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7 de desembre de 2011

La Barceloneta estrena espais per a vianants, millores
en l’accessibilitat i un equipament cultural que
recupera la memòria històrica del barri
» Una rampa millora l’accessibilitat entre la trama urbana de la
Barceloneta i el passeig Marítim
» Restaurada la font de Carmen Amaya
» Acaben les obres a la Casa de la Barceloneta de 1761, un nou
equipament amb memòria històrica
» Renovades les tres places del conjunt d’habitatges de la
Maquinista
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» Acabades 7 obres a la Barceloneta
El Pla de Barris de la Barceloneta encara ja la recta final. En les últimes setmanes ha coincidit
l’acabament d’algunes de les obres de l’àmbit d’Espai Públic d’aquest projecte. Concretament,
han estat enllestides les millores en quatre punts del barri en els quals s’han fet intervencions
per millorar l’espai públic incidint, sobretot, en la comoditat dels vianants. Per altra banda, ha
acabat la restauració de la font dedicada a la bailaora Carmen Amaya, i la intervenció en tot
aquest entorn que dóna com a resultat una gran millora en la connectivitat entre la trama
urbana i històrica de la Barceloneta i el passeig Marítim. Finalment, també ha acabat l’obra del
futur equipament cultural de la Casa de la Barceloneta de 1761 (també coneguda popularment
com la Casa del Porró), un edifici que de per si ja recupera la memòria històrica.
La suma de totes aquestes intervencions ha suposat una inversió total d’1,5 milions d’euros.

» Places renovades
Les tres places situades a l’interior del conjunt d’habitatges coneguts amb el nom de La
Maquinista, les places de Pompeu Gener, d’Antoni Genescà i Corominas, i la plaça de La
Maquinista han estat renovades per afavorir el seu ús ciutadà.
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A la plaça central del conjunt, la plaça de Pompeu Gener, era abans de la intervenció, un lloc
de pas, més que un espai d’estada, pel fet de trobar-se en la continuació del carrer de La
Maquinista. Aquest fet, dissuadia els veïns de l’entorn de gaudir-la com a espai públic, malgrat
que les plantes baixes d’aquest conjunt d’habitatges donen directament a la plaça, que en
realitat està dissenyada gairebé com una zona comunitària. La intervenció que s’hi ha portat a
terme, es va dissenyar precisament per modificar aquesta dinàmica:
 La superfície de sauló ha estat substituïda per un paviment dur que integra la vegetació
nova i l’arbrat ja existent.
 El mobiliari urbà s’ha renovat.
 S’ha substituït l’enllumenat per un de més potent que alhora consumeix menys energia.
 S’ha dotat la plaça d’un nou sistema de sanejament, que incorpora els desaigües que li
faltaven a l’espai i que provocaven acumulacions d’aigua els dies de pluja.
Pel que fa a les places de dimensions més petites situades als extrems laterals de l’espai
central, les places de La Maquinista i d’Antoni Genescà i Corominas, la intervenció també
ha estat pensada per fer més confortable l’ús d’aquests espais per part dels veïns, i amb
l’objectiu de trencar l’aïllament que han patit fins ara en relació a la resta del barri:
 S’hi han col·locat bancs
 S’hi han plantat arbres
 S’ha substituït el paviment terrós per un de ciment per resoldre els problemes higiènics
que es generaven amb la sorra.
 S’han renovat algunes peces del mobiliari urbà.
 Ha augmentat l’enllumenat públic.
El programa d’intervenció a l’espai públic del Pla de Barris de la Barceloneta encara preveu
dues intervencions de millora més, que en aquests moments es troben en fase de disseny,
concretament a la plaça del Llagut, per una banda, i al parc de la Barceloneta, per l’altra.
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L’obra a les places de La Maquinista va començar el novembre del 2010 i ha suposat una
inversió de 585.802,28 euros.

