

en el transport del carbó ja que, recordem, les seves màquines de 

vapor necessitaven grans quantitats que arribava per via marítima 

des de diferents punts d’Europa però sobretot de Gran Bretanya.  

 

 

Precisament, l’alt cost del carbó juntament amb la invenció de la 

turbina hidràulica i per tant de la força de l’aigua com a nova font 

d’energia va fomentar que, a partir de la dècada de 1870, les 

fàbriques tèxtils catalanes passessin a instal·lar-se a les conques de 

rius com la del Besòs, Llobregat o Ter apareixent també una nova 

forma d’organització i estructuració de les fàbriques i els seus 

treballadors: les colònies industrials. 

 

És en aquesta segona fase del procés d’industrialització de Catalunya 

on algunes ciutats de l’interior van arribar a tenir un paper força 

rellevant, aquest seria el cas de la ciutat d’Igualada la qual a més 

encara conserva l’antiga sèquia o rec que ressegueix d’est a oest per 

la banda sud del municipi a prop de la qual s’instal·laren, ja des 

d’època medieval, un conjunt d’adoberies per aprofitar l’aigua del 

riu Anoia i que, a partir d’aquest procés d’industrialització i 

mecanització, van desenvolupar-se enormement convertint Igualada 

en un dels principals centres productors tèxtils i adobers de 

Catalunya però també de la resta de la península. Dintre d’aquest 

conjunt industrial destacar ara només alguns edificis prou 

significatius o amb certa rellevància i valor patrimonial com és el cas 



3 
 

per exemple de l’antiga fàbrica tèxtil coneguda amb el nom de 

Igualadina Cotonera (la qual fou construïda al 1842 i és precisament 

una de les mostres més antigues que es conserven de la primera 

industrialització a Catalunya), l’antic Escorxador, la fàbrica tèxtil de 

Cal Boyer (seu actual del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de 

l’Anoia) o l’antiga adoberia de Cal Granotes la qual, és l’única de 

tot el conjunt que ha estat musealitzada. Pel que fa a la resta, moltes 

de les antigues adoberies i d’altres fàbriques que composen el 

conegut barri del Rec d’Igualada es troben en diferents estats 

d’abandonament i runa o bé, alguns dels edificis més moderns, 

encara avui dia són productius i continuen en funcionament mentre 

s’acaba de definir  i dur a terme el pla municipal que té per objectiu 

traslladar-les a un altre ubicació on disposaran de major espai i 

millors condicions. Un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que, 

en un primer moment contemplava, a més d’aquest trasllat de les 

adoberies i fàbriques encara actives, la idea d’enderrocar sense cap 

mena de consideració i anàlisi previ de tots aquells edificis tant 

significatius, com a mínim per la història local de la ciutat, per tal de 

reconvertir l’antic barri adober en una zona residencial. Cal destacar 

però que, finalment, el POUM no ha acabat prosperant i, al febrer de 

2010 va quedar aturat. Actualment encara es debat quina sortida 

donar a aquella zona denigrada i alhora tan significativa i rellevant
1
.    

 

El present projecte pretén fonamentalment la rehabilitació, posada en 

valor i activació de l’espai i entorn (el rec i conjunt d’edificis 

industrials més rellevants i significatius que conformen el barri del 

Rec d’Igualada) per tal d’adequar-los i transformant-los en nous 

equipaments culturals on es pogués dur a terme altres activitats de 

caire sociocultural així com també servir com a nous equipaments 

que complementarien el discurs museològic i museogràfic del ja 

existent Museu de la Pell (el qual ja es troba ubicat en aquell entorn 

però, com molts altres museus de ciència i tècnica, el seu discurs 

només es centra en la explicació del procés de producció i 

manufacturació de la pell i els diferents usos d’aquesta deixant de 

banda altres aspectes relacionats més amb l’àmbit humà, social i 

cultural de les adoberies igualadines com són, per exemple, aspectes 

relacionats amb les condicions laborals que hi havia o els canvis i 

formes de vida de les diferents classes socials relacionats amb les 

adoberies, etc).  D’aquesta manera, amb la rehabilitació i activació 

                                                           
1
 Actualment  s’està buscant models a seguir i aplicar al rec. L’últim d’ells és el 

del barri turístic Le Petite France d’Estrasburg. La Vanguardia, 18/12/2013. 
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patrimonial del conjunt del Rec d’Igualada no només és podria 

garantir la seva preservació sinó que també serviria per donar a 

conèixer la importància i significació del barri adober igualadí dins 

la història del procés d’industrialització de Catalunya, activitat que 

avui dia, a pesar del pas dels segles, encara segueix molt present i 

arrelada a la ciutat.  

 

1.2. Motivacions e interès sociocultural del projecte 

L’anomenat barri del Rec d’Igualada ha estat una de les zones on 

històricament s’ubicava la major part d’indústries de la ciutat i, fins 

a relativament pocs anys, sempre ha estat una zona amb gran 

activitat industrial. Aquest fet ha anat canviant al llarg dels anys per 

diferents circumstàncies i vicissituds que han acabat provocant que 

moltes de les adoberies i altres edificis industrials s’anessin 

abandonant i que el conjunt s’anés deteriorant cada cop més sense 

que ningú fes res al respecte ni se’n valorés o tingués present el seu 

valor patrimonial i significació per la història de la ciutat en 

particular i dintre del procés d’industrialització de Catalunya en 

general. L’idea de l’anterior Ajuntament igualadí recollida al 

anteriorment mencionat POUM de traslladar les adoberies i altres 

fàbriques que encara continuen en funcionament i enderrocar el 

conjunt per tal de transformar l’espai en una nova zona residencial 

va motivar la creació d’associacions d’àmbit local com la dels Amics 

del Rec o la de laBastida que s’han dedicat a posar de manifest la 

significació e importància del barri adober i defensen la seva 

preservació buscant nous usos per aquells antics edificis industrials. 

A pesar d’aquesta voluntat i que actualment el POUM quedés aturat, 

les úniques activitats amb certa significació que s’hi realitza 

aprofitant el conjunt del Rec és la celebració, des de 2009, d’una fira 

de roba de marques amb preus especials anomenat Rec Stores i, a 

partir de l’any 2011, el festival de música rrrec festival però cal 

senyalar que, aquestes activitats, només aprofiten espais oberts del 

barri o edificis més moderns que es troben en millor estat de 

conservació però que potser no tenen un gran valor patrimonial 

mentre que, la resta del conjunt d’adoberies que sí poden tenir cert 

valor, continuen igualment degradant-se i augmentant el seu estat 

d’abandonament i runa.  

 

Així doncs, tenint també present aquest fet o circumstància, les 

principals motivacions socioculturals del present projecte són que, 
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no només es podria rehabilitar el conjunt d’edificis més significatius 

o rellevants que conformen el barri adober com a nous equipaments 

culturals que complementarien el discurs museològic i museogràfic 

del Museu de la Pell activant així el valor patrimonial del conjunt 

sinó que, també es garantiria la seva preservació i es dinamitzaria 

aquella zona i la ciutat en general  ja que aquesta disposaria d’un nou 

recurs cultural però també turístic que podria aportar nous ingressos 

econòmics per a la ciutat. 
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 

2.1. Característiques de la població del municipi 

Segons l’Informe Estadístic de les Migracions a la Comarca de 

l’Anoia realitzat pel Consell Comarcal de l’Anoia amb dades 

recollides l’1 de gener de 2013
2
, la ciutat d’Igualada, capital de la 

comarca, té una població total de 39.051 habitants dels quals 

destacar algunes xifres prou rellevants com, per exemple, el fet que 

el 87% d’aquest total són nascuts o de nacionalitat espanyola mentre 

que el 12% són habitants de nacionalitat estrangera sent el Marroc 

(41%), Romania (11,8%) i Xina (3,8%) els principals països 

d’origen de la població immigrada resident a Igualada. En aquest 

sentit, també comentar que, com a molts altres municipis catalans, a 

Igualada també resideix una gran quantitat de població originària 

d’altres regions espanyoles (principalment d’Andalusia i 

Extremadura) provinent de les migracions dels anys 50a i 60a del 

passat segle. 

 

                                                           
2
 Informació complementada amb la extreta de l’Idescat. 

 

 

Cal destacar però que el municipi d’Igualada ha perdut un 1,1% de la 

seva població total respecte a l’any 2012 produït, en gran mesura, 

per la marxa de població immigrant que, dintre de l’actual context de 

crisi econòmica, decideix tornar als seus països d’origen.  

 

Pel que fa als percentatges d’edats de la població igualadina, com 

podem observar també a l’anterior taula extreta de l’Informe, la 

franja d’edat dels 30 als 44 anys és la més nombrosa amb un 39,0% 

del total mentre que la d’entre 15 a 29 anys representa el 23,4% 

seguida per la dels 0 als 14 anys amb el 20,3% del total. En quan a la 
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població d’entre 60 a 74 anys, aquesta només representa el 2,9% i, la 

major o a partir de 75 anys, el 0,8%. Per tant, es tracta doncs d’una 

població bastant rejovenida amb una major quantitat de població 

jove que de tercera edat.  

 

En quan a l’anàlisi de la situació econòmica del municipi, Igualada 

ha estat tradicionalment una ciutat industrial centrada en la industria 

tèxtil i adobera a més de la construcció i el sector serveis. Per aquest 

mateix motiu, destacar que, l’actual context de crisi econòmica al 

municipi d’Igualada l’ha afectat enormement ja que el sector tèxtil 

no està passant pels seus millors moments i a més, com molts altres 

llocs, al municipi també s’havia estès la tendència general del sector 

tèxtil de traslladar les seves industries a països com el Marroc, la 

Xina o la India on la mà d’obra resulta ser més barata cosa que ha 

empitjorat encara més la situació laboral i ha ajudat a que, a nivell 

general, la comarca de l’Anoia sigui una de les comarques amb una 

de les majors taxes d’atur de Catalunya. Segons dades 

proporcionades per l’Informe Econòmic de l’Anoia de l’any 2012, la 

taxa d’atur d’Igualada al 2011 es situava al 17,4% i, tot i que la 

tendència general continua sent negativa, cal destacar que la pèrdua 

d’ocupació al 2012 no ha sigut tant gran com a l’inici de la crisi 

econòmica a l’any 2008. 

 

Un altre aspecte rellevant del municipi igualadí és que, el fet que la 

seva principal activitat econòmica hagi sofert una caiguda important 

en la seva producció ha motivat l’inici de buscar noves alternatives, 

entre elles, la de potenciar la seva imatge i presència a través del 

turisme cultural i la dinamització del seu patrimoni i el de la 

comarca en general tot i que, en aquest sentit, cal senyalar que, fins 

ara, el sector del turisme a Igualada i a la comarca de l’Anoia en 

general no ha tingut gaire presència i ha estat molt poc desenvolupat 

per part de les autoritats locals ja que, recordem que Igualada ha 

estat tradicionalment una ciutat industrial de l’interior de Catalunya 

allunyada dels principals punts i corrents turístics centrada només o 

principalment en la seva activitat industrial. 

 

Així doncs, en aquest sentit i aprofitant aquesta circumstància, el 

present projecte podria ajudar en aquesta nova voluntat de començar 

a desenvolupar i dinamitzar l’activitat turística i cultural del 

municipi d’Igualada i en general de la comarca.      
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2.2. Centres d’ensenyament i població escolar 

Respecte als centres educatius a Igualada, hi ha un total d’uns 18 

centres. D’aquests, 10 són concertats dels quals la meitat d’aquests 

només s’hi imparteix educació infantil i primària, 3 centres on a part 

d’Educació Primària també s’hi imparteix l’Ensenyança Secundària 

Obligatòria, un altre centre on només s’imparteix educació 

secundària i Batxillerat i, només 2 d’aquests 10 centres concertats 

imparteix l’educació primària, la secundària i Batxillerat.  

 

Pel que fa als centres d’ensenyament públic igualadins, hi ha un total 

de 5 escoles on s’imparteix educació infantil i primària, 2 instituts 

d’educació secundària i Batxillerat i, un altre centre (l’Institut Milà i 

Fontanals) on s’imparteix només Batxillerat i diferents mòduls de 

formació professional. Finalment, a Igualada també hi ha un centre 

universitari adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): 

l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI) on s’imparteix estudis 

universitaris d’Enginyeria Tècnica Industrial, entre altres estudis de 

postgrau
3
.    

 

                                                           
3
 Informació extreta del Departament d’Ensenyament de la Generalitat a partir del 

seu portal web al gencat.cat. 

En quan a la població escolar igualadina d’aquest passat curs escolar 

2012/2013, segons dades del mateix Departament d’Educació, el 

total d’alumnes d’Infantil de 1r Cicle (0 a 3 anys) va ser de 641 

alumnes mentre que d’educació Infantil de 2n Cicle (3 a 6 anys) van 

haver-hi un total de 1.661 alumnes. En quan alumnes matriculats a 

Primària el total ha estat de 2.865 i, a l’Educació Secundària 

Obligatòria el nombre d’alumnes matriculats ha resultat ser un total 

de 2.059 alumnes mentre que, pel que fa a Batxillerat, el total 

d’alumnes matriculats als diferents centres igualadins ha estat d’uns 

830. 

 

Respecte a la matriculació d’alumnes inscrits a cicles formatius, els 

alumnes matriculats als cicles formatius de grau mitjà ha estat de 

697 alumnes mentre que, als cicles formatius de grau superior ha 

estat de 709 alumnes. Finalment, a l’escola universitària EEI els 

alumnes inscrits en aquest passat curs 2012/2013 ha estat un total de 

188 alumnes on destacar una xifra significativa com és el fet que, al 

Màster d’Enginyeria del Cuir al curs 2011/2012 hi havia 28 alumnes 

matriculats i, al curs següent de 2012/2013, el nombre d’alumnes 

s’ha reduït a 15. 
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2.3. Associacions i entitats 

Les associacions de caire cultural relacionades amb la temàtica o 

amb l’espai on es centra el present projecte són entitats culturals que 

tenen com a un dels seus principals objectius la defensa de la 

preservació i revalorització del conjunt d’antigues adoberies i naus 

industrials que conformen el barri del Rec davant la seva situació 

actual d’abandonament i denigració, sobretot, a partir de l’intenció 

per part de les autoritats municipals de voler posar en marxa el ja 

mencionat POUM al qual, com ja s’ha comentat anteriorment, s’hi 

plantejava l’esfondrament sense cap mena de consideració i anàlisi 

previ del seu possible valor patrimonial de tots aquells edificis per 

tal de reconvertir l’antic barri adober en una zona residencial i que, 

recordem, al febrer de 2010 va quedar aturat. Aquestes associacions 

culturals relacionades amb el barri del Rec són principalment les 

següents: l’Associació Amics del Rec, laBastida i el Centre 

d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI). 

 

 Associació Amics del Rec 

Associació que treballa des del setembre de 2008 per la recuperació i 

rehabilitació del barri del Rec d’Igualada reclamant que aquesta 

segueixi sempre en la mesura del que sigui possible l’estil i materials 

característics o propis de les adoberies per tal de poder arribar a 

donar nous usos al barri, principalment d’oci i culturals amb la 

creació de zones d’esbarjo i d’hortocultura tradicional amb l’intenció 

també d’aconseguir que l’antic barri quedi així integrat al futur parc 

fluvial. Formada per persones de diferents àmbits implicats amb la 

defensa del barri i el seu valor patrimonial com a conjunt, entre les 

diferents activitats que realitza es troba la realització de cursos, 

tallers, xerrades, publicacions, etc i on destaca principalment 

l’organització de les edicions del REC.0  (botiges de marques a 

preus especials que tenen com a escenari diferents espais del barri) i 

la col·laboració amb l’associació laBastida en l’organització del 

festival de música rrrec festival. 

 

 Associació laBastida 

És una associació creada per persones vinculades al món de la 

cultura i les manifestacions artístiques  amb un grup de voluntaris 

nascuda a partir de l’èxit i gran acollida que va tenir la realització del 

primer festival de música rrrec festival a l’octubre de 2011. Té com 

a principals objectius fomentar la cultura a la ciutat a través de la 
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creació i organització de diferents actes, activitats e iniciatives 

artístiques i culturals ubicant-les sempre al barri del Rec per tal de 

dinamitzar la zona i reaprofitar aquells espais industrials amb usos 

culturals i artístics. 

