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La torre Lluvià
ensenya el nou
cap que la corona
 La reconstrucció de l’edifici ha començat

a prendre protagonisme a les bastides
GEMMA CAMPS | MANRESA

Les obres de reconstrucció de la
torre Lluvià han fet un pas endavant. Fins fa quatre dies el protagonisme el tenien les bastides i l’estructura metàl·lica a base d’unes
bigues de color vermell que envolten l’ediﬁci per evitar ensurts
mentre s’executa la intervenció. A
dia d’avui el que hi ha a l’interior
ha agafat rellevància. Sobretot, la
nova torrassa, que imitarà la que
hi havia antigament, abans que
s’esfondrés fruit del greu deteriorament general de l’ediﬁci.
Pere Santamaria, arquitecte responsable de les obres, situa entre
ﬁnal d’octubre i començament de novembre l’acabament
d’aquesta primera fase que,
si parléssim
C-25
en termes
mèdics, diríem que ha
estat com
una operaTORRE
C-37
ció d’urgènLLUVIÀ
cia per salvar
el malalt d’una
mort segura. Properament hauran
d’arribar noves fases
perquè pugui fer una vida totalment normal. A partir d’aquí, un
cop enllestida del tot la rehabilitació, l’Ajuntament preveu convertir aquest espai en un centre de
promoció dels productes agrícoles
del Pla de Bages i de l’entorn natural de l’Anella Verda.
De la torrassa només en manca
el cilindre del capdamunt que la
coronarà. Com vam explicar, s’ha
aixecat a partir d’una fotograﬁa de
la construcció del 1981 per tal que
sigui el màxim ﬁdel a l’original.
En una setmana o quinze dies
estarà construïda la nova escala interior, metàl·lica i de fusta, per

La visita teatralitzada
al Conservartori atrau
prop de 400 persones
 Unes 400 persones van participar
en la visita al teatre Conservatori
organitzada pels Amics del Teatre
Conservatori. En grups de 20 i 30
persones, i acompanyats per dos
guies, van poder accedir als antics
camerinos; al galliner, des d’on van
tirar avions de paper tot pensant un
desig (a la foto); a un terrat, a la
cabina del cinema i a l’espai Sant
Domènec, on els va acomiadar una
petita exhibició de circ de La Crica.

poder accedir a la primera, a la segona i a la tercera plantes. Pel que
fa a l’accés a la torrassa, es farà mitjançant una escaleta de cargol.
Les properes setmanes també s’estucaran amb calç les parets de
totxo i es farà la coberta de fusta
amb les teules i aïllaments. L’arquitecte comenta que les teules
utilitzades són de la torre i les que
no es poden aproﬁtar s’han substituït per teules envellides, que no
han estat especialment difícils de
trobar. També queda per fer condicionar la planta baixa, que és l’única que es podrà utilitzar, i posar
la fusteria dels tancaments.
Les obres, que costen
786.000 euros i que es
van començar a
realitzar el febrer, les paguen la DiputaCementiri
ció i el fons
europeu FeCamí de
der, i les exRajadell
ecuta
una
Congost
unió temporal d’empreses formada per Constructora del Cardoner i Cetris. L’aportació europea obliga
a realitzar els treballs abans
del 31 de desembre d’enguany.
Coneguda també com a Vil·la
Emília, la torre Lluvià forma part
d’una parcel·la de 75.690,50 m2 de
superfície en un entorn rural d’alt
valor paisatgístic i amb una magníﬁca panoràmica de la muntanya
de Montserrat. Tot plegat va ser adquirit per l’Ajuntament el febrer del
2012 als antics propietaris per
227.000 euros a pagar en quatre
anys. Es tracta d’una construcció
modernista amb elements historicistes, dissenyada per l’arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa,
que data de l’any 1896.

Una imatge recent de la torre Lluvià, de la qual va començar la reconstrucció el febrer passat

La torrassa que estan construint al capdamunt vista per dins

La part de dalt de la torre

Les obertures de la construcció deixen veure el paisatge que l’envolta

Les bigues per assegurar l’edifici

ATC

Els Tirallongues descarreguen per
primer cop un 5 de 6 amb agulla
REDACCIÓ | MANRESA

La colla castellera Tirallongues
va descarregar el cap de setmana
passat el primer 5 de 6 amb agulla de la seva història. Va ser a la localitat aragonesa de Tauste, en la
4a Trobada Nacional Dance de
Tauste, un esdeveniment sobre
torres, castells i construccions humanes on els manresans també
van oferir tres pilars de quatre,
un quatre de sis i un tres de sis.

Demà, la colla participarà en la
manifestació de la V pel dret a decidir enlairant castells juntament
amb cinquanta-dues colles més
d’arreu dels països catalans, i avui
al vespre participaran en la 6a
edició de la Marxa de Torxes.
Al marge de les cites lligades
amb la Diada, la propera actuació
serà dissabte, a la localitat gironina de Salt, on participarà en la 16a
Trobada de Colles de l’Eix.

