rutes culturals urbanes
de les farines a les telecomunicacions. fàbriques i 22@
a càrrec de: José A. Ortíz

Aquesta ruta té com objectiu copsar el passat de Sant Martí de Provençals com a centre de la Barcelona industrial i el seu desenvolupament afrontant els reptes de futur.
El punt de partida són les fàbriques que com les farineres o les tèxtils es trobaven en
aquesta àrea. Quin era el primer sector industrial de la Barcelona del segle XIX? Com
treballava la Barcelona industrial? El passat ens remet al present a través del nou ús
donat a aquests edificis del patrimoni industrial reconvertits en centres del 22@ que
conviuen amb noves arquitectures que cerquen les claus per entendre el segle XXI.
1. Centre Cultural la Farinera del
Clot. L’antiga Harinera de San Jaime
va transformar-se l’any 1995 en Centre
Cultural donant un nou servei a aquest
edifici clau del patrimoni industrial barceloní.
2. Parc del Clot. Encara trobem les
restes de l’antic espai ferroviari transformat en parc. En aquest espai ens
presenta la importància del tren per
afavorir la industrialització de la ciutat
i comprendre l’organització del Sant
Martí de Provençals industrial.
3. Can Jaumeandreu-Universitat
Oberta de Catalunya. La fàbrica tèxtil s’ha transformat en la seu de la UOC.
L’arquitectura ha estat recuperada seguint alguns dels propòsits actuals en
relació a la conservació del patrimoni
industrial.
4. 22@: noves tecnologies i informació. En aquest espai podem observar el desenvolupament del projecte
22@ amb la presència de la UPF, RBA,
TVE, INDRA, MediaTIC, Can Framis...
Arquitectura del passat i del present
conviuen per fer front al segle XXI.
5. 22@: work in progress. Entre les
obres que encara continuen del 22@,
destaquem el nou centre del Disseny
HUB que aglutinarà disseny i arts decoratives en una nova centralitat de
la ciutat de Barcelona: la plaça de les
Glòries.
punt de trobada: Centre Cultural la Farinera del Clot (G. Via Corts Catalanes, 837, Barcelona)
data: diumenge 19 de febrer, a les 11 del matí
idioma: català
preus: 15 euros; Atrápalo: 11 euros; persones jubilades: 8 euros; socis de la FEHC (Fundació d’Estudis Històrics
de Catalunya) i socis d’Emblecat i acompanyant: 5 euros; menors de 14 anys acompanyats dels pares: gratuït
organitza: Emblecat. Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat
més informació i inscripcions: itineraris@emblecat.com ---- www.emblecat.com

