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Imatge:
Mercat del Guinardó, inaugurat el 1954. Arquitecte: B. Bassegoda. Fons: Arxiu Històric del
COAC
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Tornar [2]

La ciutat és un aparador viu que mostra el treball de tantes i tantes generacions
d?arquitectes, i l'hem d?entendre com un organisme viu. La seva pell arquitectònica neix, viu i
mor, resultat d?una lògica que a voltes ens costa d?acceptar però que és producte del seu
dinamisme. La ciutat no pot estar «congelada en el temps», excepte en aquells elements que
la pròpia societat ha considerat oportú protegir. Passejant pels carrers podem veure estils,
usos, valors socials i empremtes que defineixen el teixit de la ciutat.
Aquesta setmana es vol mostrar, doncs, un conjunt d?obres situades en diferents punts de la
ciutat i que actualment ja no es poden visitar, bé perquè han desaparegut o perquè han sofert
una transformació considerable.
Un muntatge efímer al carrer, proper als edificis escollits, mostra aquesta evolució del pas del
temps.
Pots consultar el mapa amb totes les ubicacions i informació de cada edifici en aquest enllaç.
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· Ciutat Vella: Els antics dipòsits del Moll de la Fusta (Moll de Bosch i Alzina)
· Eixample: Casa Amatller (Passeig de Gràcia, 41)
· Sants-Montjuïc: Plaça de toros Les Arenes (Gran Via de les Corts Catalanes, 373-385)
· Les Corts: Altar del Congrés Eucarístic (Plaça Pius XII)
· Sarrià-Sant Gervasi: Finca Miralles (Passeig de Manuel Girona, 55)
· Horta-Guinardó: Mercat del Guinardó (Carrer de Teodor Llorente, 10)
· Nou Barris: Fàbrica Harry Walker (Plaça de Harry Walker)
· Sant Andreu: Fàbrica Pegaso (Carrer Gran de la Sagrera, 179)
· Sant Martí: Fàbrica de la Coca-Cola (Rambla de Guipúscoa, 173)
· Gràcia: Plaça del Raspall
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