
Proposta de Meandre pel pati de la Torre Lluvià. 
 
La primera fase de rehabilitació de la Torre Lluvià es va acabar el 2015.  
L’estat actual dels portals modernistes de l’entrada i el pati d’aquest 
equipament fa inviable cap tipus d’activitat ciutadana.  
 
L’adequació del Patí de la Torre Lluvià és primordial per realitzar activitats de 
qualsevol tipus en aquest equipament.  
La proposta que proposem es justifica desplegant els següent objectius: 
 
1)Posar a disposició de les entitats i ciutadania “el pati de la Torre Lluvià”  en 
forma d’espai obert i singular d’una manera immediata, en espera que es 
desenvolupi el pla d’usos definitiu  de la Torre.  
 
2)Programar un cicle d’actes culturals i activitats que garanteixin un ús 
continuat de l’espai del pati. Les activitats serien a l’aire lliure, en un àmbit 
natural i modernista rellevant com és el de la Torre Lluvià, la falda de Collbaix i 
entorn de la riera de Rajadell.  
 
Els actes i les activitats  podrien tenir finalitats culturals, educatives, esportives i 
gastronòmiques, i servir al propòsit de promoure el turisme i la promoció dels 
productes locals. 
 
3)Adequació de l’espai del pati per acollir les activitats del cicle, tot proposant 
una intervenció innovadora i singular, que comptés amb la participació de les 
entitats interessades a fer-hi activitats, per definir el projecte d’adequació.  
 
En definitiva, proposem la creació de l’espai polivalent “el pati de la Torre 
Lluvià”, per donar fi a l’estat actual de la Torre Lluvià i transformar-lo de forma 
immediata en un equipament  viu on desplegar un cicle anual d’actes i 
activitats de caire cultural, artístic, gastronòmic, esportiu, educatiu vinculat als 
valors del patrimoni modernista de la Torre Lluvià i del seu entorn natural.  
 
 
Caldrà que tant la intervenció com el cicle anual d’actes i activitats, s’adeqüin i 
s’integrin amb els elements modernistes existents i l’entorn natural i que no 
podrà condicionar els futurs usos que pugui acollir tot l’equipament.  
 
Per a més informació, inserim l’ enllaç a intervencions similars desenvolupades 
per l’Ajuntament de Barcelona, anomenades Microurbanitzacions: espais en us 
temporal que no influeixen ni condicionen en l’ús definit i aprovat a llarg termini 
del mateix espai : 
http://habitaturba.bcn.cat/blog/programa-de-microurbanitzacions-
urbanisme-de-proximitat/#.WH_cTjtzNBx 
 
 
 
 
El maridatge entre el paisatge, el modernisme, els actes culturals i els usos del 
pati amb els tast de productes agrícoles locals seran un pol d’atracció per 
l’agroturisme i el turisme cultural que beneficiarà tothom. 



 
Llistat de col·lectius que van manifestar el seu interès en ser actors del 
Pati de la Torre Lluvià: 
 
Mengembages. Terra de profit 
DO del Pla de Bages 
Bages Terra de Vins 
 
Federació d’associacions de Veïns de Manresa (FAVM) 
Associació de narradores i narradors ANIN.  
LaCrica Associació de circ 
 
Mbici Manresa 
 
Conservatori de Música 
Orfeó Manresà 
Orquestra Camerata Bacasis 
De Natura i Cultura. 
Col·lectiu de cantautors. Jo Jet i Maria Ribot 
Projecte Cultura del Be Comú. 
 
Escola Agrària  
 
Althaia, Xarxa Assistencial Univ.de Manresa, F.P. 
Serveis de Rehabilitació i Oncologia Mèdica. 
 
Nordik Walking Pirineus 
 
Colla castellera Tirallongues de Manresa 
Omnium Manresa 
Foto Art Manresa 
 
Auraioga 
CACIS, forn de calç 
Àngels Freixenet. Escultora 
 


