
L’Arxiu i Observatori Actiu de Vallcarca
inaugura una exposició sobre el procés

urbanístic del barri

  

Us convidem a visitar l’EXPOSICIÓ “Vallcarca: urbanicidi i
reconstrucció” 

Del 19 de febrer al 3 d’abril  

A l’Antic Forn de Vallcarca (c/ Cambrils, 10) 

Inauguració: dijous 19 de febrer a les 19h

 

La  mostra  fa  un relat  cronològic i  una  revisió històrica  del
procés urbanístic de Vallcarca des de 1975 a 2015

L’exposició està formada per plànols, fotografies, un recull de
premsa  i  propostes  veïnals  i  una  maqueta  que  il·lustren  la
transformació soferta al barri 

Al  llarg  de  la  mostra  es  faran  activitats  per  debatre
obertament sobre el procés i rebre aportacions dels visitants 



L’Arxiu i Observatori Actiu de Vallcarca fa la seva tercera exposició al
barri.  Dijous, 19 de febrer a les 19h s’inaugurarà la mostra a l’
Antic Forn de Vallcarca –indret on va néixer l’Arxiu- que porta per
títol  Vallcarca:  urbanicidi  i  reconstrucció  i  recorda  la
transformació física i humana que ha sofert el casc antic del barri per
afectació del procés urbanístic i especulatiu dels darrers anys.

A través d’artícles de premsa i fotografies cedides per veïns, plànols i
textos elaborats pel propi  Arxiu i  Observatori Actiu del  barri,  la
mostra repassarà les fases del procés urbanístic imprescindibles per
entendre  com hem arribat  a  la  situació  de  degradació  que  pateix
Vallcarca actualment. L’exposició mostra les actuacions urbanístiques
i especulatives que han deixat la seva petja en el transcurs del procés
en  una  maqueta  que  comptarà  amb  peces  mòbils  per  valorar
alternatives  de  futur  que  han  de  servir  per  la  reconstrucció  i
planificació  del  nou  barri,  amb  el  permís  de  constructors  i  grups
immobiliaris que per desgràcia encara segueixen tenint molt de pes.

A més a més, per fomentar  el  debat sobre la qüestió,  al  llarg de
l’exposició  es  duran a terme activitats  com visites  d’escolars  i  un
passi de documentals dels darrers anys sobre el barri, testimonis que
serviran per debatre al voltant de la situació en que ens trobem ara. 

Us recordem que l’exposició estarà  oberta al públic fins al dia 3
d’abril  i  té  lloc a  l’Antic  Forn de Vallcarca.  L’horari  en  que la
podeu visitar és de dilluns a dijous de 10 a 13h i les tardes en que es
programin activitats.

 

 Us hi esperem!

  

 Arxiu i Observatori Actiu de Vallcarca

Twitter - http://twitter.com/observallcarca

 Per a més informació:

arxiuvallcarca@gmail.com


