L’ASSISTÈNCIA A LA JORNADA ÉS GRATUÏTA
SI US VOLEU QUEDAR A DINAR ho podeu fer de la següent manera:
Heu de fer l’ingrés de 15€, abans de l’11 de març,
indicant NOM, COGNOM i DNI a:
La Caixa: ES15 2100 3216 3622 0022 4446

LA CIUTAT
OBLIDADA
De l’Avinguda Meridiana al riu Besòs

La reserva i el pagament també es pot fer presencialment a les seus
de les associacions de veïns i veïnes organitzadores, a la FAVB i
a l’Espai 30.

Dissabte, 14 de març de 9.30 a 19.30h
Espai 30 (C/ Hondures, 30 · Barcelona)
Jornada per reflexionar, discutir, dialogar, proposar, etc.
Hondures, 30 · Tel. 932807177 (matins)
espai30lasagrera@gmail.com

Organitzen: AVV La Sagrera, AVV Sant Andreu, AVV Sant Andreu Sud, AVV
Sant Andreu Nord, AVV Verneda Alta, AVV Bon Pastor, AVV Navas,
AVV Trinitat Vella, AVV La Maquinista i la FAVB.

LA CIUTAT OBLIDADA
DE L’AVINGUDA MERIDIANA AL RIU BESÒS

PROGRAMACIÓ DE LA JORNADA:
09.30h: Benvinguda, a càrrec de Xavier Basiana.
10.00h: Presentació, a càrrec de Lluís Rabell, president de la FAVB.
10.10h: Urbanització sense urbanisme, a càrrec d’Oleguer Méndez.

La transformació de la zona ferroviària entre el Clot i Vallbona, amb l’estació de la Sagrera com a nus de les comunicacions de Catalunya, està produint una transformació
urbana sense precedents, que posa en qüestió el conjunt del territori del districte de
Sant Andreu, una part del de Sant Martí i l’entrada nord de la ciutat per Vallbona, a Nou
Barris.

10.30h: Ruptures urbanes, a càrrec de Pau Maduell.

Aquesta transformació ve acompanyada per la desaparició de la indústria en els barris
històrics del districte de Sant Andreu i incògnites sobre la funció industrial del polígon
Verneda-Estadella.

11.40h: El polígon industrial de Verneda-Estadella en el context de la indústria de Barcelona, a càrrec de Vicens Terrat, responsable de política industrial, CCOO Barcelona.

Una terciarització mitjançant grans superfícies comercials que, a més a més, canvia la
forma de vida dels barris on es situen i posa en crisi el comerç tradicional de proximitat.
Una part d’aquest territori està limitat o trencat per infraestructures de caràcter metropolità (la Meridiana) o de Catalunya (vies fèrries) i pel riu Besòs que el separa de Santa
Coloma, generant en la majoria de casos manca de comunicació entre els propis barris
i districtes.
El creixement residencial que acompanya la transformació a l’entorn del ferrocarril
posa en qüestió, alhora, els equipaments actuals dels barris i les reserves d’equipaments metropolitans s’omplen amb productes sorgits de la improvisació, sense una reflexió global del territori del qual parlem.
El cobriment de les vies del tren ha de donar pas a un conjunt de parcs lineals des del
Nus de la Trinitat fins a les Glòries, que han de ser un pulmó verd per al conjunt de la
ciutat de Barcelona. Però la seva construcció dura ja 20 anys, sense que fins ara s’hagi
produït una sola zona urbanitzada del mateix, que eviti la cicatriu que provoca la línia
del ferrocarril entre els districtes de Sant Andreu i Sant Martí.
A més a més, la situació de transformació global d’alguns dels barris, amb planejaments aprovats aturats o amb perspectives de futur incert o a llarg termini: Vallbona,
Trinitat Vella, Bon Pastor, Verneda Alta, etc. dissenyen un escenari d’abandonament,
com si aquesta part de la ciutat hagués deixat de tenir interès en els últims anys, oblidant-se l’administració del seu important paper com a nexe d’unió entre ciutats, ròtula
d’una ciutat metropolitana que ja és una realitat, encara que no ho sigui políticament.

10.50h: Descans (Cafè - Break).
11.20h: Activitat econòmica, a càrrec de José Mª Fanlo.

12.00h: Espai públic i equipaments, a càrrec de P. Maduell i O. Méndez.
12.20h: Un territori dintre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a càrrec de Camilo
Ramos.
12.40h: Torn obert de paraules.
14:00h: Dinar
16.00h: Taula rodona amb:


J.M. Montaner. Doctor arquitecte, catedràtic de l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona.



J. Barnada. Doctor arquitecte, Director de Urbanisme i Habitatge a l’Institut
Municipal d’Urbanisme (2001-2010), Secretari del consell consultiu d’Urbanisme
de l’Ajuntament Barcelona.



Z. Muxi. Doctora Arquitecta i Urbanista, Codirectora Màster Laboratorio de la
Vivenda del s.XXI, UPC.



M. Buhigas, Arquitecta Urbanista, Fundadora de la plataforma de
planejament Urban Facts; Exdirectora d’Estratègia Urbana a Barcelona Regional
(1999-2014).



J. Julià. Enginyer Civil, Director de Transfer Enginyeria, Director de Urban and
Transport Planning. Autor del Llibre: Sagrera y la red ferroviaria de Barcelona
(2013).

17.30h: Torn obert de paraules i conclusions finals
19.30h: Cloenda

