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L’INCASÒL impulsa la rehabilitació de 18 nuclis
antics arreu de Catalunya
•

Les obres s’iniciaran durant l’any 2015 i suposaran una inversió global de
5,2 MEUR

Santuari del Miracle - Riner

L’Institut
Català
del
Sòl,
INCASÒL, iniciarà aquest any un
total de 18 actuacions en els
nuclis
antics
de
diferents
poblacions
de
Catalunya.
Aquestes intervencions estan
vinculades al Protocol de l’1%
Cultural i al programa Reviure
les Velles Ciutats, així com a
acords
amb
diferents
ajuntaments i administracions
catalanes. Es preveu que tots
els projectes comencin durant el
2015 i el pressupost total previst
per a executar-los és de
5.198.070 euros.
Baluard de Sant Andreu a la Ciutadella - Roses

El conveni de finançament entre l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
signat el 20 de juny de 2014 i modificat per l’addenda del 31 de desembre de 2014, permeten
que l’INCASÒL disposi dels fons econòmics necessaris per a dur a terme 13 actuacions incloses
en els protocols de col·laboració d’aplicació de l’1% cultural.
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A continuació detallem quines són i en què consisteixen aquestes 13 actuacions, a més dels 5
encàrrecs que ha rebut l’INCASÒL per part dels Ajuntaments de Jafre i Mora d’Ebre i del Consell
Català de l’Esport:

Municipi
Tarragona
(Tarragonès)
Montgai
(Noguera)
Castellfollit de
Riubregós
(Anoia)
Riner
(Solsonès)
Vilagrassa
(l’Urgell)
Constantí
(Tarragonès)
Roses
(Alt Empordà)

Actuació
Restauració de la Muralla (4a Fase)
Tram de la Baixada del Roser
Restauració de l’església de la
Mare de Déu de l’Assumpció
Restauració del Castell (2a fase)

Programa
1% Cultural

Pressupost
318.875

1% Cultural

173.000

Juny 2015

1% Cultural

120.000

Abril 2015

Restauració del Santuari del
Miracle (2a fase)
Restauració de la església de
Santa Maria
Restauració integral del Pont de les
Caixes
Restauració del baluard de Sant
Andreu a la Ciutadella de Roses

1% Cultural

200.000

Juny 2015

1% Cultural

92.000

1% Cultural

128.560

Febrer 2015

1% Cultural

248.792

Abril 2015

Agullana
(Alt
Empordà)
Ordís
(Alt Empordà)
Vilanova de la
Barca (Segrià)
Calonge de
Segarra (Anoia)
Malla
(Osona)
El far
d’Empordà
(Alt Empordà)
Jafre
(Baix Empordà)

Urbanització del carrer de la
Concòrdia
Reordenació de l’espai Els Jardins

1% Cultural

300.000

Gener 2015

1% Cultural

150.155

Gener 2015

Reviure les
Velles Ciutats
Reviure les
Velles Ciutats
Reviure les
Velles Ciutats
Reviure les
Velles Ciutats

400.000

Gener 2015

240.000

Gener 2015

170.000

Gener 2015

476.555

Gener 2015

110.254

Gener 2015

Jafre
(Baix Empordà)

Millora de la vialitat del carrer Major

108.808

Gener 2015

Móra d’Ebre
(Ribera d’Ebre)

Protecció del penya-segat del
Castell (1a Fase)

638.249

Gener 2015

Móra d’Ebre
(Ribera d’Ebre)

Remodelació de les piscines
descobertes

576.260

Abril 2015

Barcelona
(Barcelonès)

Rehabilitació del Museu de l’Esport
Melcior Colet

Acord amb
l’Ajuntament de
Jafre
Acord amb
l’Ajuntament de
Jafre
Acord amb
l’Ajuntament de
Móra d’Ebre
Acord amb
l’Ajuntament de
Móra d’Ebre
Encàrrec del
Consell Català
de l’Esport

746.570

Juny 2015

Restauració de l’església Vella
Reurbanització dels nuclis del Soler
i Mirambell
Rehabilitació del Mas Pratdesaba
Rehabilitació de la Rectoria

Pavimentació del camí del Torrent
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Església de la Mare de Déu de l’Assumpció – Montgai

Muralla, tram de la Baixada del Roser - Tarragona

Rehabilitació del patrimoni històric
Les actuacions en els nuclis antics s'inscriuen en els diferents protocols de col·laboració
d'aplicació de l'1% cultural signats pels departaments de Cultura i de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya per un període de temps concret i que duu a terme l'Institut Català del
Sòl. A més, l’INCASÒL treballa també en el marc del programa Reviure les velles Ciutats, dotat
amb fons propis.
Ambdues línies d'actuació tenen com a objectiu rehabilitar edificis del patrimoni públic i actuar
ordenant espais urbans per frenar el progressiu deteriorament dels nuclis antics i els entorns
monumentals de diferents poblacions de Catalunya. Així s'aconsegueix fer una tasca de
recuperació i rehabilitació que n'afavoreix la reactivació.
Paral·lelament, la Llei d’acompanyament dels pressupostos de 2014 de la Generalitat va
modificar la llei fundacional de l’INCASÒL atorgant a aquest organisme “la condició de mitjà propi
instrumental i de servei tècnic dels ens locals que així ho acordin voluntàriament”. D’aquesta
manera, l’INCASÒL amplia aquesta línia de treball estenent-la als ajuntaments, que podran
beneficiar-se de l’experiència aconseguida per l’Institut Català del Sòl tant en la urbanització com
en la construcció d’edificis.
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En total, s'han executat, o estan en procés d'execució o programades, més de 650 intervencions
en tot el territori català. Aquest important volum d'actuacions i la seva extensió arreu de
Catalunya respon a la voluntat d'actuar ordenant i preservant el màxim nombre possible de nuclis
antics i de monuments. Són obres molt diverses, i és bàsic treballar amb un gran respecte envers
la conservació de l'estil, el caràcter i la personalitat del lloc on s'actua. Són edificis i entorns de
tipologia molt variada (carrers, places, esglésies, ermites, castells, muralles, etc.) situats
majoritàriament en petits municipis i sovint en enclavaments rurals de gran valor paisatgístic. La
intervenció és bàsicament constructiva (estructures, cobertes, façanes, paviments, etc.) i es té
molta cura quant a utilitzar materials adequats per fer una operació de conservació de qualitat.

11 de febrer de 2015
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