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A l’Ajuntament de Barcelona / Urbanisme
En Josep Alabern i Valentí, enginyer industrial, en representació i en qualitat de
president de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia
Industrial de Catalunya (AMCTAIC), associació inscrita amb el número del Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb seu social a la Via Laietana, 39 de
Barcelona
Compareix i EXPOSA
▪

Que l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial
de Catalunya, en endavant AMCTAIC, ha estat convidada per l’Ajuntament de
Barcelona (Urbanisme i la Societat municipal 22@bcn, SA), a participar amb
d’altres entitats culturals i cíviques interessades en el patrimoni industrial del
Poblenou, a les diferents sessions de treball i discussió sobre la Modificació del
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic de la
Ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni Industrial del
Poblenou.

▪

Que l’AMCTAIC ha estat representada en aquestes sessions per la historiadora de
l’art Assumpció Feliu i Torras (vice-presidenta) i/o l’arquitecte Antoni Vilanova i
Omedas (Responsable del Grup de Defensa del Patrimoni Industrial i membre de
la Junta Directiva de l’AMCTAIC).

▪

Que l’AMCTAIC ha constituït un grup de treball, format pels membres esmentats
en l’apartat anterior més els enginyers industrials Pere Sureda i Josep M. Rovira.
Tots ells i el president hem consultat i analitzat el document de la Modificació del
Pla Especial.

▪

Que l’AMCTAIC, a través del seu President, està legitimada per a participar en la
tramitació d’aquest expedient, aportant les consideracions relatives al treball
d’anàlisi i discussió realitzat entre els membres de la comissió esmentada en
l’apartat anterior.

▪

Que en la tramitació d’aquest expedient, dins el termini d’exposició pública,
l’AMCTAIC pretén aportar tot un seguit de consideracions per a millorar, al nostre
entendre, l’abast del document de modificació del Pla Especial.

Per tot això, es formulen les següents AL·LEGACIONS
1. Necessitat d’abordar des de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració
d’entitats representatives en l’àmbit del patrimoni com la nostra, un projecte
integral d’identificació i posterior senyalització del patrimoni industrial
del Poblenou. Aquesta proposta, plenament vinculada a la recuperació de la
memòria històrica del barri, es plasmaria amb la col·locació de les
corresponents plaques identificatives, d’acord amb un disseny específic i que
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hauria de servir per organitzar uns itineraris o recorreguts a través del passat
industrial del Poblenou.
Aquesta tasca hauria de generalitzar-se tant al patrimoni existent com al
desaparegut, incloent-hi el patrimoni vinculat com: els Ateneus; les Escoles
taller; els grups d’habitatges obrers (creats o no a partir d’una determinada
indústria); les cotxeres de transports; les esglésies de diferent culte; els
casals obrers i centres morals, etc...
2. Tal i com estableix la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, el Pla Especial
hauria de recollir la posada en marxa d’una Comissió tècnica pel seguiment
del Pla Especial que es podria desenvolupar sota els criteris següents:
▪

Aquesta Comissió ha de tenir la naturalesa d’òrgan d’estudi i
proposta per a la preservació, conservació, protecció i vigència del
patrimoni industrial dins de l’àmbit del Pla Especial.

▪

L’informe de la Comissió ha de ser preceptiu i vinculant per a
l’aprovació de qualsevol instrument de desenvolupament i execució
del Pla, així com per a la modificació o revisió d’aquest.

▪

L’esmentada Comissió haurà de comptar necessàriament amb la
participació d’agrupacions, associacions i entitats avalades en el camp
del patrimoni cultural i que participaria amb professionals qualificats,
amb la formació o titulació d’arquitecte, historiador o historiador de l’art
i arqueòleg, sempre en el benentès que tinguin experiència
demostrada en la matèria.

▪

En la composició de la Comissió hi haurà d’haver representació de
tècnics municipals, d’altres càrrecs electes del Districte de Sant Martí i
del municipi, representació tècnica externa al municipi i representació
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

▪

A les sessions de la Comissió haurien de ser-hi convidats els
interessats en els projectes inclosos a l’ordre del dia, que podran
assistir-hi personalment i assistits o representats pel tècnic redactor.
Tant l’interessat com el tècnic tindran veu, però no vot, en el punt de
l’ordre del dia que els afecti.

3. Caldria incloure com elements de gran valor en la formació del teixit històric i
en la pròpia configuració urbanística del Poblenou, un capítol relatiu als eixos
històrics i simbòlics: Pere IV, Marià Aguiló, Rambla del Poblenou, Taulat i
els trams que conformen el traçat ferroviari entre l’avinguda d’Icària fins la
plaça de les Glòries Catalanes.
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Cadascun d’ells hauria de tenir un apartat dins el Pla Especial que fins i tot
incorpori els criteris i propostes pel tractament d’infraestructures, mobiliari
urbà, senyalització específica –tal i com s’ha esmentat en l’apartat 1-, etc...º
4. Seria recomanable que en totes les operacions de transformació de conjunts i
elements industrials, s’establís un protocol a seguir d’acord amb la propietat,
sobre la necessitat de vetllar per la preservació de béns mobles de valor que,
pel seu desconeixement fins avui, poguessin existir encara a l’interior de la
indústria. Aquesta proposta inclou, evidentment, la necessitat de recollir i
catalogar la informació documental de determinades empreses singulars
implantades en el Poblenou, com a pas previ per dipositar-ho a l’Arxiu
Municipal del Districte de Sant Martí (AMDSM) o al mateix Arxiu Nacional de
Catalunya (ANC).
5. Caldria implicar als promotors d’operacions immobiliàries sobre edificis
catalogats, en qualsevol dels nivells B, C o D, en la necessitat de finançar
l’estudi històric, patrimonial, arquitectònic i social sobre la vella indústria que
s’haurà de transformar o enderrocar.
Aquesta documentació, sota un format i un disseny que el Pla Especial, a
través de la Comissió encarregada (Apartat 2) hauria de determinar, serviria
per poder exposar-se, en espais d’accés públic, mitjançant plafons
normalitzats que mostrin el seu passat i el present.
En el cas dels eixos singulars (Apartat 3), hauria de ser la mateixa Comissió
qui elabori aquests plafons, amb imatges, plànols i altres documents sobre la
transformació dels mateixos.
Per tot l’exposat,
SOL·LICITA
Que es tingui per presentat aquest escrit que formula les nostres al·legacions
a la “Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic Històric Artístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de
Sant Martí. Patrimoni Industrial del Poblenou”, i es procedeixi a estimar-les
i si s’escau, incorporar-les.
Signat per delegació del President,

Antoni Vilanova i Omedas, Vocal
Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica
i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC)

Barcelona, setembre 2006
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