 

 Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI) 

El Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI) va ser constituït el 

24 d’agost de 1947 pel Dr. Joan Mercader juntament amb Mn. 

Amadeu Amenós amb l’objectiu de revifar les activitats culturals a 

la ciutat les quals es trobaven en una situació de gran precarietat des 

del final de la Guerra Civil. Cal destacar que aquesta institució va ser 

la creadora al 1954 del que seria l’actual Museu de la Pell i 

Comarcal de l’Anoia així com també de l’actual Arxiu Històric i 

Bibliogràfic. Actualment, el CECI continua amb la seva tasca 

cultural organitzant diferents actes de tota mena tant a Igualada com 

a la resta de la comarca, realitzant treballs d’investigació així com 

també de promoció de publicacions i recerques de gran varietat 

temàtica com per exemple: arqueologia, paleontologia, geologia, 

espeleologia, filologia, història, art i patrimoni.   

 

2.4. Turisme 

Tal com ja s’ha anat destacant en alguns dels anteriors punts del 

present projecte, Igualada ha estat tradicionalment una ciutat 

industrial centrada en la seva activitat tèxtil i adobera on precisament 

l’activitat turística no ha estat mai gaire desenvolupada ni tinguda 

degudament en compte per part de les autoritats locals. A més, la 

seva situació a l’interior de Catalunya, allunyada dels principals 

corrents turístics (tant del litoral com dels punts turístics als Pirineus 

i, a uns 35 min aproximadament de Barcelona) així com també el fet 

que hi hagi altres ciutats de l’interior en situació similar que s’han 

preocupat abans per aquest aspecte i han portat a terme una major 

promoció turística del seu patrimoni com és el cas per exemple de la 

ciutat de Vic, entre altres, són en definitiva factors que dificulten la 

capacitat del municipi igualadí d’atreure quantitats significatives de 

visitants o que arribi a destacar com a focus d’atracció turístic.  

 

Així i tot, precisament aquesta activitat tèxtil i adobera a la ciutat 

d’Igualada l’ha proporcionat una gran quantitat d’elements 

patrimonials vinculats amb aquest passat industrial de la ciutat els 

quals es troben ubicats entre el nucli històric, l’Eixample i el mateix 
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barri industrial del Rec. Un conjunt d’edificis, espais i punts amb 

certa rellevància o significació històrica i cultural que han estat 

agrupats en dues rutes a peu autoguiades creades i gestionades per 

l’Ajuntament des de l’Institut Municipal de Cultura a través del Punt 

de Difusió Cultural i Turística d’Igualada que han comptat amb el 

suport i ajuda de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya 

(XATIC)
4
. La primera, agrupa els principals espais històrics de la 

ciutat com són les basíliques i esglésies més importants, els portals i 

passatges de l’antiga muralla medieval, les places més rellevants o 

alguns dels espais i edificis amb certa rellevància com l’Ateneu, el 

Cercle Mercantil, el Casino del Foment o la històrica Farmàcia 

Bausili així com també un nombre de cases senyorials pertanyents a 

les principals famílies burgeses i empresarials igualadines la majoria 

de les quals relacionades amb el sector i activitat tèxtil i adobera de 

la ciutat.  

 

En canvi, pel que fa a l’altre ruta, el seu itinerari es centra més en 

agrupar i recorre els principals centres productors i edificis històrics 

relacionats més pròpiament amb l’activitat industrial tèxtil i adobera 

                                                           
4
 Informació extreta del portal web de l’Ajuntament d’Igualada igualada.cat 

de la ciutat com són els casos, per exemple, de Cal Boyer (seu actual 

del Museu de la Pell), Cal Granotes, Cal Sabaté, l’Adoberia Pelfort, 

l’Adoberia Balcells, l’Adoberia Colom, l’antiga fàbrica Cal Font 

(actual seu de la Biblioteca Central d’Igualada), l’antic Escorxador 

Municipal, La Electra Igualadina, la Fàbrica Roca i Clos, o La 

Igualadina Cotonera, entre altres. En relació amb aquestes rutes 

turístiques per la ciutat cal destacar però que, la seva senyalètica no 

ha estat gaire encertada i els plafons d’informació corresponents de 

cada punt que les composen no tenen gaire visibilitat així com 

tampoc no s’ha desenvolupat cap mena d’activitat de caire cultural i 

turístic amb elles i, per tant, caldria doncs en aquest sentit una major 

dinamització o millor gestió i desenvolupament.  

 

En relació amb aquest últim aspecte, també s’ha de destacar el fet 

que, a pesar que el Camí de Sant Jaume que parteix des de 

Montserrat passa pel municipi igualadí podria resultar també com un 

nou recurs turístic i d’atracció de visitants, aquest al seu pas per 

Igualada no està pràcticament senyalitzat. Tot i així, no fa gaire que 

s’ha rehabilitat un dels edificis que composen o formen part de 

l’antic Escorxador de la ciutat com a alberg per als peregrins, cosa 
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que mostra la voluntat de les autoritats locals de fer passos per 

desenvolupar aquest possible recurs turístic i d’atracció de visitants 

per la ciutat.   

 

Pel que fa a la oferta hotelera d’Igualada, aquesta ha anat en sintonia 

amb el desenvolupament de l’activitat turística de la ciutat i tampoc 

és gaire significativa ja que la ciutat només compta amb tres 

emplaçaments hotelers: l’Hotel Amèrica amb disponibilitat de 34 

habitacions, l’Hotel Canaletes amb 25 habitacions i l’Hotel Ciutat 

d’Igualada amb 66 habitacions. En total 125 places hoteleres on s’ha 

de destacar el fet que l’Hotel Amèrica i l’Hotel Canaletes són dos 

equipaments hotelers bastant antics amb instal·lacions que resulten 

una mica desfasades i, per tant, poc atractives per als possibles 

visitants a la ciutat sent només l’Hotel Ciutat d’Igualada el que 

compta amb unes instal·lacions i serveis més moderns i actuals ja 

que precisament es tracta d’un equipament hoteler molt més modern 

i actual.      

 

 

           

2.5. Mitjans de transport 

Com la majoria de ciutats catalanes, el municipi igualadí també 

disposa d’una xarxa de línies de busos interurbans en la que tots els 

seus trajectes acaben majoritàriament a l’Hospital d’Igualada la qual, 

a més de recórrer les diferents parts i barris de la ciutat, també 

comunica Igualada amb les poblacions adjacents de Vilanova del 

Camí i Sta. Margarida de Montbui. A nivell general en tema de 

transports, a pesar de trobar-se gairebé al centre de Catalunya 

(aproximadament a 35 min de Barcelona, 1h de Lleida i Tarragona i 

a 2h de Girona), el municipi igualadí no disposa d’una gran varietat 

o quantitat de serveis de transports públics ja que, per arribar a 

Barcelona, només hi ha una línia de bus gestionada per l’empresa 

Hispano Igualadina amb una freqüència continuada de busos cada 30 

min els dies laborables i amb una reducció d’horaris als festius i la 

línia R6 Llobregat- Anoia de FGC a la qual, recentment se li ha 

afegit la nova línia R06 la qual no realitza aturades a totes les 

poblacions i fa el trajecte més directe a Barcelona. Tot i així, a pesar 

que el recorregut a Barcelona en vehicle té una durada aproximada 

d’uns 35 min, els busos de la Hispano Igualadina triguen 1h ja que la 

majoria del servei (a part d’alguns busos directes i d’una nova línia 
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afegida recentment que també du a terme els trajectes de forma 

directa però amb un horari diari bastant reduït) realitza aturades en 

altres localitats de camí a la ciutat comtal mentre que, pel que fa al 

ferrocarril, al tractar-se d’un FCG i no d’una línia de Rodalies de 

RENFE, el ferrocarril d’Igualada a Barcelona triga aproximadament 

1:40h. 

 

Pel que fa a la comunicació amb altres capitals de comarca properes, 

precisament la seva proximitat per la xarxa viària fa que el transport 

públic entre Igualada i aquestes no estigui gaire desenvolupat ja que, 

per exemple, a Manresa i Vilafranca del Penedès, l’únic servei que 

hi ha és el que ofereix la Hispano Igualadina però amb una 

freqüència molt reduïda amb només un bus al matí i un altre a la 

tarda mentre que, per a les terres lleidatanes fins a la seva capital, el 

servei el realitza la companyia de busos Alsina Graells amb una 

freqüència tampoc no gaire extensa. Finalment, també destacar el 

servei de bus que ofereix la Hispano Igualadina fins a la localitat 

tarragonina de Reus al qual hi ha aturades en diferents poblacions al 

llarg del trajecte.       

     

2.6. Evolució i tendències de futur 

L’actual estat generalitzat de crisi econòmica ha ocasionat que molts 

dels projectes de futur de la ciutat no s’arribin a posar del tot en 

marxa o que els que ja s’estaven realitzant abans de la crisi avancin 

més lentament o, fins i tot, quedin temporalment aturats per la falta 

de finançament. A pesar d’aquestes circumstàncies adverses i, en 

relació amb el barri adober del Rec d’Igualada, durant aquests 

darrers anys s’han dut a terme diferents projectes, la majoria dels 

quals, comparteixen amb el present treball l’objectiu principal de 

posar en valor i rehabilitar les antigues adoberies i fàbriques tèxtils 

que composen el barri donant-los nous usos de caire més d’àmbit 

sociocultural. Seria precisament aquesta voluntat de dinamitzar 

culturalment l’antic barri adober pel qual el present projecte es 

podria integrar i formar part d’aquesta nova iniciativa que està 

començant a desenvolupar les autoritats locals cosa que podria 

propiciar o facilitar la materialització d’aquest. 

 

A continuació es mencionen alguns dels nous projectes e iniciatives 

que pretenen rehabilitar i donar nous usos als antics edificis 

industrials que conformen el barri del Rec i mostren aquesta voluntat 
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per part de les autoritats locals de voler dinamitzar culturalment 

aquella zona de la ciutat. El primer d’aquests es tracta l’aprofitament 

dels antics edificis que composen l’antic Escorxador Municipal per 

diferents usos de caire cultural encara que el projecte no s’ha acabat 

de finalitzar. El segon cas és d’un projecte que s’està duent a terme 

però que avança molt lentament precisament per falta de 

finançament: és el cas de la rehabilitació de l’antiga fàbrica cotonera 

La Igualadina Cotonera com a seu del futur Museu de la Premsa de 

Catalunya; el tercer es tracta també de la rehabilitació però en aquest 

cas de dos antigues adoberies que esdevindran la seu del Centre 

Europeu d’Interpretació de la Pell de Qualitat. 

 

 L’antic Escorxador Municipal com nou equipament cultural 

Conjunt d’edificis i naus d’estil modernista que daten del 1905 i 

conformen l’antic escorxador municipal de la ciutat el qual es troba 

immers dins d’un projecte de restauració i rehabilitació amb 

l’intenció de transformar-lo en un nou equipament cultural que 

agruparà diferents serveis municipals de creació, formació i difusió 

cultural. Aquesta iniciativa pretén fer de l’antic escorxador un nou 

complex cultural conformat per diferents entitats culturals, entre 

elles, la creació del Centre de Formació i Creació Artística, el 

traslladat de la Escola Municipal de Música i la Escola d’Art Gaspar 

Camps o la construcció d’un nou Auditori per a la ciutat. Les obres 

van ser iniciades al 2007 i, dos anys més tard, ja es van inaugurar la 

nau central com a nova sala polivalent, el nou Alberg per als 

peregrins del Camí de Sant Jaume on abans hi era l’antiga casa dels 

vigilants de l’escorxador i la Casa de la Festa d’Igualada la qual, 

ubicada a la rehabilitada nau esquerra, reuneix una exposició del 

bestiari, gegants i capgrossos de la Festa Major de la ciutat i el seu 

significat els quals però, són equipaments que encara no s’ha 

normalitzat la seva obertura i ús. Pel que fa a la resta, un cop més, 

l’actual context de crisi econòmica i la falta de pressupost per l’alt 

cost de les obres ha provocat que aquestes quedin aturades i s’hagi 

quedat en punt mort la construcció del nou Auditori i el trasllat de 

les escoles de Música i d’art abans mencionades sense que es pugui 

arribar a determinar la seva data de finalització.  

 

 La rehabilitació de La Igualadina Cotonera 

També coneguda amb el nom de Vapor Vell, es tracta de la mostra 

d’estil manxesterià més antiga de tota Catalunya. Construïda al 1841 
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per part de la nissaga familiar igualadina dels Godó (fundadors de La 

Vanguardia), va estar en funcionament fins al 1967. Davant 

l’imminent perill d’enderroc, va ser declarada BCIL l’any 1997 per 

l’Ajuntament d’Igualada i BCIN al 2006. Tres anys més tard es 

signà entre el consistori igualadí i la Fundació Comte de Barcelona 

el conveni pel qual La Igualadina Cotonera es convertiria en la seu 

del futur Museu de la Premsa de Catalunya el qual ocuparia el pis 

superior mentre que, a l’inferior, es traslladaria  l’Arxiu Històric 

Comarcal d’Igualada. Aquesta última idea però es va acabar 

desestimant per l’alt cost que suposaria el trasllat de l’arxiu. Pel que 

fa a l’acolliment del futur Museu de la Premsa, cal esmentar que la 

rehabilitació i transformació de l’antiga fàbrica com a equipament 

cultural avança molt lentament i encara no s’ha fixat data de 

finalització de les obres de restauració ja que, el seu finançament 

prové pràcticament de subvencions públiques i, el fet que, per les 

seves característiques arquitectòniques, la rehabilitació de l’edifici 

s’hagi de realitzar de forma integral la qual té un cost total d’uns 15 

milions d’euros, l’Ajuntament d’Igualada prefereix anar desviant les 

diferents partides de les subvencions que va obtenint (com per 

exemple la concedida dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de 

Catalunya 2008- 2012) per fer front a altres prioritats de 

manteniment de diferents zones urbanes i, actualment, al desembre 

de 2013, només s’han pogut enllestir les primeres tasques de 

consolidació, protecció i arranjament així com també s’han pintat les 

façanes de l’edifici retornant així el color i aparença exterior original 

gràcies a l’obtenció d’una subvenció de 500.000 euros provinent del 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.  

 

 
                       Part de la façana rehabilitada de La Igualadina Cotonera. 
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 Centre Europeu d’Interpretació de la Pell de Qualitat 

La creació d’aquest futur centre d’interpretació va sorgir a partir de 

l’èxit i seguiment que té el festival de moda Rec Stores i pretén 

ajudar a convertir Igualada en un referent en el món del treball de la 

pell així com també ajudar a promocionar la feina i productes dels 

adobers de la ciutat. La seva ubicació és precisament unes antigues 

adoberies situades al barri adober del Rec compartint pati amb la seu 

del Museu de la Pell, més concretament es tracta de les antigues 

adoberies Bella i Bernades. Justament, a finals de 2013, es va 

finalitzar el projecte executiu sobre la seva rehabilitació per acollir el 

nou centre el qual ha comptat amb el suport de la Diputació de 

Barcelona per a la seva elaboració. Pel que fa a la seva 

materialització i posada en marxa de les obres, es té programat 

acabar-les a finals de 2014 i compten amb el suport d’una subvenció 

de 375.000 euros provinents del fons FEDER. En definitiva, es 

pretén transformar-les en una mena de clúster amb diferents 

showrooms on les diferents empreses del sector de la pell igualadina 

podran fer promoció i mostrar als visitants els seus productes. A 

més, al mateix edifici també hi haurà un bar i l’Oficina de 

Desenvolupament del barri del Rec i de Sant Agustí la qual serà un 

servei municipal que tindrà com a principal objectiu ajudar en la 

creació de noves iniciatives de regeneració urbana i rehabilitació 

d’aquesta zona de la ciutat. 

 

 
 Façana de l’Adoberia Bella al Carrer del Rec. 
 

