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La torre Lluvià es fa un lloc al món virtual
 La rehabilitació de l’edifici manresà del 1896 protagonitza un reportatge a la web especialitzada en arquitectura més

llegida a tot el món: mensualment la consulten més de set milions d’arquitectes i cada setmana publica 60 nous projectes
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a torre Lluvià de Manresa no només serà
una de les protagonistes de les visites a la
Manresa desconeguda previstes en
la festa major d’enguany. També és
un dels projectes que es poden
consultar a la pàgina web especialitzada en arquitectura Plataforma Arquitectura (Arch Daily).
Aquest lloc web es presenta
com el més llegit a tot el món en
l’àmbit que toca, amb més de set
milions de consultes d’arquitectes
d’arreu cada mes i la incorporació
setmanal de seixanta nous projectes, que s’encarreguen d’enviar
els seus respectius autors i que l’equip editor de la pàgina valora i decideix publicar, o no. Un d’aquests
projectes és la torre manresana. En
concret, la rehabilitació que li ha
permès passar de ser una autèntica ruïna a un ediﬁci que fa goig gràcies al treball de l’arquitecte manresà Pere Santamaria.
Plataforma Arquitectura es pot
consultar en xinès, anglès, brasiler
i castellà. Té 250.000 visites diàries;
més d’un milió de seguidors a Facebook i 230.000 a Twitter. De la
torre Lluvià n’explica que és obra
de l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa,
que va ser construïda el 1896 i
que el 2012 l’Ajuntament va comprar l’ediﬁci, que perillava amb
caure del tot, per convertir-lo en un
espai públic relacionat amb el turisme i la promoció de productes
locals. Amb una generosa documentació gràﬁca de la intervenció,
que va costar 768.717 euros aportats per la Diputació de Barcelona,
fa notar que les properes fases
han de servir per completar la rehabilitació interior de l’ediﬁci, amb
la recuperació de paviments hidràulics originals, la reproducció
de cels rasos i pintures decoratives,
i la restauració d'elements de fusteria originals, entre d’altres.
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Estat de l’edifici d’Ignasi Oms i Ponsa mirat d’esquena a Montserrat

La torre per la banda mirant cap a Montserrat, en un estat lamentable

La mateixa perspectiva de dalt una vegada realitzada la restauració

L’edifici situat al camí de Rajadell amb l’aspecte final fetes les obres
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Un tros de sostre esfondrat

La Baixada del Pòpul estrena
una part del terra antilliscant
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La Baixada del Pòpul, el carrer de
Manresa més costerut pel que fa
als que no tenen escales (només
n’hi ha al principi i al ﬁnal), ha incorporat un tram del paviment
més gravat que la resta amb la ﬁnalitat d’evitar les patinades, sobretot quan està moll, moment en
què, ﬁns ara, es convertia en un veritable perill per als vianants.
Les obres han consistit a bui-

xardar una franja de metre i mig
d’amplada del paviment adossada
a façana entre la plaça Major i les
escales que enllacen aquest vial
amb el carrer de Santa Llúcia.
Buixardar és picar una superfície
de pedra o de formigó amb una
buixarda (un martell en què les superfícies que treballen no són llises sinó proveïdes de puntes) a ﬁ
de fer que quedi gravada. L’actuació s’ha executat recentment.
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Carme Forcadell és avui a
Manresa fent campanya
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A l’esquerra de la imatge, per on passa la senyora, la franja buixardada

La número 2 per Barcelona de
Junts pel Sí, Carme Forcadell, visitarà avui el Bages per donar a conèixer la candidatura i captar nous
voluntaris. Forcadell participarà en
una passejada pel mercat setmanal de Castellbell i el Vilar i, en acabar, farà el mateix a Manresa, on
estarà acompanyada per membres de Junts pel Sí i visitarà la parada informativa a la plaça de
Crist de Junts pel Sí, al migdia.