» Més accessibilitat
La connectivitat entre el passeig Marítim de la Barceloneta i la trama urbana històrica del barri
ha millorat a través de dues intervencions:
 La construcció d’una rampa per superar el desnivell existent entre el passeig Marítim i la
trama urbana de la Barceloneta
 La remodelació del carrer d’Andrea Dòria
Aquestes dues intervencions han anat acompanyades de la restauració i la neteja de la font de
Carmen Amaya.
Al carrer d’Andrea Dòria, a on hi ha ubicats equipaments cívics i escolars, s’hi ha invertit la
prioritat de pas dels vianants, instal·lant-hi una plataforma única, per millorar la seguretat vial.
La remodelació ha conservat els arbres, però ha modificat el pendent del carrer, fent-lo més
suau, ha potenciat la il·luminació pública, i s’hi ha instal·lat nou mobiliari urbà, concretament
uns cubs de marbre que fan les funcions de seients individuals.
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La segona intervenció per millorar l’accessibilitat amb el passeig Marítim, està localitzada a la
plaça Brugada, punt en el qual s’hi ha construït la rampa d’accés al passeig, per una banda, i
s’hi ha restaurat la font de Carmen Amaya.
La rampa s’ha construït per tornar a connectar de forma directa els veïns de la Barceloneta
amb la platja, salvant un passeig marítim que en aquest punt és elevat tres metres per sobre
del nivell dels carrers del barri. La rampa, que envolta la font de Carmen Amaya, substitueix
les antigues escales que hi havia en aquest punt a banda i banda de la font, i que resultaven
una barrera arquitectònica per a persones amb dificultats de mobilitat o per a persones
carregades amb cotxets, etc. Té dos trams capiculats i un nou tram d’escales que integren el
replà dels dos trams de rampa.

La font ha estat netejada i restaurada completament. S’han alliberat els murs de pedra que
l’envoltaven i s’ha deixat només el frontal de la font, del qual surt arran de terra un mur baix
que, alhora que fa de barana del primer tram de la rampa, incorpora en gran tipografia el nom
de Carmen Amaya, per tal de potenciar visualment el singular racó.
Aquesta doble intervenció, iniciada al febrer d’aquest any, ha suposat una inversió de
467.231,64 euros.
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» Un nou equipament cultural
La finca del número 6 del carrer de Sant Carles, popularment coneguda com la Casa del Porró i
que passa a anomenar-se “Casa de la Barceloneta del 1761”, a petició de les entitats del
barri, ha estat rehabilitada. Aquesta rehabilitació ha permès adequar com a equipament un
edifici que està considerat una mostra de l’arquitectura de la Barceloneta del 1753, és a dir,
dels orígens històrics i fundacionals del barri. La façana ha estat restaurada seguint el patró
original i la volumetria s’ha mantingut intacta, mentre que l’interior s’ha refet completament per
adaptar-lo al nou ús com a equipament cultural.
En la façana original de l’edifici, que ha estat respectada, destaca la recuperació de la tonalitat
vermellosa que caracteritzava algunes de les primeres construccions de la Barceloneta. També
ha estat respectada la volumetria tradicional i original dels edificis del barri, de planta baixa i un
pis. La singularitat dels acabats d’aquesta casa, així com el fet de formar part de la primera
generació de construccions que hi va haver en aquest barri construït a partir de mitjans del
segle XVIII confereixen a l’edifici un valor patrimonial a preservar, i alhora a posar a l’abast dels
veïns, fet que serà possible amb la posada en funcionament de la casa com a equipament
cultural del barri.
Les obres a l’interior de la Casa de la Barceloneta del 1761 han permès instal·lar lavabos nous,
reformar l’escala i col·locar un ascensor adossat a la mitgera sud per tal d’alliberar el màxim
d’espai, i fer accessible a tothom aquest equipament. Les instal·lacions tècniques han estat
ubicades a la coberta de l’edifici, que té una superfície útil de 141,46 metres quadrats repartits
en les dues plantes.

La recuperació d’aquest edifici per al barri, que va adquirir l’Ajuntament de Barcelona l’any
2009 mitjançant una permuta amb la propietat, i els usos i la gestió del qual s’estan definint a
través d’un procés de participació amb els veïns, forma part del programa d’equipament
comunitari del Pla de Barris de la Barceloneta. Ha suposat una inversió de 447.277,78 euros.
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