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SESSIÓ III
DISSABTE 2 D’ABRIL, DE 10 A 14 H
10.00 h 
Presentació de la jornada i introducció al tema  
10.15 h 
Oliva Artés i la milla d’or del patrimoni fabril. 
Joan Roca, director del MUHBA
10.30 h 
Parc del Centre – Can Ricart. Taula Eix Pere IV i EMUVE, 
equip de Federico Wulff i Melina Guirnaldos
10.45 h 
Sagrat Cor – Escocesa. Aurora López, gerència 
d’Urbanisme*
11.00 h 
Pausa 
11.15 h 
Ca l’Illa, Perú – Pere IV. Maria Rubert de Ventós, ETSAB
11.30 h 
Pere IV – Passatge Trullàs. Taula Eix Pere IV, Holger 
August, arquitecte
11.45 h 
Eix Pere IV, la perspectiva des del Districte de Sant 
Martí. Marc Andreu, Districte de Sant Martí

PAISATGES URBANS EMERGENTS. 
NODES DE PERE IV
Pere IV es revela avui com un element  urbà 
de primer ordre, amb un gran potencial 
estructurador del  territori en el seu recorre-
gut entre la Ciutadella i la rambla de Prim. 
Per la seva antiguitat, ha acumulat al llarg del 
temps una diversitat d’estructures urbanes 
procedents de la parcel·lació rural i la 
instal·lació de fàbriques a la qual se superpo-
saren la malla de l’eixample de Cerdà i, més 
recentment, les ordenacions derivades del 
PGM (1976) i el Pla urbanístic del 22@ (2000). 
La petja de la vila rural, després de la ciutat 
industrial i avui eminentment centre metropoli-
tà, és ben visible en nombrosos vestigis que 
conformen un patrimoni ric i suggeridor, per bé 
que a hores d’ara desordenat i un poc oblidat.   

12.00 h 
Organització de les taules de treball 
12.15 h 
Debats i propostes
13.00 h 
Debat general i conclusions

Organitzat pel Museu d’Història de Barcelona 
amb la col·laboració de la Taula de l’Eix de Pere IV 
i el suport de Barcelona Activa 

Lloc: MUHBA Oliva Artés (carrer d’Espronceda, 142-146)
Entrada gratuïta. Es recomana reserva prèvia
Informació i reserves: Tel. 93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 i de 16 a 19 h

Fotografia: carrer de Pere IV 1995 © Arxiu Històric del Poblenou * Pendent de confirmació.