 
 Projecte del nou Centre Europeu d’Interpretació de la Pell de Qualitat. 
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3. ALTRES EQUIPAMENTS PATRIMONIALS I PARAL·LES 

3.1. Altres equipaments patrimonials i activitats culturals de la 

ciutat 

El principal equipament cultural que disposa la ciutat d’Igualada és 

precisament el Museu del la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia al 

qual ja s’ha fet anteriorment referència en aquest projecte per, entre 

altres aspectes, estar ubicat a l’antiga fàbrica de Cal Boyer. A part 

d’aquest, Igualada també disposa d’altres equipaments patrimonials 

com són el cas del Museu del Traginer – Col·lecció Antoni Ros el 

qual compta amb una àmplia col·lecció de carruatges, eines i 

utensilis relacionats amb el transport tant de mercaderies com de 

persones així com també dels oficis que hi estaven vinculats amb el 

transport de la Catalunya Moderna. Una altre col·lecció, en aquest 

cas de peces d’orfebreria i art sacre, és la Col·lecció Fulgentia la 

qual la trobem exposada de forma permanent a la basílica de Santa 

Maria. En aquest aspecte, també cal comptar també amb les diferents 

sales d’exposicions de caire temporal de diversa temàtica les quals 

són: la Sala Municipal, la Sala de la Biblioteca Central, la Sala 

d’Exposicions La Talalla al Centre Cívic del barri de Fàtima, la Sala 

del Museu de la Pell o la Sala de l’Escola d’Art Gaspar Camps.  

A més, l’oferta cultural igualadina queda complementada amb les 

dues rutes a peu autoguiades organitzades des de l’Institut Municipal 

de Cultura a través del Punt de Difusió Cultural i Turística 

d’Igualada que recorren els edificis i punts més rellevants o 

emblemàtics de la ciutat anteriorment comentades a l’apartat de 

Turisme del present projecte així com també amb els  diferents actes, 

conferències i altres activitats de caire cultural com teatre, ball i 

dansa que s’hi realitzen a la sala d’actes de la Biblioteca Central, a 

l’Auditori del Museu de la Pell, al Teatre Municipal de l’Ateneu, al 

Teatre de l’Aurora i a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música.   

 

Finalment, a la capital de l’Anoia també s’organitza cada any un 

conjunt d’esdeveniments culturals i d’oci entre els que hi destaca, a 

part de la Festa Major, la Cavalcada dels Reis Mags d’Orient (la qual 

és la segona més antiga de l’Estat Espanyol), la celebració de Els 

Tres Tombs (el qual són els més antics de Catalunya i han estat 

declarats Festa d’Interès Turístic Nacional des de 1981) o la Festa 

del Sant Crist durant la Pasqua. Pel que fa a les fires que s’hi 

celebren al municipi igualadí, les que tenen una major rellevància 

són: la Mostra (fira de teatre infantil i juvenil), la Fira de Setembre 
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(als seus inicis de caire agrícola i actualment multi-sectorial), 

l’European Ballon Festival (la major concentració de globus 

aeroestàtics del sud d’Europa aprofitant que la segona fàbrica de 

globus al món es troba a Igualada) i l’Aerosport (fira d’aeronàutica 

esportiva i corporativa que es celebra a l’aeròdrom d’Igualada - 

Òdena General Vives). 

 

Actualment, a part de les diferents iniciatives i plans de futur de 

caire cultural que tenen per objectiu dotar la ciutat d’una major 

quantitat d’equipaments culturals i fer una major promoció com és el 

cas del mencionat anteriorment futur Centre Europeu d’Interpretació 

de la Pell de Qualitat i el Museu de la Premsa ubicat a l’antiga 

fàbrica Igualadina Cotonera, cal destacar altres esdeveniments 

culturals que pretenen ajudar a atreure nous visitants com és la 

creació i celebració d’una nova fira medieval, la Fira Medieval de 

Pere III el Cerimoniós, amb motiu d’una concessió d’un privilegi 

d’entrada de mercaderies a la vila dotat al 1373. 

 

 

3.2. Altres equipaments patrimonials dedicats a la mateixa 

temàtica 

A continuació, aquest apartat està dedicat a analitzar diferents 

exemples de posada en valor i museïtzacions d’antics edificacions de 

tipus industrial o fabril els quals han passat per un procés de 

rehabilitació i restauració per tal de poder  donar-los nous usos de 

caire museístic i cultural. 

 

Abans però, cal destacar que, aquí a Catalunya, el procés 

d’industrialització ens ha deixat una gran quantitat d’antigues 

edificacions industrials les quals, la seva rehabilitació i posada en 

valor no ha anat sempre encaminada a transformar-los en nous 

espais museístics sinó, com a nous equipaments sociocultural. 

Serien, per exemple, els casos de les antigues fàbriques tèxtils Vapor 

Vell de Barcelona i Vapor Badia de Sabadell, entre moltes altres que 

han estat transformades en la seu de biblioteques públiques (com 

també és el cas de l’antiga fàbrica Cal Font d’Igualada seu de 

l’actual Biblioteca Central de la ciutat). També cal fer menció 

d’aquells casos en que l’antic edifici fabril ha estat rehabilitat i posat 

en valor amb finalitats museístiques però no per  albergar 
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precisament exposicions sobre el passat industrial de l’edifici en 

qüestió sinó per a exposicions d’altre tipus de temàtiques com, per 

exemple, seria el cas de l’emblemàtica fàbrica Casaramona (actual 

seu del Caixaforum de Barcelona) o el Centre Cultural Metropolità 

Tecla Sala a l’Hospitalet de Llobregat el qual, ubicat en una antiga 

fàbrica de filatura, actualment és la seu del Centre d’Art Tecla Sala, 

l’escola d’arts plàstiques TPK, la Biblioteca Central i el Servei de 

Joventut a més de ser espai expositiu, de concerts i sala d’actes.   

 

Després d’aquest petit incís, pel que fa ara sí a antigues fàbriques i 

d’altres edificacions industrials que sí han estat rehabilitades amb 

finalitats museístiques dedicats a explicar el seu passat industrial 

trobaríem com a principals exemples aquells museus industrials de la 

mateixa temàtica o si més no també relacionats amb la indústria 

tèxtil i adobera que formen part del Sistema del Museu de la Ciència 

i de la Tècnica de Catalunya, entre els quals a continuació s’analitza 

a mode d’exemple els següents casos: 

 

 

 

 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNATEC) 

El museu va sorgir per iniciativa de l’Associació d’Enginyers 

Industrials de Catalunya amb l’objectiu de preservar i donar a 

conèixer el patrimoni industrial i la industrialització a Catalunya. 

Actualment, és la institució central d’un sistema de vinculació i 

relació amb altres museus industrials de diferent índole repartits per 

la geografia catalana. Precisament, la seu del Museu de la Ciència i 

de la Tècnica de Catalunya és una antiga fàbrica tèxtil d’estil 

modernista que va ser rehabilitada per tal de donar-li aquest nou ús: 

el Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa on, entre les seves 

exposicions permanents, destacaríem la de “La Fàbrica Tèxtil” on el 

visitant fa un recorregut per les diferents parts del procés de treball 

de la llana així com la maquinària real emprada però, el més 

rellevant d’aquesta exposició (tenint present alguns dels principals 

objectius i motivacions del present projecte) és el fet que, el seu 

discurs museològic també contempla, a part dels aspectes 

tecnològics i científics, aquells aspectes relacionats amb el factor 

humà i la societat d’aquell període històric a través d’alguns dels 

espais de la pròpia exposició els quals a més han estat 
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complementats amb l’aplicació d’altres recursos museogràfics com 

interactius digitals, tallers i visites teatralitzades. 

 

 Museu Industrial del Ter 

Aquest museu es troba ubicat també en una antiga fàbrica tèxtil 

rehabilitada, Can Sanglas, a la localitat de Manlleu i, a l’igual que el 

mateix Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, el Museu 

Industrial del Ter també forma part de la xarxa de museus del 

Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. El seu 

discurs gira entorn a la voluntat de donar a conèixer l’importància 

del riu tant com a element de patrimoni natural com la seva 

vinculació i rellevància amb el patrimoni industrial sent aquest 

protagonista dins el procés d’industrialització. El destacable d’aquest 

museu és el fet que, a part d’albergar el Centre d’Estudis dels Rius 

Mediterranis (CERM), la seva exposició permanent s’estructura en 

dos àmbits o seccions amb les quals el seu discurs no es centra 

només en l’aspecte tecnològic sinó que també vol explicar aquells 

aspectes més relacionats amb l’àmbit social i humà de la 

industrialització a Catalunya ja que: d’una banda, ens mostra el 

procés d’industrialització i mecanització del treball de la filatura del 

cotó a partir de la turbina Fontaine la qual, exemple d’arqueologia 

industrial, ha estat restaurada i es pot posar en marxa per tal de 

mostrar al públic el seu funcionament; de l’altra i a la vegada, 

l’exposició permanent també ens mostra quines van ser les 

transformacions socials que el procés d’industrialització va produir, 

en aquest cas, a la conca del Ter com per exemple l’aparició de les 

noves classes socials, les noves formes de vida quotidiana o la presa 

de consciència i les formes d’organització dels nous grups socials en 

forma de vagues i locauts. A més, la visita al museu es complementa 

amb diferents activitats relacionades amb el riu i amb la realització 

de visites guiades per l’antic canal industrial (el qual portava l’aigua 

del riu cap a l’antiga fàbrica seu de l’actual museu i de sis antigues 

fàbriques cotoneres més) així com també visites comentades pel casc 

antic de Manlleu i les antigues colònies industrials de el Rusiñol i la 

de Borgonyà, aquesta última ubicada a Sant Vicenç de Torelló.          

 

3.3. Altres paral·lels 

A nivell estatal i en relació amb la temàtica d’aquest projecte, cal 

tenir present i recordar que la industrialització a Espanya es va 

produir de forma desigual i que, les diferents circumstàncies tant 
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històriques, socials com econòmiques van fer que, en aquest cas, la 

indústria tèxtil i adobera es desenvolupés en major intensitat a 

Catalunya que a la resta de regions. Així doncs, en qüestió al 

patrimoni industrial referent a antigues fàbriques tèxtils o adoberies 

a la resta de la península, trobem casos on l’activitat tèxtil i adobera 

també va tenir un paper molt rellevant però que, a pesar de poder 

comptar amb una gran quantitat d’exemples, no han sorgit iniciatives 

que contemplin algun  tipus de museïtzació o posada en valor 

d’alguns d’aquests exemples conservats de patrimoni industrial o la 

creació de grans equipaments culturals al respecte que mostrin al 

públic visitant el passat industrial d’aquells territoris. Aquest seria, 

per exemple, el cas de la província de Màlaga on, tot i que durant la 

primera meitat del s XIX va ser l’altre gran centre peninsular de 

l’activitat tèxtil i adobera a part de Catalunya, actualment només la 

Asociación en Defensa de les Chimeneas y del Patrimonio Indústria 

de Màlaga s’hi dedica a realitzar exposicions sobre el tema per tal de 

posar de manifest el passat industrial de la regió i la falta de creació 

d’un museu de la indústria. Tot i aquest tipus de casos, també trobem 

d’altres iniciatives i actuacions de rehabilitacions i posades en valor 

del patrimoni industrial relacionat amb l’activitat tèxtil i adobera que 

han sorgit no fa gaire temps enrere com són els següents casos que 

s’analitzen a continuació:      

 

 El patrimoni industrial tèxtil al País Valencià: El conjunt de 

“El Molinar” d’Alcoi i el Museu de la Seda de Moncada  

A pesar de que històricament al País Valencià també s’hi va 

desenvolupar de forma força rellevant l’activitat tèxtil, no és fins 

relativament pocs anys que no han sorgit iniciatives de voler activar 

patrimonialment antigues edificacions tèxtils i crear nous 

equipaments culturals que tractin i difonguin el passat industrial de 

la regió.  

 

Així doncs, per una banda, trobem el cas de la ciutat alacantina 

d’Alcoi la qual, també va ser un altre dels grans centres d’indústria 

tèxtil fora de Catalunya i també compta amb una gran quantitat 

d’exemples d’antigues edificacions fabrils que han estat 

rehabilitades per a diferents usos socials com per exemple les 

antigues fàbriques tèxtils de Ferrándiz i de Carbonell que avui dia 

són la seu de la Escola Politècnica Superior d’Alcoi. Però el més 

rellevant del patrimoni industrial d’Alcoi és el conjunt d’antigues 
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fàbriques tèxtils i molins paperers que es troba a les afores de la 

ciutat conegut amb el nom de El Molinar, nom que prové del riu al 

costat on s’ubiquen les antigues edificacions fabrils les quals però es 

troben en un estat força avançat de runa i abandonament. Per aquest 

motiu, al 1992 la Universitat d’Alacant va presentar un projecte on 

es proposava la rehabilitació i transformació del conjunt en un parc 

arqueològic industrial per tal de garantir la seva conservació i donar 

a conèixer la importància del seu valor històric, etnogràfic i 

arquitectònic. Actualment però, a pesar de que al 2005 va ser 

declarat Bé d’Interès Cultural (BIC), s’hagi creat un itinerari didàctic 

per tal de realitzar visites comentades i donar a conèixer la seva 

importància i s’hagi proposat la creació i ubicació en aquest conjunt 

del futur Museu Valencià de la Indústria, a l’any 2012 encara estava 

pendent la realització del Pla Director que coordini les actuacions a 

dur a terme per la seva rehabilitació i posada en valor mentre que, 

les úniques accions que de moment s’han materialitzat ha estat la 

rehabilitació entre 2006-08 de l’antiga fàbrica tèxtil Els Solers a 

partir de subvencions concedides pel Ministeri de Cultura a través 

del Pla Nacional de Patrimoni Industrial tot i que, s’ha de destacar 

que, aquesta ha estat de forma parcial ja que avui dia el seu interior 

ha quedat encara pendent d’acondicionar. 

 

En canvi, trobem el cas de l’antiga fàbrica de seda Garín 1820 a la 

localitat valenciana de Moncada la qual, ha estat adquirida per 

l’ajuntament juntament amb gran quantitat del fons documental, 

dibuixos i mostres de la pròpia fàbrica amb l’intenció de ser 

rehabilitada i albergar el Museu de la Seda. A l’agost de 2013 la 

Diputació de València a través del Pla de Recuperació del Patrimoni 

Històric i Artístic va donar una primera subvenció de 50.000 euros 

per la rehabilitació de la coberta de la nau més antiga la qual, un cop 

estigui totalment rehabilitada per part de la Diputació, acollirà 

l’exposició sobre la història i les curiositats de l’art tèxtil valencià 

mentre que, la segona nau que serà rehabilitada per l’ajuntament, és 

on s’exposaran un conjunt d’antics telers del s XVII i XIX encara en 

funcionament on dos antics treballadors de la fàbrica mostraran al 

públic visitant com era el procés de fabricació i les condicions de 

treball a partir de la seva pròpia experiència.  
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 Exemples de patrimoni industrial tèxtil a Castella i Lleó i 

Madrid 

A moltes de les províncies de Castella i Lleó també es va 

desenvolupar en un primer moment l’activitat tèxtil i adobera però, 

el major desenvolupament i l’aparició de les grans fàbriques 

catalanes va fer que es quedessin sense acabar de modernitzar. Això 

no vol dir que, a pesar d’aquestes circumstàncies i vicissituds, no 

trobem també alguns exemples de museïtzacions i posades en valor 

d’aquest tipus de patrimoni industrial com és el cas de la intenció de 

crear un museu sobre el passat i l’activitat tèxtil a la localitat de 

Béjar (Salamanca) a la qual l’activitat tèxtil també va assolir una 

certa rellevància o el Museu del Batán a Val de San Lorenzo (Lleó) 

on s’ha museïtzat l’antiga fàbrica La Comunal la qual va ser 

constituïda per l’agrupació d’un conjunt de veïns per la fabricació de 

mantes de llana i, on actualment s’hi conserva una d’aquestes 

màquines i s’ensenya al visitant el seu funcionament i el procés de 

fabricació.  

