
La visita a la Barcelona que es transforma

Dissabte al matí, dia 22 d'abril, l'Ajuntament de Barcelona oferí la possibilitat de visitar
alguns dels punts de la ciutat, acompanyats de l'arquitecte municipal senyor Jaume Barna
das, dels Serveis Municipals d'Urbanisme. Es van recórrer alguns punts on s'estudiaren
diverses actuacions municipals importants: el Pare de l'Espanya Industrial, el Pare de l'Es
corxador i el barri de l'Estació de Sants, els accessos a Barcelona pel cantó sud-oest, l'ober
tura de nous vials, la remodelació d'alguns barris periferics.. o

A Montjuíc es va recórrer el sector de l'Anell Olímpic, amb visites més detallades al
Palau de Sant Jordi, a l'Estadi, al Pare del Migdia i una explicació global des del mirador
de l'alcalde.

Després, ja al sector de la Nova Icaria, es van seguir els terrenys que ocupara la Vila
Olímpica: s'analitzá l'actuació municipal que ha de portar a la creació d'una nova área
residencial, a la regeneraeió del front marítim, a l'establiment d'un sector amb uns están
dards d'equipaments col-lectius elevats.. o

Es van seguir les obres de transformació de la xarxa ferroviaria, es va discutir llarga
ment davant dels plafons explicatius col-locats a les obres, la conveniencia dels treballs,
les prioritats, les estructures ja acabades, els projectes i previsions, tot el futur i les difi
cultats que sorgeixen per a la realització d'algunes idees, etc.

Ara, ja molt avancades les obres d'infrastructura i urbanització, es veieren els inicis de
la fase d'edificació dels habitatges i dels equipaments, quan prop del 75 % de totes les
obres de sanejament ja estan acabades (Canal del Bogatell, clavagueram, depuradores) i
ja no es pot· parlar, globalment, de projectes, sinó de realitats.

Finalment, un recorregut pel moll de la Fusta, curull de ciutadans que hi passejaven
tot aprofitant el sol de migdia d'abril, permeté d'aeabar la visita a alguns d'aquests punts
de la ciutat que s'esta transformant aquests darrers anys.
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Larquitecte de L'Ajuntament de BarceLona, senyor Jaume Bamadas durant el recorregut per Barcelona, el dis
sabte 22 d'abril, explica la transformaciá del sector litoral de la Ciutat des del mirador de l'Alcalde, a Montjuic.

Els comentaris, les discussions i els aclariments continuaren davant dels plafons explicatius que s 'havien col-lo
cat als terrenys que ha d'ocupar la VUa olímpica de la Nova Icaria.
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