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Terrassa, 11 de juliol de 2014

L’alcalde de Terrassa encarrega a Itziar González
Virós la posada en marxa d’un nou model de
transformació urbana al Vapor Gran
L’arquitecta coordinarà les accions per a desenvolupar el potencial de la zona

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un projecte de dinamització del Vapor
Gran, amb l’objectiu de revitalitzar econòmicament i social aquest sector. L’alcalde
de Terrassa, Jordi Ballart, ha ofert avui una roda de premsa per a presentar el
projecte, acompanyat d’Itziar González, l’arquitecta a qui l’Ajuntament n’ha
encarregat la coordinació.
El Vapor Gran és una zona del centre de la ciutat reurbanitzada la dècada passada
sobre un antic espai industrial en desús. La majoria de les edificacions actuals són
obra nova, tot i que també hi ha naus industrials rehabilitades. L’àrea, que va del
Portal Nou al carrer Viveret i de La Rutlla al carrer Baldrich, inclou una de les places
més grans del Centre (la Plaça Nova), diversos equipaments, locals comercials i
edificis d’habitatges. La zona es va dissenyar amb la voluntat d’eixamplar el que
havia estat el Centre de Terrassa, generant noves activitats econòmiques, culturals,
socials i associatives. Tanmateix, malgrat alguns èxits, la zona no s’ha consolidat tal
com es va concebre i, per aquest motiu, l’Ajuntament de Terrassa vol impulsar un
procés que converteixi el Vapor Gran en un nou epicentre de dinamització urbana.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dit a la roda de premsa d’aquest matí que “la
crisi econòmica és sens dubte un factor determinant, però no ha de ser excusa
per no fer tot el que es pugui per millorar el Vapor Gran”. Ballart ha explicat que
el projecte es regirà per criteris de transparència i de transversalitat, i que ha de
generar una metodologia de treball aplicable en el futur a altres zones de la ciutat.
Ballart ha agraït a Itziar González la seva implicació i compromís en el projecte i ha
definit l’arquitecta com “una professional amb una visió àmplia que, per la seva
experiència vital i professional, coneix la construcció de l’espai públic des de
múltiples punts de vista, objectius i necessitats, i que sap com actuar quan hi
ha alguna cosa a millorar”. L’alcalde ha afegit que “és un luxe per a Terrassa
tenir una professional de la seva talla, solvència i honestedat”.
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Per la seva banda, Itziar González ha mostrat la seva confiança en les potencialitats
de la ciutat: “Terrassa té oportunitats i sinèrgies que altres municipis de
l’entorn no tenen, com el seu patrimoni singular, el seu ampli entorn natural i
una vida cultural molt rica que, si s’aprofiten bé, poden donar molt benefici a la
ciutat”.
Alcalde i arquitecta han coincidit a assenyalar que cal la implicació de tothom per a
dinamitzar el Vapor Gran i millorar en general l’espai públic, per a convertir-lo en un
espai col·laboratiu, que tothom se senti seu: “no es tracta de culpabilitzar, però sí
de corresponsabilitzar-se”, ha dit González; mentre que Ballart ha afegit que “els
inversors privats van fer una aposta en el seu moment per aquest espai i
després se’n van desentendre. Ara els que hi som hem de donar vida al Vapor
Gran”.
Itziar González (Barcelona, 1967) és arquitecta des del 1995. Ha treballat tant en la
redacció de projectes urbanístics com en els processos de participació ciutadana
associats i ha adquirit una dilatada experiència treballant a diverses ciutats de
Catalunya i Escandinàvia. També és professora universitària i està vinculada a grups
de recerca i a projectes socials i veïnals vinculats a l’espai públic.
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