 

 

Pel que fa a la comunitat madrilenya, també trobem alguns exemples 

de rehabilitacions i posades en valor d’antics equipaments industrials 

relacionats amb la indústria tèxtil i adobera com és el cas de l’antic 

escorxador, actualment transformat en un Centre de Creació 

Contemporània on s’hi realitza diferents tipus d’activitats culturals 

relacionades amb l’art contemporani com espectacles, exposicions, 

actuacions, concerts, etc. Finalment, un altre exemple rellevant és 

l’antic complex fabril que conforma la Real Fabrica de Tapices. Es 

tracta d’una antiga fàbrica tèxtil de 1891 declarada Bé d’Interès 

Cultural (BIC) l’any 2006 que avui dia encara segueix en part en 

funcionament a través d’una Fundació cosa que permet al públic 

visitant la oportunitat de veure com s’hi treballa i quin és el procés 

de producció i restauració d’antics tapissos a part de poder 

contemplar també les diverses col·leccions de diferents èpoques a les 

seves sales d’exposicions. A més, algunes altres sales del conjunt 

fabril han estat rehabilitades com a espais per la celebració de 

diferents esdeveniments com sopars, desfilades de moda, reunions 

d’empreses, etc. Actualment, s’està rehabilitant dues naus més per 

tal de que puguin ampliar la secció de restauració i també albergar el 

nou Centre de Documentació i Difusió de la Tapisseria. 
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Dins del context internacional, l’interès i consciència per la 

conservació i posada en valor dels diferents elements del patrimoni 

industrial va sorgir molt abans que a Espanya i a d’altres països 

mediterranis. Per aquest motiu, actualment trobem una gran quantitat 

d’exemples de rehabilitacions i posades en valor d’antigues 

edificacions industrials avui dia transformades en nous equipaments 

culturals. Entre aquests i en relació amb la temàtica i objectius del 

present projecte, a continuació s’analitzen alguns dels casos més 

rellevants relacionats amb el patrimoni industrial tèxtil i adober de 

regions o territoris on, històricament, la industria tèxtil i adobera ha 

tingut sempre un pes i paper molt rellevant i significatiu. 

 

 L’Ecomuseu de l’Avesnois: El Museu del Tèxtil i la Vida 

Social de Fourmies (França)  

A l’estat francès, el format d’ecomuseu s’ha aplicat en més d’una 

ocasió alhora de rehabilitar i posar en valor elements del patrimoni 

industrial. Així doncs, trobem diferents exemples a més del més 

conegut i famós, l’ecomuseu miner de Le Creusot-Montceau. Entre 

els diferents casos, podríem destacar l’ecomuseu tèxtil del Parc de 

Wesserling a la regió d’Alsàcia entre altres, però en centrarem en 

L’Ecomuseu de l’Avesnois i més concretament en un dels dos 

equipaments principals que el conformen: el Museu  del Tèxtil i la 

Vida Social situat en l’antiga fàbrica de filatura cotonera de 

Prouvost-Masurel a la localitat de Fourmies la qual va estar en 

funcionament des de 1874 a 1978. Actualment, des de la creació de 

l’ecomuseu al 1980, el conjunt fabril s’ha rehabilitat per albergar una 

exposició dedicada una part a mostrar una important col·lecció de la 

maquinaria real que ha estat restaurada amb la finalitat de mostrar el 

procés de producció i treball de la llana i una altre part dedicada a 

explicar les condicions i aspectes tant laborals com socials així com 

també la vida quotidiana d’aquells treballadors de finals del s XIX a 

través de la reconstrucció i recreació d’una taverna, una aula i d’un 

carrer pavimentat amb botigues seguint l’estil d’aquell període.      

 

 Exemples de patrimoni industrial al Regne Unit: New Lanark 

(Escòcia)  

Al llarg de tot el Regne Unit trobem una gran quantitat i varietat de 

patrimoni industrial gràcies en gran mesura al fet de que va ser aquí 

on s’inicià el procés de l’anomenada Revolució Industrial a partir de 

mitjans del s XVIII. Tenint present que aquest projecte en la 
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rehabilitació i posada en valor d’un antic barri industrial, entre els 

diferents exemples de museïtzacions de patrimoni industrial (la 

majoria d’ells però es tracten més concretament d’indústria tèxtil 

més que adobera) trobem per exemple el cas de la petita localitat 

industrial de New Lanark a Escòcia. Es tracta d’un conjunt 

d’antigues fàbriques cotoneres juntament amb les cases dels 

treballadors fundat per David Dale al 1785 aprofitant l’energia 

hidràulica que proporcionava el riu Clyde. Després de Dale, el 

conjunt va ser gestionat pel reformista Robert Owen famós per idear 

les idees del socialisme utòpic. Les fàbriques van funcionar fins a 

1968 i davant el seu estat de degradació, al 1975 es va crear la 

fundació New Lanark Conservation Trust que es va encarregar de la 

seva rehabilitació sent finalment declarat Patrimoni de la Humanitat 

per la UNESCO. Actualment, la majoria de les cases han estat 

rehabilitades com a residències privades mentre que, les diferents 

fàbriques han estat rehabilitades per a usos turístics com per exemple 

restaurants, botigues, el New Lanark Mill Hotel o el Centre de 

Visitants al qual, a través de les seves exposicions i oferta 

d’activitats didàctiques s’explica la seva història així com també les 

condicions de vida i treball dels seus habitants al s XIX i XX.    

 
Distribució dels espais que conformen el conjunt de New Lanark. 

 

 
 Conjunt i vista general dels edificis que conformen el conjunt industrial de New Lanark. 
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 El conjunt de l’antiga fàbrica Finlayson a Tampere 

(Finlàndia) 

Al 1820 l’escocès James Finlayson va crear un gran conjunt fabril 

cotoner convertint la ciutat de Tampere en un dels principals centres 

industrials del país i que aquesta passés a ser coneguda com la 

“Manchester finlandesa”. Avui dia, l’àrea de la fàbrica Finlayson, 

que al seu moment va arribar a funcionar com si es tractés d’una 

ciutat dintre d’una altre, i el seu edifici central i més emblemàtic de 

sis plantes, el Kuusvooninkinen, han estat rehabilitats per tal de 

donar-los nous usos de caire sociocultural com per exemple oficines, 

estudis d’art, sales d’exposicions temporals, equipaments esportius i 

d’oci, botigues, restaurants... així com també per tal de convertir-se 

en la seu d’alguns dels principals equipaments culturals de la ciutat 

entre els que hi destaquen especialment en relació amb la temàtica 

del present projecte, el Museu de la Industria Tèxtil i el Museu 

Finlandès del Treball Werstas. El primer mencionat està dedicat a 

explicar i donar a conèixer el passat industrial d’aquell conjunt fabril 

així com el procés de producció, maquinària emprada, mostres de 

productes acabats i fotografies antigues de la fàbrica. En canvi, pel 

que fa al segon museu en qüestió, ubicat a la zona de Werstas de 

l’àrea Finlayson des de 2001, el discurs museològic i la museografia 

del Museu Finlandès del Treball està centrat en tractar essencialment 

la història social i vida laboral de l’antiga fàbrica així com també els 

diferents moviments obrers i cooperatius. 

 

   
Imatge general de la fàbrica Finlayson.       Imatge d’uns dels carrers de l’àrea de la fàbrica. 

 

   
Edifici i mostra expositiva del Museu Finlandès del Treball a la zona de Westars de l’àrea 

de la fàbrica Finlayson 
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4. ANÀLISI INTERNA DE L’ELEMENT PATRIMONIAL 

4.1.Descripció dels principals paràmetres de  

l’element patrimonial 

Les antigues adoberies, fàbriques tèxtils i altres edificacions que 

conformen el barri del Rec són gairebé totes de titularitat privada els 

quals es troben en diferent situació: alguns encara avui dia es troben 

en funcionament, d’altres són propietats d’empreses actuals que 

encara es troben actives però que ja no segueixen ocupant l’antic 

edifici sinó que es troben en altres emplaçaments dins el barri mentre 

l’antic  edifici es troba en estat d’abandonament, d’altres han acabat 

en mans d’immobiliàries que intenten vendre-les o llogar-les. 

Finalment, els únics antics edificis industrials que són de titularitat 

pública són aquells que han estat rehabilitats amb finalitats culturals 

o museístiques com la pròpia seu del Museu de la Pell, l’adoberia 

Cal Granotes (l’única del conjunt que ha estat musealitzada), l’antiga 

Igualadina Cotonera (en procés de rehabilitació com a futur Museu 

de la Premsa) i les adoberies Bella i Bernades (futur Centre Europeu 

de la Pell de Qualitat). 

 

 

Dins l’àmbit jurídic, cal destacar que, actualment, pràcticament la 

totalitat dels edificis industrials que serien objecte del present 

projecte avui dia no disposen de cap mena de protecció a nivell 

patrimonial pel fet que l’espai on es troben encara segueix 

contemplant usos industrials. Així doncs, una de les primeres 

actuacions que s’haurien de dur a terme principalment des de les 

autoritats locals seria l’ampliació del sol que ocupa el barri del Rec  

d’Igualada i proporcionar als edificis més significatius d’un cert grau 

de protecció. En aquest sentit, cal assenyalar que, a l’Inventari del 

Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental del barri del Rec 

d’Igualada que va elaborar la Diputació de Barcelona juntament 

amb l’Ajuntament d’Igualada l’any 2011 a fi de tenir catalogat i 

enregistrat els diferents edificis que formen part d’aquest barri amb 

un cert interès de caràcter patrimonial per a futures o possibles 

intervencions, entre altres aspectes sobre aquests, hi ha també una 

proposta d’assignació d’una categoria de protecció patrimonial la 

qual, generalment resulta ser la qualificació de BPU (Bé de 

Protecció Urbanística) i més concretament, Nivell 3 i/o 4 (Protecció 

Parcial i/o Protecció Ambiental) precisament pel fet que, el seu valor 
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resideix més pel fet de formar part d’un conjunt i no tant com a 

edificis singulars.   

   

4.2. Descripció de l’espai i estat de la qüestió 

Tal com ja s’ha comentat a la introducció del present projecte, el 

barri del Rec està constituït per un conjunt d’antigues adoberies i 

altres edificis industrials seguint l’antic rec d’origen medieval. Més 

concretament, el barri es troba separat del nucli urbà al nord pels 

actuals C/ Joan Abad, Sant Ignasi, Sant Domènech, Santa Anna i 

Concepció el qual connecta amb el camí Ral (actual C/ Soledat) fins 

al C/ Caritat i la Pl. de la Bomba tancant així el barri.  

 

Pel que fa a la seva estructuració interna, les diferents mansanes de 

diverses formes i dimensions que constitueixen el tramat del barri 

tenen com a eixos principals d’est a oest els C/ Sant Antoni de Baix i 

el C/del Sol a partir dels quals sorgeixen diferents carrerons que 

baixen en direcció sud fins al rec i la ronda que es va fer de nova 

obertura la qual segueix paral·lelament el traçat del riu Anoia.  

 

L’antiga sèquia o rec està documentada ja des del s XII i es tracta 

d’un canal d’aigua que transcorre des de la reclosa del  Moli Nou 

fins al Molí de l’Abadia al llarg d’uns 3 km, amb una amplada 

d’entre 90 i 140cm segons els trams i una altura entre els 80cm i el 3 

m. Cal assenyalar que, després de diferents processos d’obres i 

remodelacions urbanes, s’ha anat cobrint diversos trams i actualment 

només queden al descobert uns 350 m que van ser restaurats amb la 

formació de la ronda del Rec la qual transcorre paral·lelament el curs 

del riu Anoia.   

 

Plànol general del conjunt de mansanes que conformen el barri del Rec d’Igualada. Font: 

Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental del barri del Rec. Igualada. 

Diputació de Barcelona i Ajuntament d’Igualada.  
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Imatges d’uns dels trams del rec que encara es conserva al descobert (entre la Baixada del Carme i el Carrer Llagasta). 

 

Tenint present que resulta impossible poder avarcar la museïtzació 

de la totalitat dels edificis industrials que conformen el barri, des del 

present projecte s’han seleccionat algunes de les adoberies més 

significatives i representatives que composen el barri del Rec i que 

destaquen pel seu valor patrimonial tant històric com arquitectònic. 

Aquests edificis serien: l’Adoberia Balcells, l’Adoberia Pau Valls 

(també coneguda com Cal Pauet de Can Maco), l’Adoberia 

Castelltort i l’Adoberia Cal Ton den Jaume. Aquestes tres últimes es 

troben adjacents les unes amb les altres ubicades entre la Baixada del 

Carme i la Travessia de St. Antoni amb la façana al Carrer del Rec  

però, davant la magnitud, complexitat i sobretot elevat cost que 

suposaria la rehabilitació simultània de més d’un edifici, el present 

projecte es centra en la rehabilitació i posada en valor en un primer 

moment o fase de l’Adoberia Balcells la qual destaca per tractar-se 

d’un edifici força rellevant d’estil modernista que, per la seva 

ubicació, característiques i estat de conservació resulten el més 

adients per al compliment dels objectius principals d’aquest projecte. 

Per tant, es deixaria per al futur com una segona fase la rehabilitació 

i posada en valor de les altres adoberies abans mencionades sent de 

moment només restaurades les seves façanes que donen al Rec.  
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A continuació es descriuen a grans trets les característiques i estat de 

conservació en que es troba l’edifici objecte del present projecte 

mentre que les anteriors adoberies destacades són descrites a 

l’apartat dels annexos:    

 

 L’Adoberia Balcells 

Ubicat a la cantonada formada entre els Carrer St. Antoni de Baix     

nº96; Carrer Sta. Joaquima de Vedruna nº2 i Carrer del Rec nº113, 

ocupa tota la parcel·la de forma paral·lela amb el carrer lateral (Sta. 

Joaquima de Vedruna) la qual, presenta un cert pendent en desnivell 

respecte a la cota del Carrer St. Antoni donant com a resultat una 

planta semi soterrada amb front al Carrer del Rec. Amb l’accés 

principal al Carrer St. Antoni de Baix, l’edifici està composat de 

planta baixa i un pis superior amb una superfície total aproximada 

d’uns 1305 m
2
 amb uns 652,5 m

2
 per planta. De façanes senzilles 

d’estil modernista amb una composició de finestrals verticals de 

forma allargassada i les llindes perfilades destaca que, a les 

cantonades del Carrer St. Antoni i del Carrer del Rec, les seves 

façanes acaben realçades en torres emmerletades coronades amb 

baranes de barrots horitzontals entre els merlets trapezials. Aquestes 

torres es troben unides entre si per una galeria oberta amb un pòrtic 

de columnes salomòniques de maó el qual havia fet la funció 

d’assecador. 

 

Respecte a l’evolució de l’edifici, l’antiga Adoberia Joan Balcells és 

el resultat de l’agrupació de tres finques que es va produir l’any 

1914, una de les quals ja estava ocupada per un edifici destinat com 

adoberia des de l’any 1891. Fou l’arquitecte Ignasi Colomer Oms 

qui, l’any 1914 va ser l’encarregat de dur a terme les obres del nou 

edifici, el qual va ser ampliat al 1925 seguint els paràmetres 

constructius de les obres iniciades l’any 1914. L’edifici ha estat seu 

de l’empresa Armando Ramón Arcal fins que aquesta es va 

traslladar recentment. Actualment, aquesta empresa ocupa un altre 

edifici al Carrer Creueta dintre del mateix barri del Rec mentre que 

l’antiga Adoberia Balcells es troba en desús i amb un cert estat 

d’abandó amb les corresponents conseqüències a nivell de 

conservació que aquesta circumstància comporta.   
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Façana i accés principal de l’Adoberia Balcells al Carrer de St. Antoni de Baix. 

 

                
 Part lateral de l’edifici corresponent al Carrer Sta. Joaquima         Façana corresponent al Carrer del Rec.                         Fotografia de l’interior on es pot apreciar el seu estat.                                                                                                                

 de Vedruna.  
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5. OBJECTIUS GENERALS 

A continuació, en aquest punt s’exposen quins són els objectius que 

es pretenen assolir no només a nivell patrimonial sinó també aquells 

que es troben relacionats amb l’interès sociocultural, turístic i 

econòmic. Així doncs, aquests són, a grans trets, els principals 

objectius del present projecte: 

 

1. Donar a conèixer els edificis més significatius i rellevants que 

conformen l’antic barri adober del Rec.  

