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Presentació de la 14a edició del Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i del Patrimoni, UAB-MUHBA
Conferència a càrrec de Francesc Muñoz, director del màster

El carrer i la ciutat a l’eix Pere IV:
el paisatge construït com a patrimoni, el patrimoni construït com a paisatge

L’acte inclourà una taula de presentació amb la participació de les institucions
que donen suport al programa, representades per
Eduard Rosell, Subdirector general de Planificació Territorial i Paisatge, Dept. Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Antoni Durà, Director del Dept. de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Joan Roca, Director del Museu d’Història de Barcelona - MUHBA -

Dijous 17 d’octubre, a les 7 del vespre
Sala Martí l’Humà (plaça del Rei, s/n), Museu d’Història de Barcelona - MUHBA m.paisatge@uab.cat
Entrada lliure, aforament limitat

Transformació urbana, representació de la ciutat i patrimoni històric:
el carrer Pere IV

La relació entre el carrer i la ciutat, és un dels elements més definidors del paisatge urbà i de les seves transformacions al llarg
de la història. En el moment actual, Barcelona està acarant importants reptes pel que fa a la configuració física d’alguns dels
seus eixos viaris més importants, amb projectes de transformació que afecten sectors clau de la Diagonal, la Meridiana o el
carrer Pere IV al Poblenou.
El cas de l’eix Pere IV, permet il•lustrar el protagonisme d’alguns carrers pel que fa a la geometria formal i funcional de les
ciutats, i expressa clarament, la importància dels elements de singularitat dins la quadrícula homogènia de l’Eixample Cerdà.
La coincidència d’un llegat patrimonial, que fa palesa, la petjada de la relació entre indústria i ciutat al llarg dels segles XIX i XX
amb un paisatge urbà caracteritzat per la seva diversitat i heterogeneïtat, fa de l’eix Pere IV, un cas d’estudi privilegiat a
Barcelona.
Com continuació del seminari Construir la imatge de Barcelona, 1947-2007: Transformació urbana, representació de la ciutat i
patrimoni històric, organitzat pel MUHBA el passat mes d’abril, des del Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni
s’ha desenvolupat un doble treball de recerca i anàlisi sobre el paisatge urbà que representa l’eix Pere IV: d’una banda, una
anàlisi morfològica i funcional del paisatge urbà que permet proposar bases concretes per a la valorització i dinamització dels
elements patrimonials que composen aquest paisatge urbà. D’una altra banda, un treball de reconeixement visual del carrer
Pere IV en termes de representació del paisatge urbà, realitzat per un equip de quatre reconeguts fotògrafs amb mirades i
ambicions diferents a l’hora de confrontar la càmera amb el paisatge de la ciutat.
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L’acte, presentarà el resultat d’aquest doble treball de recerca sobre el paisatge i el patrimoni urbà, que serà introduït per
Francesc Muñoz, director del màster.

Universitat Autònoma de Barcelona

