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Actualitat

El president del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Víctor Puig, i l'alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, amb els alumnes que van presentar el treball de restauració de l’edifici històric de la Torre del Pont.Image not found or type unknown

El president del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Víctor Puig, i l'alcalde
de Castellar, Ignasi Giménez, amb els alumnes que van presentar el treball de
restauració de l’edifici històric de la Torre del Pont.

Quatre alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya
elaboren un projecte de restauració de la Torre del Pont

Dijous 26 de gener de 2017

Iris Sibilia, Javier Garrido, Laura Rivas i Natalia Gómez van lliurar el
projecte a l’alcade de Castellar en un acte celebrat dimarts a la tarda

Quatre alumnes del Màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) van lliurar dimarts passat a l’alcalde de
Castellar, Ignasi Giménez, un treball de restauració de l’edifici històric de la Torre
del Pont de Can Barba.

El màster permet l’especialització professional d’arquitectes i arquitectes tècnics,
que apliquen els continguts teòrics a un edifici real, en aquest cas la Torre del Pont,
i realitzen un estudi d’avaluació i el disseny de propostes d’actuació de rehabilitació
o restauració.

Iris Sibilia, Javier Garrido, Laura Ribas i Natalia Gómez van presentar es
conclusions del seu estudi sobre aquesta casa que pertanyia al conjunt de Can Barba
i que es va construir a principis del segle XX com a habitatge per als majordoms de
la fàbrica. Després del tancament de la fàbrica el 1992, l’edifici va quedar deshabitat
i va començar a deteriorar-se i, des del 2004, és de titularitat municipal. En el seu
estudi, els quatre alumnes han elaborat un projecte en què proposen com a nou ús el
d’un restaurant de luxe.

El lliurament es va dur a terme en el marc de l’acte d’entrega de quatre treballs
sobre edificis històrics de la comarca del Vallès Occidental, que es va celebrar a la
Casa Alegre de Sagrera de Terrassa, com a resultat de l’acord de col·laboració entre
el Consorci de Turisme del Vallès Occidental i el Màster en Rehabilitació i
Restauració Arquitectònica de la UPC. Mitjançant aquest acord, els ajuntaments de
la comarca poden adherir-se a la iniciativa i facilitar així l’accés, la documentació
disponible i les previsions de possibles usos futurs d’edificis històrics amb lesions
importants on els alumnes puguin portar a terme els seus treballs.

Val a dir que, a més del treball sobre la Torre del Pont de Castellar, durant l’acte de
dimarts se’n van presentar tres més, sobre la Torre Alegre de Sagrera de Terrassa, la
Masia Comabella de Sant Llorenç Savall i l’edifici El Progrés d’Ullastrell. A més de
l’alcalde de Castellar, hi van ser presents representants dels altres municipis
participants.

file:///


Avís legal
Sobre el web
Accessibilitat
Mapa web

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40

/33055/descriptiu/
/33066/descriptiu/
/33077/descriptiu/
/13219/mapaWeb/