Adequar-los per tal de permetre la seva obertura i visita així com 

també la seva posada en valor i rehabilitació donant-los nou usos de 

caire museístic i sociocultural ja que, actualment, la majoria 

d’edificis que conformen el barri del Rec es troben en un procés 

d’abandonament i runa força avançant en molts casos sense que ni 

ciutadans ni visitants tinguin constància del seu valor material e 

immaterial tant dins de la història de la pròpia ciutat com dins el 

procés d’industrialització de Catalunya. 

 

 

2. Creació d’un itinerari i recorregut per facilitar les visites i la 

seva comprensió 

La complexitat i naturalesa de l’antic barri adober del Rec i el fet 

que, per tal de poder comprendre la seva significació i rellevància 

s’hagi d’analitzar i contemplar com a conjunt i no edifici per edifici, 

fa que resulti necessari la creació i desenvolupament d’un itinerari o 

recorregut tant pels edificis que es rehabilitin amb finalitat cultural i 

museològica com pels carrers i espais més singulars i definitoris. 

 

3. Dotar al Museu de la Pell i a la ciutat d’Igualada de nous 

equipaments i garantir d’aquesta forma la preservació de les 

antigues adoberies 

El projecte pretén reaprofitar i transformar antigues edificacions 

industrials en nous equipaments culturals per a que puguin servir 

com a nous espais polivalents on poder realitzar diferents activitats 

relacionades amb l’oci i la cultura de la ciutat com per exemple 

exposicions de diferent temàtica, concerts, festivals, tallers... tot i 

que també es podria plantejar la seva rehabilitació per altres usos 

com per exemple espais tipus estudis o locals amb lloguers reduïts i 

especials destinats a artistes, músics, dissenyadors, etc... També cal 
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assenyalar que, amb la seva posada en valor i rehabilitació per tal de 

donar a les antigues adoberies i altres edificacions fabrils del barri 

altres usos, el que es pretén és garantir d’aquesta forma la seva 

preservació i aturar així el seu procés de degradació i la seva 

possible pèrdua o desaparició.  

 

4. Aconseguir transmetre una sèrie de nocions i conceptes sobre 

la historia de les adoberies per tal d’ajudar a complementar el 

discurs tant museològic i museogràfic del ja existent Museu de la 

Pell d’Igualada 

La seva museïtzació pretén complementar el discurs museològic i 

museogràfic del ja existent Museu de la Pell ja que, com molts altres 

museus de ciència i tècnica, el seu discurs només tracta i es centra 

principalment en els processos de producció i manufacturació de la 

pell deixant per contra i més de banda o sense incloure altres 

processos relacionats més amb el factor humà i aspectes socials com 

són, per exemple i entre altres: els canvis socioculturals, polítics i 

econòmics que va comportar la industrialització en la societat tant 

igualadina com de la comarca de l’Anoia o quines eren les 

característiques, condicions i formes de vida de les diferents classes 

de la societat del període històric de la industrialització, etc.  

 

5. Utilització i combinació tant de diferents recursos 

museogràfics com de nivells de lectura per tal d’intentar arribar, 

en la mesura del que sigui possible, als diferents segments de 

públic 

Tant la museografia com el disseny de l’itinerari i recorregut de la 

visita s’haurà de dur a terme amb la combinació de diferents 

recursos (ja sigui textos, audiovisuals, interactius o escenografies) 

així com també amb la combinació de diferents estratègies de 

comunicació i nivells de lectura per tal de poder aconseguir que els 

continguts e informació que es pretén transmetre arribin, en la 

mesura del que sigui possible, als diferents tipus de visitants o 

segments de públic.  
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6. Dinamitzar una zona degrada de la ciutat però tant 

significativa per a la història i  el passat de la ciutat com per a la 

història de la industrialització a Catalunya. 

Una de les principals premisses per les quals el present projecte 

planteja la rehabilitació i posada en valor d’algunes de les antigues 

adoberies del barri del Rec és amb l’objectiu d’adequar-les i 

convertint-les en espais on poder dur a terme i desenvolupar 

diferents activitats de caire sociocultural com ja s’han comentat 

anteriorment i per tant, transformar una antiga zona industrial tant 

significativa històricament per a la ciutat però avui dia bastant 

degradada, en una zona novament viva però des del punt de vista de 

l’oci i la cultura amb la que s’enriquirà enormement la ciutat ja que 

els seus ciutadans disposaran de nous espais d’oci i d’una major 

oferta cultural.  

 

7. Ajudar a dinamitzar turístic i econòmicament la ciutat.  

Finalment, a nivell turístic i econòmic, amb la seva rehabilitació i 

posada en valor, la ciutat també es beneficiarà enormement ja que 

aquesta passarà a disposar d’una nova atracció turística amb la qual 

poder atreure un major nombre de visitants dels que obtindrà nous 

ingressos econòmics. A més, la rehabilitació de les antigues 

edificacions industrials més significatives que conformen el barri del 

Rec també pot servir per poder disposar de nous espais on mostrar 

els productes artesanals procedents i vinculats no solament amb el 

món de la pell (com serà el futur Centre Europeu d’Interpretació de 

la Pell de Qualitat) sinó també aquells productes tradicionals i 

singulars de la comarca amb l’objectiu de poder fer una major 

promoció turística no només de la ciutat i l’antic barri adober del 

Rec sinó també de la comarca en general.   
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6. ARQUITECTURA I RESTAURACIÓ 

6.1. Indicacions per a l’elaboració del projecte arquitectònic 

6.1.1. Criteris de restauració i intervenció 

Partint de la premissa que aquest projecte es centra en la 

revalorització de l’antiga sèquia o rec d’origen medieval però 

essencialment en l’activació patrimonial d’antigues adoberies i altres 

edificacions industrials (les quals es troben en diferents estat de 

conservació), els criteris de restauració e intervenció principals a 

tenir en compte alhora de dur a terme les obres de rehabilitació seria 

els mateixos o com a mínim similars als que es consideren alhora de 

restaurar altres tipus d’antigues edificacions històriques amb un cert 

valor patrimonial.  

 

En aquest cas, les intervencions necessàries a desenvolupar han de 

ser també el màxim de respectuoses amb la morfologia, estructura i 

elements originals i característics de cada edifici i per tant el mínim 

d’agressives possible per tal de conservar l’aparença i forma original 

d’aquets. Per aquest motiu, el present projecte proposa que es 

segueixi, en la mesura del que sigui possible, les tècniques 

constructives originals emprant els mateixos tipus de materials o si 

més no, aquells materials contemporanis que no destorbin ni 

desentonin l’aspecte i composició original tant de l’edifici rehabilitat 

com la del conjunt del barri. 

 

Abans de descriure més concretament quines serien les diferents 

obres que caldria efectuar, s’ha de tenir present que les 

característiques arquitectòniques i condicions o estat de conservació 

de cada edifici poden variar i ser totalment diferents i per tant, 

resulta evident la necessitat de dur a terme un estudi tècnic i 

exhaustiu de cadascun d’ells per tal de determinar amb més 

exactitud i concreció quines serien realment les intervencions 

necessàries per cada cas.  

 

Cal recordar però que, tot i que l’objectiu del present projecte es la 

proposta de rehabilitació i posada en valor d’algunes de les 

adoberies i altres edificacions industrials més significatives i 

representatives que composen el barri del Rec, davant la magnitud, 

complexitat i sobretot elevat cost que suposaria la rehabilitació 

simultània de més d’un edifici així com també la dificultat de poder 

realitzar aquest estudi tècnic des del present projecte, el projecte 
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arquitectònic d’aquest es centra en la rehabilitació i posada en valor 

únicament de l’antiga adoberia anteriorment descrita, l’Adoberia 

Balcells, deixant com a proposta de futur la rehabilitació i posada en 

valor de la resta d’edificis anteriorment mencionats.    

 

Així doncs, respecte al conjunt d’intervencions per a la rehabilitació 

de l’edifici objecte del present projecte, davant la magnitud i 

complexitat de les obres de restauració tenint present l’estat actual 

de conservació d’aquest i, amb la finalitat de reduir la inversió que 

representaria una intervenció integra, es contemplaria la rehabilitació 

solament d’aquells espais que s’obririen a la visita del públic i per 

tant, només s’hauria de dur a terme aquelles actuacions que 

resultessin bàsiques i estrictament necessàries per tal d’assegurar 

d’una banda, la preservació d l’edifici i, de l’altre, aquelles 

imprescindibles per la materialització del projecte museogràfic tenint 

sempre present el compliment dels requeriments essencials de 

seguretat. Més concretament, aquests espais que serien restaurats i 

oberts al públic seria la planta baixa de l’edifici i el seu terrat el qual 

antiguament, quan l’adoberia encara es trobava activa havia fet la 

funció d’assecador.  

La primera planta es deixaria segellada i tancada al públic pendent 

en un futur de la seva possible habilitació per altres usos.  

 

A continuació es plantegen només a nivell genèric les intervencions 

bàsiques que s’haurien de realitzar amb total probabilitat ja que, ha 

resultat impossible poder accedir-hi a l’interior i poder observar de 

primera mà les condicions i estat en que es troba: 

 

 Netejar les cobertes, teulades i desaigües de residus i brutícia 

dipositades. Reparació o substitució d’aquestes en cas necessari 

en funció de l’estat en que es trobin. 

 

 Enderrocar els elements estructurals en mal estat (com bigues 

podrides, forjats, pilars, escales, etc) i substitució d’aquests per 

elements nous que compleixin les prestacions de la normativa 

actual. 

 Eliminar tots aquells elements i materials no estructurals i 

sobreposats o acumulats  

     de l’interior per tal de deixar els espais i les plantes que s’obrin al 

públic sanejades i diàfanes. 
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 Construir envans amb pladur o altre material fàcilment eliminable 

per tal de segellar els accessos als espais i zones que no seran 

rehabilitats i es trobaran tancats al públic.  

 Tractar i eliminar les humitats, esquerdes i fissures on resulti 

necessari. 

 Aplicar noves capes de pintura a les zones obertes al públic. 

 Eliminar tots aquells elements sobreposats en façanes i exteriors. 

 Restaurar les façanes i els seus revestiments de morter de calç. 

 Substituir el conjunt de fusteries i vidres per uns de nous.     

 Instal·lar nous sistemes d’il·luminació, climatització i evacuació 

d’aigües així com també sistemes de seguretat i protecció contra 

incendis.   

 

Finalment, en quan a les intervencions i obres que es requereixen per 

la revalorització de l’antiga sèquia o rec, aquestes consistirien 

principalment en tasques de neteja i manteniment ja que a pesar del 

fet que, quan es va realitzar la ronda del rec que transcorre 

paral·lelament al traçat del riu Anoia es van restaurar alguns dels 

seus trams mentre que d’altres van ser soterrats, actualment el seu 

estat a nivell general és el de trobar-se força abandonat i desatès en 

la seva conservació amb alguns dels seus elements arquitectònics o 

constructius característics com contraforts o passeres en mal estat o 

deteriorats i amb zones plenes de guixades, brutícia i residus així 

com també de vegetació i altres matèries orgàniques que han crescut 

de forma descontrolada. Així doncs, les intervencions que caldrien 

realitzar per la revalorització del rec serien les següents: 

 

 Netejar el canal del rec de la brutícia acumulada i sanejar les 

aigües. 

 Eliminar la vegetació i altres matèries orgàniques. 

 Eliminar les guixades i altres actes incívics que destorbin 

l’aparença original del rec. 

 Reforçar i restaurar els elements arquitectònics que es trobin en 

mal estat i degradats com els contraforts, passeres, bassots, 

boixarreres, gelosies, llosanes, canalons de ceràmica, etc. 

 Eliminar aquells elements sobreposats i consolidar aquelles 

façanes dels edificis que donen a la sèquia que necessitin una 

intervenció més immediata o urgent. 

 Millorar el passeig que ressegueix el traçat del rec i adequar-lo 

per al pas continu de persones.   
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6.2. Condicions de seguretat 

Les diferents obres e intervencions que el present projecte considera 

necessàries a dur a terme per tal d’aconseguir la rehabilitació i 

posada en valor de l’antiga adoberia Balcells també tenen com a 

premissa garantir la seguretat dels visitants.  

 

Respecte als accessos i entrada a l’edifici, aquesta es realitzarà a 

través de la seva porta principal la qual dona a la Baixada de St. 

Antoni mentre que la porta que dona al Carrer Sta. Joaquima de 

Vedruna només podrà ser oberta des de l’interior i servirà com a 

porta de sortida. A més, també s’instal·larien càmeres en punts 

estratègics per tal de controlar tant l’entrada com la sortida i de pas 

garantir la seguretat de l’interior de l’edifici. 

 

Pel que fa a la visita i circulació a l’edifici i l’espai museïtzat, 

aquesta es realitzarà per un recorregut marcat per tal de que aquesta 

estigui controlada amb l’objectiu d’evitar que el públic accedeixi a 

zones tancades de la visita. Una d’aquestes zones o espais tancats a 

la vista serà la primera planta la qual la seva rehabilitació quedarà 

pendent en un futur. Per aquest motiu, dins les obres de restauració 

de l’escala d’accés a la planta superior i al terrat el qual serà 

rehabilitat com a mirador, també s’hi contempla la construcció d’un 

envà per tal de segellar l’accés a la primera planta i d’aquesta 

manera l’accés i circulació entre la planta baixa i el nou mirador 

sigui de forma directa.  

 

En quan a les mesures de seguretat del nou mirador, a part del reforç 

i restauració de tots aquells elements arquitectònics com forjats, 

bigues i demés; aquestes consistiran principalment en la restauració, 

o en cas necessari, instal·lació de baranes que compleixin l’alçada i 

mesures de seguretat requerides i necessàries per garantir que no es 

produeixi cap tipus d’accident. Finalment, a més de les càmeres de 

seguretat, el present projecte també contempla l’instal·lació de 

cartells i senyalització d’emergència, mapes de situació repartits per 

l’edifici i la col·locació d’aparells extintors en punts estratègics.       

 

6.3.Circulació e itinerari 

La proposta de visita al nou equipament i espais museïtzat del barri 

del Rec d’Igualada serà a través d’un itinerari senyalitzat pels espais 

més singulars y representatius del conjunt. El punt de partida 
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d’aquest itinerari marcat serà l’única adoberia museïtzada fins al 

moment, Cal Granotes, ja que el discurs museogràfic del present 

projecte té com a principal intenció i objectiu complementar el que 

ja s’explica al Museu i a Cal Granotes.  

 

Així doncs, des d’aquest punt, es seguirà l’actual Carrer del Rec on 

els visitants podran veure els trams descoberts i que encara es 

conserven per tal de que puguin observar l’element més característic 

i definitori del barri industrial igualadí. La primera aturada senyalada 

serà al final d’aquest primer tram del rec entre Cal Granotes i el final 

del Carrer del Sol on destaca, a més de la fisonomia de la pròpia 

sèquia i d’algunes adoberies rellevants que donen de cara al rec, 

també perquè és en aquest punt on es troba l’anomenada Electra 

Igualadina, una antiga central elèctrica d’estil modernista símbol de 

l’arribada de l’electricitat al barri industrial del Rec.  

    
 Inici del tram del rec des de Cal Granotes      Tram del rec entre Cal Granotes i el Carrer  

(inici de l’itinerari).                                          del Sol. 
 

     
 Final del tram del rec entre Cal Granotes i       Cantonada entre el Carrer del Rec i el Carrer 

 el Carrer del Sol amb l’Electra de fons.            del Sol on es troba l’Electra Igualadina.   
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A partir d’aquí, seguint la ronda o Carrer del Rec, un dels punts més 

rellevants serà el tram del rec que es conserva al descobert que hi ha 

entre els carrers Baixada del Carme i Carrer Llagasta ja que, és un 

dels punts del barri on millor es conserva alguns dels elements 

arquitectònics i constructius tant de l’antiga sèquia com de les 

adoberies amb façana de cara al canal i per tant, un bon exemple per 

a que el públic visitant pugui arribar a comprendre la necessitat i 

funció que realitzava l’antiga sèquia respecte a les adoberies i la seva 

interrelació.  

