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IGUALADA

L’hotel Ciutat d’Igualada,
inundat i abandonat
a L’establiment va tancar l’estiu del 2015 i des de llavors té una administració concursal a Les aigües

freàtiques inunden el soterrani perquè no funciona el sistema que les bombava cap al clavegueram
Òscar López / Infoanoia
IGUALADA

Era un referent arquitectònic de les aspiracions
d’Igualada de ser una ciutat de fires i congressos.
Ara està tancat, buit,
abandonat i amb el soterrani parcialment inundat.
El que era un flamant saló
d’actes i banquets de l’hotel Ciutat d’Igualada està
ocupat per les aigües freàtiques, donat que és al soterrani de l’edifici i no funciona el sistema de bombes que captava aquestes
aigües i les expulsava cap a
la xarxa de sanejament.
Part d’aquest soterrani està a l’aire lliure i és accessible des de la via pública.
Especialment per aquest
motiu, l’Ajuntament ja ha
fet diversos requeriments
a la propietat per tal que
resolgui la situació.
El regidor de Qualitat
Urbana, Jordi Pont, explica: “Les primeres vegades
havien vingut amb camions cisterna, però és
que així no acabàvem
mai, perquè al cap d’un

ia, va tancar portes el 15 de
juny del 2015. La direcció
va explicar que les entitats
financeres no havien accedit a renegociar el deute,
operació amb què volien
reformar l’establiment.
Tot i que l’ocupació de
les seves 67 habitacions
era d’un 30%, les activitats
de restaurant, cafeteria i
celebracions, juntament
amb l’activitat hotelera,
permetien continuar endavant, segons la propietat. El que llastrava l’hotel
igualadí era el deute hipotecari contret el 2006 per
la seva compra a l’empresa
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Tancava l’hotel Ciutat
d’Igualada, en no accedir
els seus creditors a dur a
terme una negociació.

L’accés al saló de banquets, inundat parcialment per les aigües freàtiques ■ DANI GRADOS

temps tornava a estar
igual.” La solució que fa
mesos que persegueixen
és que els propietaris facin
una connexió elèctrica per

tal de fer funcionar només el sistema de bombes, cosa que permetria
tenir l’hotel sense inundar
malgrat estar tancat.

Pont admet que és
complicat perquè l’interlocutor és una administració concursal, però no
descarta arribar a les san-

cions si no s’acaba resolent aquesta situació.
L’hotel Ciutat d’Igualada, l’únic de quatre estrelles de la comarca de l’Ano-

impulsora, que va presentar concurs de creditors
només un any després
d’obrir l’hotel, el 2003.
L’hotel, que ocupa
5.600 metres quadrats, va
ser dissenyat pels arquitectes Manel Bailo i Rosa
Rull, en un projecte que va
ser finalista dels premis
FAD l’any 2004 i que va rebre guardons com ara el
Premi Ascer (Asociación
de Azulejos de España) el
mateix any. Les obres van
durar dos anys i van costar
prop de 7 milions. ■

TORDERA

Tordera es compromet amb
la gestió sostenible del delta
a S’aprova l’adhesió

a la taula de treball
per un pla integral de
recuperació de l’espai

Teresa Márquez
TORDERA

Tordera és el primer dels
tres municipis maresmencs que limiten amb la
Tordera que s’ha compromès de manera oficial amb
el futur de l’espai natural
del delta. En l’últim ple,
tots els grups van donar suport a la moció promoguda
per ICV-EUiA i Batega de
Blanes que també es va
aprovar per unanimitat

per a la creació d’una taula
de treball sobre el delta de
la Tordera. L’espai de trobada, on són convidats
també els ajuntaments de
Malgrat i Palafolls, les associacions d’hostaleria, les
entitats mediambientals,
Costes de l’Estat i l’ACA, es
va aprovar inicialment al
municipi de la Selva el
2013 però mai es va arribar a posar en marxa. La
moció va ser defensada a
Tordera pel PDeCAT, al
govern, i pel principal grup
de l’oposició, ERC.
El text incideix en la necessitat de redactar un estudi objectiu i contrastat
sobre l’estat actual de la
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zona humida que arrossega unes mancances evidents i que durant anys ha
estat oblidat per les administracions. Es demana
“un pla integral de recuperació del delta de la Tordera i la platja de s’Abanell
que consideri les mesures
necessàries per retornar
l’equilibri al delta i la platja, així com que coordini
les figures de planejament
i protecció conjunt”.
La reactivació del debat
sobre el futur de la desembocadura de la Tordera arriba arran dels continus
episodis de temporals que
s’enduen la sorra de la platja de s’Abanell. L’Ajunta-

ment de Blanes va demanar solucions al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i aquest
va respondre amb la proposta de regeneració de la
platja amb sorra provinent
tant del riu Tordera com
del fons marí de davant
d’Arenys de Mar. Aquesta
opció, però, no és vàlida
de moment perquè l’ACA
manté una moratòria sobre la prohibició d’extreure àrids del delta del riu.
El regidor d’Acció Social i Promoció Econòmica, Àngel Pous (PDeCAT),
explica que la degradació
del delta ve de molt lluny
“perquè ha estat sotmès a

El delta de la Tordera és una reserva natural d’aus que ara
es vol protegir amb un pla integral ■ EL PUNT AVUI

diferents accions greus
que han afectat el seu
equilibri, com els abocaments i la sobreocupació”.
Pous entén que la problemàtica “és molt viva” i que
demana la implicació de

tots els actors “per trobar
una solució real”. “Parlem
d’una àrea de més de 300
hectàrees que, tot i els problemes, es manté com una
reserva natural sobretot
per les aus”, recorda. ■