 

 
Inici del tram de la ronda del rec entre Baixada del Carme i el Carrer Llagasta on  

es trobarà el 2n punt de l’Itinerari. 

 

Precisament, és en aquest tram, entre la Baixada del Carme i 

l’aragall Travessia de St. Antoni, on es troben les altres adoberies 

anteriorment mencionades que el present projecte contempla la seva 

possible rehabilitació en un futur i que, un cop restaurades, es podria 

modificar aquest tram de l’itinerari per tal de que també passés per 

l’interior d’aquestes antigues adoberies aprofitant el fet que són 

edificis adjacents.  

 

De moment, en aquest punt, a l’inici d’aquest tram hi haurà la 

segona aturada programada amb elements museogràfics que 

ajudaran a complementar les explicacions del guia.  

 

Seguidament, l’itinerari seguirà la ronda del Rec fins al Carrer 

Misericòrdia el qual es remuntarà per tal d’enllaçar a mà dreta amb 

el carrer St. Antoni de Baix el qual, recordem que es tracta d’un dels 

eixos vertebradors del barri on destaca el tram que va des d’aquesta 

cruïlla amb el Carrer Misericòrdia fins arribar a l’adoberia que el 

present projecte contempla rehabilitar com a nou equipament 

cultural ja que, a banda i banda d’aquest tram del carrer St. Antoni 

de Baix hi ha un conjunt de façanes d’antics edificis industrials que, 
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per la seva fisonomia i estat, proporcionen un ambient bastant idoni 

per a que el visitant pugui contagiar-se de l’essència del barri i arribi 

a imaginar-se l’activitat i moviment que s’hi desenvoluparia quan 

tots aquells edificis es trobaven en funcionament i ple rendiment.  

 

  
Inici del Carrer St. Antoni de Baix des de la cantonada amb el Carrer Misericòrdia. 

 

 
Final del Carrer St. Antoni de Baix amb l’Adoberia  

Balcells de fons (final de l’Itinerari). 

 
Mapa del recorregut de l’itinerari des de Cal Granotes fins l’Adoberia Balcells amb les 

aturades senyalades en blau i el tram del rec més rellevant en verd. També s’inclou en color 

arrossat la ubicació de les altres adoberies que serien rehabilitades en un futur. 

 

Finalment, un cop arribats a l’adoberia objecte del present projecte 

seguint el carrer de St. Antoni de Baix, l’accés a l’edifici es 

realitzarà per la seva porta principal que es troba precisament en 

aquest mateix carrer. Només entrar, el públic visitant es trobarà amb 

una recepció i, a mà dreta d’aquest, l’espai expositiu on podran 

aprofitar per descansar mentre visualitzen un audiovisual que 

formarà part de l’exposició que hi haurà allà muntada. La visita 

acabarà amb la possibilitat d’accedir al terrat o pòrtic de la part 

superior de l’edifici que havia fet funcions d’assecador i que, a partir 

de la seva rehabilitació, servirà com a mirador pel qual la circulació 
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serà totalment lliure i des d’on, gràcies a la ubicació d’aquest edifici 

en una de les parts finals del barri, el visitant podrà gaudir d’una 

vista panoràmica d’aquest que li servirà per acabar de poder 

comprendre l’importància i significació del barri del Rec com a 

conjunt. A més, aquest espai haurà estat rehabilitat per complir com 

a espai o zona d’esbarjo i descans així com també per poder albergar 

activitats com per exemple concerts, sopars o altres esdeveniments 

similars a l’aire lliure.  

 

 
Plànols de la planta baixa de l’Adoberia Balcells amb la circulació per aquesta. En vermell 

l’espai expositiu i, en verd, l’espai destinat com a sala polivalent.    
 

 

 

Un cop finalitzada la visita a l’antiga adoberia, el públic sortirà per 

la porta de la part lateral de l’edifici que dona al Carrer de Sta. 

Joaquima Vedruna i, des d’aquest punt, a mà dreta, si descendeixen 

aquest carrer tornaran al Carrer del Rec el qual, seguint-lo recte, 

podran tornar al museu o al punt de partida on s’ha iniciat l’itinerari i 

la visita. 
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7. PROPOSTA DE MUSEALITZACIÓ I MUSEOGRAFIA 

7.1. Principals premisses i guió de l’itinerari i l’exposició 

La proposta museològica i museogràfica que el present projecte 

planteja per al barri industrial del Rec i les adoberies que el 

composen es basa en, tal com s’ha anat comentat anteriorment, la 

creació d’un itinerari a través dels espais i carrers més representatius 

i singulars i en una mostra expositiva a l’antiga adoberia Balcells.   

 

Aquest itinerari, el qual comença en l’antiga adoberia museïtzada 

fins al moment, (Cal Granotes) i acaba en la que el present projecte 

s’acaba centrant en posar el valor (l’Adoberia Balcells), ha de servir 

per a que el públic visitant passegi per aquells espais i zones del 

barri més singulars i representatius d’aquest i conegui de primera mà 

aquells elements que el caracteritzen i defineixen com és el rec 

d’origen medieval i alguns dels edificis fabrils més rellevants mentre 

que, la museïtzació de l’antiga adoberia Balcells pretén posar en 

valor un d’aquests edificis singulars del barri on tractar aquells 

aspectes de la història i evolució del barri industrial del Rec que tant 

al Museu de la Pell com a Cal Granotes es deixen més de banda o els 

seus guions museològics no aprofundeixen gaire pel fet que, com 

molts altres museus de ciència, els seus discursos es centren més en 

els processos de producció i manufacturació i no tant en aquells 

processos més de caire social, polític i cultural. Precisament, per 

aquest motiu, el guió de la mostra expositiva que es muntarà a 

l’Adoberia Balcells enllaçarà, a través de l’itinerari, amb el que 

s’explica al Museu i Cal Granotes i servirà per acabar de 

complementar el discurs museològic i museogràfic d’aquests. 

 

Com a principals premisses, es pretén que el discurs tant de 

l’itinerari com de la mostra expositiva a l’Adoberia Balcells siguin 

transmesos amb un llenguatge clar i de fàcil comprensió per a la 

majoria de públic però alhora objectiu i rigorós en quan al tractament 

del seus continguts. Per aconseguir-ho, es buscarà en la seva 

elaboració l’opinió d’historiadors experts en el tema incloent alhora 

els coneixements de persones vinculades amb el barri industrial i les 

experiències d’antics treballadors. En quan a la museografia i els 

recursos emprats, aquesta ha de ser el màxim de respectuosa i 

adaptar-se a l’espai sense que s’hagi d’alterar en gran mesura la 

morfologia i característiques espacials en el moment de la seva 

instal·lació i muntatge.       
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7.1.1. Tema principal i desenvolupament dels continguts 

Al llarg de l’itinerari entre Cal Granotes i l’Adoberia Balcells, el 

tema principal de la intervenció museològica i museogràfica serà 

mostrar aquells aspectes i elements més relacionats amb l’àmbit 

arquitectònic i constructiu tant del rec com d’algunes de les 

adoberies que donen a l’antic canal del qual obtenien l’aigua. A la 

vegada, també s’hi posarà èmfasi en tractar la història, evolució i 

rellevància d’alguns d’aquells espais i edificis més representatius del 

barri industrial del Rec. En quan al desenvolupament dels continguts 

que configuraran el discurs museològic de l’itinerari respecte als 

seus tres punts o parades principals són els següents: 

 

1ª Parada  

En aquest primer punt de l’itinerari, hi haurà una introducció sobre 

què és el rec (el qual ja hauran vist un tram des de Cal Granotes fins 

aquest punt), així com també una petita introducció sobre la història 

i evolució de l’antic barri del Rec, sobre la interrelació entre el rec i 

les adoberies per les quals acaben de passar i, finalment, de l’edifici 

que tindran al davant, l’antiga central elèctrica construïda al 1903 

amb el nom de Electra Igualdina i que tenia com a funció portar 

l’electricitat a la zona com a símbol del pas de la utilització de 

l’energia hidràulica per l’arribada de l’electricitat i les innovacions 

que aquesta va comportar. 

 

 
                                Façana de l’Electra Igualadina que dona al rec. 

                                                                                                

2ª Parada  

Aquest segon punt del recorregut estarà més centrat en tractar tots 

aquells aspectes sobre l’arquitectura funcional característica i 

definitòria de la majoria de les adoberies que conformen el barri així 

com també posar l’atenció en donar a conèixer e identificar tots 

aquells elements constructius de l’antic rec o sèquia i que 

precisament en aquest tram descobert és on millor s’han conservat 

com són per exemple les passarel·les, els contraforts o les llosanes, 

entre altres. 
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3ª Parada 

Aquesta serà l’última parada principal del recorregut abans d’arribar 

a l’Adoberia Balcells on hi haurà la mostra expositiva, el mirador i el 

final de l’itinerari i la visita. En aquest punt s’explicarà amb més 

detall la morfologia i evolució del barri del Rec com a conjunt com 

per exemple el fet que l’actual Carrer St. Antoni de Baix era un dels 

eixos vertebradors del barri i una de les vies principals d’entrada i 

sortida dels carros plens de la matèria prima i dels productes 

manufacturats de les adoberies i altres edificis fabrils que composen 

el barri industrial del Rec.  

 

Pel que a l’adoberia que el present projecte finalment és centra en 

rehabilitar (l’Adoberia Balcells) el tema principal serà, tal com ja 

s’ha anat comentant al llarg d’aquest, com va afectar i es van produir 

en la societat igualadina les transformacions que va comportar el 

procés d’industrialització i els canvis socials, polítics i culturals que 

es van produir al barri industrial del Rec i a la ciutat d’Igualada. En 

definitiva, la mostra expositiva es centrarà en tractar d’explicar com 

era el dia a dia a les adoberies i fàbriques del barri tant dels 

treballadors com de les famílies burgeses i benestants propietàries 

d’aquestes; com era la vida quotidiana d’uns i altres, les relacions 

socials, formes d’oci i temps de lleure, les formes i diferències en 

l’alimentació, vestimenta, etc; així com també com es van 

desenvolupar al món de les adoberies igualadines els diferents 

processos sociopolítics i culturals característics d’aquell període com 

són per exemple els diversos moviments obrers i el sindicalisme.   

 

Així doncs, la mostra expositiva estarà conformada per un 

audiovisual el qual serà l’eix central del discurs museològic on es 

tractaran els diferents nocions i continguts d’una forma més 

genèrica. Seguidament, la mostra es dividirà en un conjunt d’àmbits 

on es tractarà amb una major profunditat cadascun dels diferents 

aspectes tractats a l’audiovisual a fi d’ampliar i complementar la 

informació transmesa per aquest. A continuació es descriuen en què 

consistirà aquest audiovisual i quins seran aquests àmbits o 

subapartats que configuren l’exposició: 

 

Àmbit 1: Audiovisual introductori 

El primer àmbit de la mostra expositiva consistirà doncs en la 

visualització d’un audiovisual sobre la història i evolució dels 
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blanquers i les seves adoberies a partir del moment en que, a mitjans 

dels s XVIII, van sortir fora del recinte emmurallat per situar-se al 

ravals de la ciutat prop del rec alimentat per l’aigua del riu Anoia 

(posant d’aquesta manera els fonaments del que serà l’actual barri 

industrial) fins arribar als nostres dies sempre des de la vessant 

social i humana. Així doncs, aquest audiovisual, servirà per mostrar i 

fer un repàs a nivell genèric de com eren i han anat evolucionant 

diferents aspectes del dia a dia i la vida quotidiana d’aquelles 

persones que van estar vinculades d’una forma o d’un altre amb les 

adoberies, el barri del Rec i la ciutat. 

 

Àmbit 2: La vida quotidiana a les adoberies 

En aquest àmbit es descriurà d’una forma més extensa aquells 

aspectes més humans dels treballadors i dels amos a les adoberies 

com per exemple: la qualitat de vida d’uns i altres, les jornades de 

treball i la duresa d’aquest (ja que molts adobers encara combinaven 

el treball al camp amb el de l’adoberia), les relacions entre 

treballadors i amos (tenint present que sovint eren empreses 

familiars i havia una major relació entre uns i altres que per exemple 

a les fàbriques cotoneres de la ciutat), els costums i tradicions 

populars que tenien dins el gremi o quines eren les diferents tipus de 

bromes i altres juguesques que es feien entre ells i als mossos 

novells, etc.   

 

Àmbit 3: La vestimenta e indumentària de l’època 

Tal com el seu propi títol indica, en aquest àmbit es parlarà de com 

era la forma de vestir i elements característics de la indumentària 

dels adobers i dels propietaris de mitjans del s XVIII fins a finals del 

s XX així com també la seva evolució i les diferències entre classes 

socials.  

 

Àmbit 4: Les formes d’oci i el temps de lleure 

En aquest àmbit es tractaran aquells aspectes més de caire 

socioculturals relacionats amb quines eren les activitats d’oci i 

d’entreteniment que realitzaven tant els adobers als seus temps que 

les jornades de treball els hi permetia com les d’aquells estaments 

més benestants de la societat igualadina de l’època així com també 

quins eren aquells espais i llocs d’oci i entreteniment a la ciutat com 

per exemple van ser l’Ateneu de la Classe Obrera, el Casino del 

Foment o el Cercle Mercantil Industrial i Agrícola.  
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Àmbit 5: Moviments obrers, conflictivitat social i sindicalisme  

En aquest àmbit s’aprofundirà sobre com es van produir al món de 

les adoberies igualadines els diferents moviments obrers i el 

desenvolupament del sindicalisme al llarg de la història sobretot 

tenint present que, a nivell general, el moviment obrer igualadí va 

ser liderat des del món adober vinculat a la CNT des de 1912. Així 

doncs, s’explicarà amb més profunditat la creació dels primers 

sindicats, associacions i unions patronals, les principals figures i 

protagonistes, les vagues més significatives al llarg del s XIX i XX o 

els processos de col·lectivització durant la Guerra Civil, entre altres. 

  

Àmbit 6: Vista general del barri del Rec 

Finalment, aquest darrer àmbit es trobarà ubicat al terrat o antic 

assecador de l’edifici Balcells i consistirà en donar al públic visitant 

una vista general del barri per tal de que, juntament amb la 

realització prèvia de l’itinerari, acabar d’assimilar la idea del barri 

del Rec d’Igualada com conjunt, com un entramat d’adoberies i 

edificis fabrils que es troben interelacionades entre elles seguint el 

rec i que funcionen com a tal, com un barri industrial.  

 

7.1.2. Tipologia bàsica i descripció dels recursos museogràfics 

emprats   

A continuació, en aquest apartat del present projecte es descriuen 

quins seran els diferents elements i altres recursos museogràfics que 

s’instal·laran i constituiran el discurs museogràfic dels diferents 

àmbits de la mostra expositiva descrits a l’anterior punt d’aquest 

projecte.  

 

 Recursos i estratègies museogràfiques emprades a l’Itinerari: 

El principal element museogràfic que s’utilitzarà al llarg de 

l’itinerari entre Cal Granotes i l’adoberia que el present projecte es 

centra rehabilitar seran, en primer lloc,  una sèrie de cartel·les 

constituïdes únicament pel títol “itinerari pel barri del Rec” i amb la 

direcció correcte per on transcendeix la ruta. Aquestes cartel·les 

estaran fetes de metacrilat amb impressió de vinil adhesiu i es 

trobaran ubicades al llarg de la ruta, sobretot en aquells punts on 

resulti difícil saber per on continua l’itinerari com cruïlles o 

elements urbans similars per tal de que el públic visitant no se senti 

perdut i pugui realitzar el trajecte de la ruta sense complicacions.  
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En segon lloc, en quan als tres punts o parades principals que 

constitueixen l’itinerari, l’element museogràfic que es farà servir a 

totes elles seran uns tòtems explicatius d’aproximadament mig metre 

quadrat fets ferro amb trespa i PVC laminat. Aquests textos 

explicatius aniran acompanyats a més d’altres elements 

museogràfics com són material gràfic (principalment fotografies e 

imatges descriptives i també dibuixos o imatges il·lustratives dels 

continguts dels textos) així com també d’un codi QR amb 

informació complementaria i, a la vegada, relacionada amb el recurs 

didàctic d’un joc de pistes el qual forma part de les activitats 

didàctiques que el present projecte proposa i que es descriu més 

detalladament al corresponent àmbit d’aquest projecte.   

 

 Recursos i estratègies museogràfiques emprats als diferents 

àmbits de la mostra expositiva: 

A més de l’audiovisual inicial de l’Àmbit 1 el qual es projectarà 

directament sobre el mur i el reproductor es trobarà fixat al sostre, el 

principal element museogràfic que s’utilitzarà als diferents àmbits 

seran uns panells o plafons rectangulars de forex folrats amb 

impressió sobre vinil mat amb unes dimensions de 250x180 cm i un 

gruix de 5mm dels textos acompanyats de material gràfic que servirà 

per complementar els continguts corresponents a cadascun 

d’aquests. Aquest material gràfic estarà constituït per: fotografies 

antigues dels edificis i espais singulars, de persones rellevants de 

l’època, d’antics treballadors, fragments de notícies de diaris 

d’aquella època, reproducció de diferent tipus de documentació de 

períodes o moments concrets, etc. Tota aquesta informació gràfica 

s’obtindrà de la còpia i reproducció dels originals procedents 

principalment dels fonts de l’Arxiu Històric Comarcal d’Igualada 

(AHCI) i de l’Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada (AFMI).  

Altres recursos a part dels plafons explicatius acompanyats del 

material gràfic com a suport, són:  

 

A l’Àmbit 3, el dedicat a la vestimenta e indumentària característica 

dels treballadors i amos de les adoberies i la seva evolució, a més 

dels textos explicant com era i les fotografies antigues on es pugui 

observar com s’anava vestit en aquella època, per tal de que el públic 

visitant pugui acabar d’assimilar quines eren les diferents entre 

classes en aquest aspecte, tindrà l’oportunitat de poder emprovar-se 

alguns dels elements característics d’un adober com podria ser un 



49 
 

davantal de cuir i una boina típica dels obrers del s XIX i alguns 

altres d’un burgés o propietari com per exemple una jaqueta de vestir 

i un barret més elegant. Aquests elements de la indumentària serien 

dues unitats de cada, una d’una talla per a nen i una altre de talla per 

a una persona adulta d’estatura mitja.  

 

A l’Àmbit 6 el qual es trobarà ubicat al terrat de l’edifici que 

antigament havia fet les funcions d’assecador, a més de disposar 

d’una vista general del barri com a conjunt, per tal d’ajudar a 

complementar aquesta panoràmica i ajudar a que el públic visitant 

s’acabi de situar, hi haurà un petit tòtem amb un mapa interactiu el 

qual estarà dibuixat sobre un panell de DM d’uns 90x90 cm que 

consistirà en una representació a escala de la realitat que el visitant 

podrà visualitzar al seu davant. Aquest mapa tindrà diversos foradets 

on es col·locaran unes bombetes les quals s’il·luminaran cada cop 

que el visitant accioni els botons corresponents a un llistat dels noms 

d’adoberies que conformen el barri. D’aquesta manera, podrà saber 

el nom i la ubicació d’algunes de les adoberies més rellevants del 

barri del Rec i comprovar com es troben unes interelacionades amb 

les altres constituint el barri industrial com a tal.                

 
Plànol de la planta amb la mostra expositiva i els diferents àmbits (l’àmbit 6 és el mirador). 

 

7.2. Funcionament 

Una de les principals premisses del present projecte és la posada en 

valor i rehabilitació d’algunes de les antigues adoberies com a nous 

equipaments culturals que complementin el discurs museològic i 

museogràfic del ja existent Museu de la Pell d’Igualada. Per aquest 

motiu, la seva obertura serà seguint la mateixa franja horària que la 

del museu esmentat que és la següent: 

 

 -Dimarts i dimecres de 10h a 14h.  

 -Dijous i divendres de 10h a 14h i de 16h a 18:30h. 
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A part de la vessant museològica, com a nous equipaments 

socioculturals, les antigues adoberies que es rehabilitin també 

tindran funcions socials amb la cessió i lloguer d’alguns dels seus 

espais com a sala polivalent o sala d’actes on poder dur a terme 

diferents activitats culturals com conferències, xerrades, concerts, 

etc. La cessió o lloguer dels espais per altres usos serà gestionats des 

de l’àmbit municipal qui s’encarregarà de buscar horaris compatibles 

i amb preus atractius per a les associacions, entitats i altres possibles 

col·lectius interessats.  

 

7.3. Format de la visita 

La visita als espais i edifici museïtzat del barri del Rec es realitzarà 

de forma guiada i servirà com a complement a les que ja es venen 

realitzant al museu i a l’adoberia de Cal Granotes. Serà realitzada 

per un guia o professional de l’equip del museu a la qual s’adaptarà 

el seu discurs i continguts segons el públic per tal de poder anar 

destinada als diferents segments i tipus de visitant. La durada 

màxima serà d’una hora i mitja i es realitzaran per als grups escolars 

i, en cas de particulars, sempre que hi hagi un mínim de cinc 

persones. L’horari en que es duran a terme són els següents: 

 -De dimarts a divendres: a les 10:15h i 11:45h del matí i a les      

        17h de la tarda. 

 -Dissabtes, diumenges i festius: a les 11:30h del matí. 

 

El cost de les visites comentades per l’itinerari senyalitzat a través 

del rec, carrers i espais del barri i als nous equipaments serà de 2,50 

euros tant per persona com per alumne.  

 

A més, el present projecte també contempla la realització de visites 

teatralitzades les quals seran dutes a terme per un grup de dos o tres 

voluntaris locals vestits d’època e interpretant un paper concret i 

relacionat amb la temàtica. Aquest format de visita anirà destinada 

principalment als grups escolars on s’adaptarà el seu discurs i 

continguts segons el nivell escolar però també es podrà realitzar per 

aquells grups familiars que els interessi i resulti més atractiu aquest 

format de visita guiada. La seva realització haurà de ser concertada i 

amb reserva per via telefònica o bé correu electrònic i es duran a 

terme qualsevol dia sempre dins l’horari d’obertura. Pel que fa a la 

seva durada, aquesta serà la mateixa que les visites comentades dutes 

a terme per un guia però el seu cost serà de 3 euros.  
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Finalment, també es contempla la possibilitat de realitzar la visita de 

forma lliure i autònoma però aquesta només serà al llarg de 

l’itinerari senyalitzat a través rec i les zones o espais museïtzats i 

posats en valor del barri adober.    
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8. DIFUSIÓ, DIDÀCTICA I COMUNICACIÓ 

8.1. Difusió i Didàctica 

8.1.1. Eines de difusió  

Les diferents eines de difusió i promoció del projecte serà a partir de 

la reforma i modernització de la pàgina web del Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de l’Anoia a la qual es crearà un àmbit o 

secció pròpia sobre la visita al conjunt rehabilitat i museïtzat del 

barri del Rec on es podrà trobar informació que faci referència a la 

visita al conjunt i als  nous equipaments socioculturals com horaris, 

oferta d’activitats i calendari d’aquestes, preus d’entrada, 

disponibilitat i preus de lloguer d’espais, etc. També s’inclourà una 

sèrie d’apartats amb informació ampliada dels continguts que es 

volen transmetre des del museu al públic visitant així com també de 

les diferents exposicions i altres activitats de l’oferta cultural que 

s’hi realitzarà en aquells nous espais. A més, aquest nou àmbit del 

portal web del Museu de la Pell també servirà per poder mostrar amb 

més profunditat la història i evolució d’aquells antics edificis 

industrials que conformen el barri del Rec per tal de donar a 

conèixer l’importància i significació de l’antic barri industrial com a 

conjunt a través de fotografies, plànols, imatges i documentació 

relacionada tant actuals com de l’època els quals hauran estat 

obtinguts a través de donacions i diferents tipus de treballs de 

recerca entre altres medis habituals i que podran ser consultats per 

qualsevol usuari que visiti la pàgina web.  

 

També es crearà un perfil propi del Museu a les principals xarxes 

socials on encara no sigui present on es publicarà, de forma 

periòdica i actualitzada, informació sobre les activitats principals i 

més destacables de la seva oferta cultural amb l’objectiu 

d’augmentar els seus canals de difusió i d’aquesta forma intentar 

millorar la promoció tant del Museu en si com d’aquests nous 

equipaments i espais museïtzats.   

 

A part de l’entorn virtual, el present projecte també contempla la 

creació de nous fulletons en format díptic als quals, a més de la 

informació bàsica del Museu de la Pell com són horaris, activitats i 

preus d’entrada, també inclogui informació més concreta o resumida 

sobre els continguts i la visita als nous espais museïtzats a més dels 

plànols o mapes de les rutes e itineraris per aquests. Aquests 

fulletons es trobaran al mateix Museu de la Pell i seran distribuïts 
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pels principals equipaments de promoció turística de la ciutat com 

l’Ajuntament, el Punt de Difusió Cultural i Turística d’Igualada i 

també al Consell Comarcal de l’Anoia aprofitant que aquest es troba 

a la ciutat al ser el municipi capital de comarca.  

 

8.1.2. Activitats didàctiques 

El conjunt d’activitats didàctiques i educatives que s’hi 

desenvoluparan quedaran integrades juntament amb les que ja es 

venen organitzant des del Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada i 

serviran per complementar la seva oferta educativa però sobretot per 

donar a conèixer i ajudar a entendre al públic visitant la configuració 

i evolució del barri del Rec com a conjunt així com també ajudar a 

transmetre els continguts i nocions sobre aquells aspectes més de 

caire sociocultural de la història de les adoberies igualadines. 

 

El personal encarregat de realitzar-les, serà l’actual personal i equip 

de didàctica i educació del Museu de la Pell. En cas de que aquest 

resulti insuficient o no doni a l’abast per portar-les a terme, es 

contemplaria llavors la possibilitat de contractar nous professionals 

d’aquest àmbit.  

Les principals activitats que s’hi desenvoluparan seran les següents: 

 

 Visites guiades i teatralitzades 

S’organitzarà dos tipus de visites comentades les quals es realitzaran 

com a complement a les que es venen realitzant al museu i a 

l’adoberia de Cal Granotes a les quals s’adaptarà el seu discurs o 

continguts segons el públic que estigui interessat en dur-la a terme. 

A més, també hi ha la possibilitat de poder realitzar la visita i el 

recorregut per l’itinerari de forma lliure i autònoma.  

 

La primera d’aquestes dues formes de visita comentada serà la que 

durà a terme un guia o professional especialitzat de l’equip o 

personal del museu i on s’adaptarà el discurs i continguts per tal de 

poder anar destinada a diferents tipus de públic.  

 

El segon tipus de visita comentada consistirà en una visita 

teatralitzada que serà realitzada per un màxim de dos o tres actors 

procedents de grups de voluntaris locals que, vestits d’època e 

interpretant uns papers determinats, seran els que duran a terme la 

visita interactuant amb el públic. Aquesta visita teatralitzada anirà 
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destinada principalment als grups escolars on el seu discurs 

s’adaptarà al nivell educatiu d’aquests segons ja siguin de primària, 

secundària o batxillerat però també es podrà realitzar per aquells 

grups de públic familiar que els interessi i resulti més atractiu aquest 

format de visita guiada. 

 

La durada màxima de les visites comentades serà d’una hora i mitja i 

es realitzaran sempre que hi hagi un mínim de cinc persones que 

estiguin interessades en fer-la. L’horari en que es realitzaran són els 

següents: 

 

 -De dimarts a divendres: a les 10:15h i 11:45h del matí i a les  

        17h de la tarda. 

 -Dissabtes, diumenges i festius: a les 11:30h del matí. 

    

Les visites teatralitzades per a grups escolars i familiars als que els 

interessin hauran de ser concertades i amb reserva per via telefònica 

o bé correu electrònic i es duran a terme qualsevol dia sempre dins 

l’horari d’obertura.  

 

Finalment, el preu de les visites comentades serà de 2,50 euros 

mentre que les teatralitzades serà de 3 euros tant per persona com 

per alumne. 

 

 Tallers didàctics 

Per tal de complementar l’oferta educativa de la part museogràfica 

del present projecte, a més de les visites guiades i les visites 

teatralitzades, també s’hi realitzarien diferents tallers didàctics els 

quals tindran com a principal objectiu el d’ajudar a transmetre els 

coneixements i nocions sobre aquells aspectes centrats en l’àmbit 

sociocultural i quotidià de la història d’aquelles persones que van 

estar vinculades d’una forma o d’una altre amb la història de les 

adoberies que conformen el barri i, en definitiva amb la història 

d’Igualada i el procés d’industrialització de Catalunya.  

 

Més concretament, aquests tallers consistirien en l’anàlisi de fonts 

documentals i la visualització d’imatges i fragments de pel·lícules o 

documentals per tal d’ensenyar a interpretar-les i arribar a una sèrie 

de conclusions sobre com era la vida i el dia a dia en una antiga 

adoberia del barri del Rec d’Igualada on es tractaria temes com per 
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exemple la vestimenta, l’alimentació, les condicions de vida i de 

salut, etc i també les diferències que hi havia dintre d’aquests àmbits 

entre les classes socials o les franges d’edat i sexe. 

 

Aquests tallers van destinats al públic escolar als quals s’adaptarà els 

seus continguts en funció del nivell educatiu i seran realitzats per 

l’equip d’educadors del Museu de la Pell.  

 

La durada màxima d’aquests tallers serà d’una hora i, en quan al 

preu, aquest serà d’un màxim de 2 euros per alumne i de 100 euros 

per a grups d’un màxim de 25 alumnes.    

   

 Itinerari interactiu amb Codis QR 

Des del present projecte també es planteja la creació d’un itinerari 

interactiu a través de codis QR amb l’objectiu de complementar el 

recorregut per l’itinerari senyalitzat així com també  ser una proposta 

didàctica per aquell públic que realitzi la visita pels carrers i espais 

museïtzats del barri adober de forma autònoma o fora de l’horari de 

les visites comentades.  

Aquest itinerari consistiria en jocs de pistes i d’observació on per 

exemple, el públic ha de resoldre algun tipus d’enigma o pregunta 

per tal d’aconseguir alguna mena de premi com podria ser per 

exemple, un conjunt de lletres amb les quals poder arribar a 

completar una paraula o missatge. La seva temàtica i continguts 

d’aquest itinerari seria la mateixa que la que es transmet a les visites 

comentades però també altres aspectes més relacionats amb la 

història, evolució i característiques arquitectòniques, entre altres de 

les adoberies i altres edificacions industrials que conformen el barri 

del Rec. En quan al públic objectiu, es plantejaria la creació de 

diferents nivells de dificultat i complexitat dels seus continguts per 

tal d’adaptar-se a diferents col·lectius i franges d’edat centrant-se 

principalment en el públic adult i familiar. 

 

Finalment, la seva durada aproximada seria la mateixa a les de les 

visites comentades i per tant, serà també d’una hora i mitja en total. 

També cal assenyalar que l’informació referent al recorregut, plànol 

i ubicació de les parades, continguts, etc es trobarà a la mateixa 

pàgina web del Museu dintre de la seva secció sobre la seva oferta 

educativa i activitats didàctiques.  
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 8.2. Comunicació 

Els nous equipaments i espais socioculturals que sorgiran a partir de 

la rehabilitació, posada en valor i museïtzació d’alguns dels antics 

edificis fabrils que conformen el barri industrial del Rec estaran a la 

disposició i gestionats entre l’Ajuntament i el Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Per aquest motiu, per tal de 

donar-se a conèixer i arribar al públic, la seva difusió es realitzarà a 

través dels diferents medis i canals de comunicació municipals com 

poden ser la pàgina web de l’Ajuntament, l’Agenda Cultural de la 

ciutat i el Punt de Difusió. A més, com la proposta museològica del 

present projecte té per objectiu ajudar a complementar el discurs 

museològic i museogràfic del Museu de la Pell, es disposarà també 

dels medis de promoció i difusió tant digitals com en format fulletó 

als quals ja està integrat el Museu com són la xarxa de difusió del 

turisme industrial del Sistema de museus del mNATEC 

(l’anomenada XATIC) com també la Xarxa d’Adoberies Històriques 

de Catalunya a la qual el municipi d’Igualada ja en forma part per tal 

de fomentar la visita tant al Museu com al conjunt que el present 

projecte contempla museïtzar del barri del Rec.         
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9. ORGANITZACIÓ  

9.1. Titularitat jurídica  

Actualment, les adoberies i altres edificacions fabrils objecte del 

present projecte són de titularitat privada, però l’objectiu seria que, 

amb la seva posada en valor i activació patrimonial com a nous 

equipaments i espais socioculturals, aquests passessin a ser de 

titularitat pública i gestionats des del Museu de la Pell i Comarcal de 

l’Anoia i des de l’Ajuntament en règim del mateix patronat 

municipal que actualment gestiona el Museu de la Pell. Per 

aconseguir-ho i davant l’actual context de crisi econòmica, si no hi 

hagués la possibilitat de compra o expropiació per part de 

l’administració pública, es contemplaria la possibilitat d’establir 

negociacions per tal d’arribar a algun tipus d’acord entre aquesta i 

els propietaris actuals de les adoberies i altres edificacions fabrils. 

Un acord el qual podria consistir en el fet que la titularitat seguis 

sent en un primer moment privada (amb la possibilitat de compra o 

expropiació) però la seva gestió i manteniment fos a càrrec del 

Museu i l’Ajuntament igualadí. D’aquesta forma, aquests primers 

obtindrien els nous equipaments i espais mentre que, per part del 

propietari privat, aquest passaria de tenir un edifici en desús i 

degradant-se a tenir un edifici actiu i en bon estat de conservació que 

el reportaria algun tipus de benefici el qual s’hauria d’estudiar i 

concretar exactament en que consistiria fruit d’aquesta negociació i 

acord. 

 

9.2. Llocs de treball i formació del personal  

Tal com s’ha comentat als anteriors punts, a fi de reduir la inversió 

necessària per dur a terme i materialitzar el present projecte, en un 

primer moment no es contempla la contractació de nous 

professionals ja que la gestió aniria a càrrec de l’equip i personal 

actual del Museu de la Pell mentre que les visites teatralitzades i 

altres activitats didàctiques similars serien realitzades per grup de 

voluntaris locals els quals rebrien nocions per part dels professionals 

del propi Museu de la Pell de com s’hauria de desenvolupar les 

seves tasques i activitats. També s’intentaria comptar amb el suport i 

ajut o participació d’antics treballadors o persones que, d’alguna 

manera o d’una altre, estigui o hagi estat relacionada i vinculada 

amb les adoberies i el barri del Rec d’Igualada per tal de que 

comparteixin les seves experiències i vivències. L’objectiu és el de 

fer participar a la ciutadania i que aquesta s’involucri en el projecte i 
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el faci seu. Només en el cas de que les circumstàncies ho requereixin 

com per exemple el fet que l’actual personal del Museu no doni a 

l’abast o resulti insuficient, seria quan s’estudiaria la contractació de 

personal i nous professionals.   

 

 

 

 

 

9.3. Cronograma 

 Mesos 

Accions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realització obres de rehabilitació edifici               

Realització obres de rehabilitació del rec             

Elaboració del guió de l’exposició i de l’itinerari pels carrers del Rec             

Recerca i selecció d’imatges i documents             

Redacció dels textos de la exposició i de l’itinerari             

Producció dels elements audiovisuals             

Elaboració dels elements museogràfics             

Elaboració i muntatge de la senyalètica i cartel·les de l’itinerari             

Instal·lació i muntatge de la museografia             

Disseny i elaboració de les activitats didàctiques             

Elaboració de la millora de la pàgina web i resta de canals de comunicació             
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10. RECURSOS ECONÒMICS 

10.1. Ingressos 

Com a nou equipament cultural tant per al Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de l’Anoia com per a l’Ajuntament 

d’Igualada, aquest projecte podria optar també a les mateixes línies 

de fons de finançament que actualment s’estan seguint per a la 

rehabilitació i posada en valor d’altres edificis històrics com la 

Igualadina Cotonera (la qual s’està rehabilitant a partir de 

subvencions públiques de vàries institucions públiques (la més 

recent, una partida de 500.000 euros provinent del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esports) o la rehabilitació de les adoberies 

Bella i Bernardes com a futur Centre Europeu d’Interpretació de la 

Pell de Qualitat la qual compta amb una subvenció d’uns 375.000 

euros provinents d’un fons FEDER.  

 

Altres institucions públiques que també podrien proporcionar ajut en 

el finançament per a la realització d’aquest projecte són les 

subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya com poden 

ser, entre altres, el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) el qual es 

contemplaria per al període quinquennal de 2013-2017 tenint present 

que el finançament provinent d’aquest no pot superar el 50% del 

pressupost total de les obres.  

 

Un altre fons de finançament també podria ser les subvencions 

provinents de la Diputació de Barcelona com són les transferències 

que podrien provenir del Pla d'Equipaments Culturals, del Pla 

d'Acció Cultural i del Programa per la Gestió del Patrimoni 

Arquitectònic Municipal.  

 

També caldria afegir les aportacions que podria fer el propi 

Ajuntament si la seva situació i solvència econòmica ho permet així 

com també es podria recorre al patrocini d’alguna entitat bancària 

interessada en donar suport a projectes culturals així com també 

intentar comptar amb l’ajut i suport financer d’entitats locals com 

seria el cas per exemple del mateix Gremi de Blanquers d’Igualada 

el qual, per la seva vinculació amb la temàtica del present projecte, 

podria contribuir en el seu finançament.  

 

Finalment, un cop realitzades les obres de rehabilitació i d’activació 

patrimonial, caldria afegir els ingressos obtinguts a partir de la venda 
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d’entrades i les diferents activitats com les visites comentades o els 

tallers didàctics així com també a partir del lloguer d’espais com la  

sala d’actes o l’espai del mirador.  

 

 

 

 

10.2. Despeses  

Un cop descrits les diferents fons d’inversió e ingressos, a 

continuació és presenta la següent taula amb les despeses del present 

projecte a més d’una taula amb una previsió dels possibles costos de 

manteniment que pot requerir l’Adoberia Balcells com a nou 

equipament sociocultural: 

 

 

PRESSUPOST DESPESES 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ IMPORT SUBTOTAL TOTAL 

Rehabilitació de l’Adoberia 

Balcells 

    

 Enderrocs i treballs previs de neteja  11.200,00   

 Tractament i reparació coberta 58.725,00   

 Sistema estructural, forjats i bigues 91,350,00   

 Rehabilitació accessos i segellament dels espais 

tancats al públic 

 

16.000,00 
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 Revestiments, tancaments i aïllaments  35.700,00   

 Equipaments e instal·lacions 46.185,00   

 Acabats planta baixa   7.500,00   

 13%  despeses generals 32.793,80  

 

 

 6% benefici industrial 15.135,60   

 21% IVA  45.406,80   

   345.596,20  

Revalorització de l’antic rec     

 Neteja de brutícia, guixades i residus (serveis de neteja de 

la ciutat) 

  

 Restauració façanes i elements constructius del rec 

en mal estat 

 

5.500,00 

  

   5.500,00  

Mobiliari     

 Taulell i cadira amb ordinador (recepció) 1.800,00   

 3 Bancs (audiovisual)     900,00   

 Banc (mirador)    300,00   

   3.000,00  

Museografia     

     

 Producció cartel·les senyalètica itinerari   190,00   



62 
 

 3 Tòtems explicatius per a l’itinerari 2.600,00   

 Disseny gràfic tòtems i senyalètica 1.500,00   

 Projector 249,99   

 Guió, muntatge i tarifes drets de reproducció 

d’imatges 

 

1.700,00 

 

  

 6 panells de forex 5.400,00   

 Disseny gràfic panells 2.500,00   

 Tarifes i drets reproducció documentació 400,00   

 Tarifes i drets reproducció imatges 900,00   

 Construcció mapa interactiu  2.000,00   

 Transport i muntatge 5.500,00   

   22.939,99  

Didàctica     

 Vestuari per a les visites teatralitzades 1.900,00   

 Elements vestuari per l’activitat didàctica 200,00   

   2.100,00  

Difusió     

 Modernització pàgina web del Museu 3.000,00   

  Producció fulletons  800,00   
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   3.800,00  

    382.936,19 

 

 

 

PRESSUPOST COST DE MANTENIMENT EN UN ANY 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ IMPORT SUBTOTAL TOTAL 

Personal     

 Voluntaris 0,0   

Manteniment     

 Manteniment edifici 2.000,00   

Subministraments     

 Electricitat 3.000,00   

 Telèfon/ Internet  1.800,00   

 Calefacció 2.500,00   

 Aigua 5.00,00   

   9.800,00  

Difusió i 

comunicació 

    

 Producció fulletons 300,00   

 Material difusió 250,00   

   550,00  

    10.350,00 
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PÀGINES WEB CONSULTADES 

www.igualada.cat 

www.igualadaturisme.cat 

www.anoiaturisme.cat 

www.gencat.cat 

www.idescat.cat 

www.amicsdelrec.org 

www.cecianoia.cat 

www.labastida.cat 

www.ub.edu/rhi 

www.mnactec.cat 

www.xatic.cat 

www.museudelter.cat 

www.patrimonioindustrial.alcoi.upv.es 

www.valenciaterraimar.org 

www.turismocastillayleon.com 

www.aytovaldesanlorenzo.es/turismo 

www.realfabriadetapices.com 

www.newlanark.org 

www.museokompassi.fi/tampere/tekstiiliteollisuusmuseo?lang=en 

www.werstas.fi/?q=en/museum_of_textile_industry 

www.museesavesnois.voila.net/museefourmies/ecomuseedelavesnoi

s.htm 

www.ecomusee-avesnois.fr 
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ANNEXOS 

A continuació, es descriuen les característiques i elements principals 

de les altres adoberies que el present projecte contemplaria posar 

també en valor però que, per la magnitud, complexitat i sobretot l’alt 

cost la seva restauració es duria a terme en un futur a mode d’una 

segona fase la qual podria iniciar-se un cop s’hagués rehabilitat 

l’Adoberia Balcells que és, en definitiva, l’edifici en que finalment 

es centra en posar en valor aquest projecte:  

 

 Adoberia Pau Valls (també coneguda com Cal Pauet de Cal 

Maco) 

Situat a la cantonada entre la Baixada del Carme i el Carrer del Rec 

nº59, es tracta d’una antiga adoberia de poca profunditat formada per 

planta baixa, primer pis i un porxo afegit tancat amb vidrieres les 

quals, a l’igual que molts altres elements, faria falta restaurar ja que 

moltes es troben trencades. El més destacable és la seva morfologia i 

arquitectura senzilla i funcionària sense grans ornaments 

característica i la seva façana al Carrer del Rec la qual, composta de 

maçoneria de bona factura amb un contrafort a la cantonada, segueix 

l’alineació del rec, en aquest tram recuperat parcialment. 

Pel que fa a la seva història i evolució, el cabaler de l’adoberia Cal 

Maco, Pere Valls i Esteve comprà els terrenys per construir l’any 

1852 una adoberia amb millors condicions ja que fins aleshores, la 

seva empresa, fundada al 1835 es trobava al celler de la seva casa. 

Com a obres principals, se sap que la seva façana va haver de ser 

reconstruïda l’any 1984 a causa d’un esfondrament. L’adoberia ha 

estat heretada pels fills i altres membres de la família fins arribar a 

l’actualitat tot i que, actualment, l’edifici es troba en un estat de 

conservació regular i bastant deteriorat, aparentment en desús. 

 

    
 Imatge de l’Adoberia Pau Valls.              Façana del carrer del Rec amb trams del rec al  

                                                                      descobert on hi ha les baranes de protecció. 

 
                                



67 
 

 Adoberia Castelltort 

Antiga adoberia situada entre mitgeres (amb l’adoberia Pau Valls a 

l’oest) al Carrer del Rec nº61 de planta baixa més dos pisos i coberta 

amb terrat. La seva façana és de maçoneria de bona factura amb 

impostes de totxo i una composició ordenada de sis eixos 

d’obertures en arc rebaixat i emmarcades de totxo. Aparentment en 

bon estat, destaca pel fet de conservar algunes fusteries i reixes 

originals a més de que la seva façana segueix l’alineació del rec 

recuperat el tram del qual és la continuació del de l’adoberia Pau 

Valls. 

 

En quan a la seva història i evolució, va ser l’adober Antoni 

Castelltort i Borràs qui al 1876 adquirí en establiment l’adoberia que 

era propietat de la família Badia i la qual aleshores l’edifici constava 

de dues parts separades amb volta i un pati limitant amb altres 

adoberies a l’est i ponent. L’any 1898 redimí el contracte 

d’establiment i va adquirir el domini directe de l’adoberia i el pati 

amb entrada pel carrer St. Antoni de Baix. Va ser el seu net, Jaume 

Castelltort i Enrich qui va continuar amb el negoci adober a més 

d’ampliar l’edifici als voltants de 1920.  

L’any 2002 els seus hereus van vendre l’adoberia a l’empresa 

HAUBI. S.A.(Jaume Domènech) que actualment aquesta segueix 

sent la propietària.  

    

 
                       Façana de l’Adoberia Castelltort i tram del rec. 

 

 Adoberia Cal Ton del Jaume   
Finca que presenta dos cossos adossats amb façana al Carrer del Rec 

nº63 adjacents a l’Adoberia Castelltort a ponent i en cantonada amb 

la Travessia de St. Antoni nº4 a l’est. L’edifici en principi era de 

planta baixa i pis superior però actualment consta de se dues plantes 

més fruit de reformes i ampliacions en alçada com es pot observar 
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sobretot en la composició de la façana que dona al Rec les parets de 

la qual són de maçoneria amb obertures en arc rebaixat emmarcades 

de totxo i amb guardapols. A més, també s’hi pot apreciar diferents 

modificacions de sistemes estructurals a la planta baixa com són arcs 

i voltes de canó d’aresta i rebaixades. El més destacable són els 

contraforts sobre arcs per salvar el tram del rec recuperat que 

segueix el seu curs d’est a oest així com també les llosanes (petits 

replans sobre arcs entre contraforts que servia per assecar al sol els 

panots d’escorça i els tampanys de carnassa). 

 

Finalment, en quan a la història i evolució de l’edifici, com ja s’ha 

comentat anteriorment, l’adoberia que ens ha arribat avui dia en 

realitat és l’adhesió de dues antigues: l’anomenada Adoberia dels 

Llucià i l’Adoberia dels Tous. La primera d’aquestes, és té 

constància de que ja formava part de la família Llucià des de 1841 

quan Juan Llucià i Murt l’heretà del seu pare Joan Llucià i Badia. Va 

continuar en la família Llucià fins que canvià de mans al 1916 quan 

la va adquirir Ramón Ferrer i Cunyé, l’hereu del qual va fer les 

ampliacions mentre que la viuda d’aquest la va acabar venent l’any 

2001 a la societat HAUBI S.A. Pel que fa a l’adoberia dels Tous, 

situada a la Travessia de St. Antoni, aquesta família va adquirir al 

1863 el que fins aleshores havia estat abans un paller. L’adoberia va 

anar passant per diferents membres familiars fins que va ser venuda 

a la societat HAUBI S.A com ja s’ha comentat anteriorment. 

Actualment, el seu estat de conservació és força regular amb algunes 

parts deteriorades i aparentment sembla trobar-se en desús.   

  

     
  Façana del Carrer del Rec de l’Adoberia Cal   Part de la façana del Rec amb les llosanes. 

  Ton den Jaume amb el tram del rec recuperat. 

                     

        


