
                                 

Un  itinerari  per  la  façana  marítima  i  l’Edifici  de  Capitania,
entre les propostes a Badalona del Festival d’Arquitectura 48h
Open  House  que  en  aquesta  edició  reivindica  la  dona  en
l’Arquitectura

 El  nom propi  per  reivindicar  a  Badalona  la  invisibilitat  de la
dona arquitecta al llarg dels anys és el de Pepita Teixidor

 Olga Tarrasó guiarà l’itinerari de la façana marítima des del Cor
de Marina fins  al  Port,  amb l’eix  de la  ciutat  guanyada a la
indústria com a fil conductor

 Dora Castellà, coautora del projecte de l’Edifici de Capitania del
Port, l’explicarà el divendres 26 d’octubre a la tarda

Badalona  torna  a  ser  present  amb  força  i  per  quarta  vegada  en  la
proposta  metropolitana  del  48h  Open  House  Barcelona  que  té  com  a
jornades  centrals  el  dissabte  26  i  el  diumenge  27  d’octubre.  L’eix  de
transformació  urbana  vinculat  al  Port  de  Badalona  forma  part  de  la
programació, per segon any en el cas del Port,  amb dues propostes: en el
marc dels itineraris i en la visita a edificis. Tenint en compte la temàtica
d’aquesta  edició,  que  persegueix  reivindicar  la  invisibilitat  de  la  dona
arquitecta  al  llarg  dels  anys,  les  protagonistes  en  aquestes  accions  són
arquitectes que van participar en el disseny i la direcció dels projectes. 

ITINERARI:  LA NOVA FAÇANA MARÍTIMA GUANYADA A LA INDÚSTRIA 
Dissabte 26 d’octubre a les 16h i Diumenge 27 d’octubre a les 11h. Punt de
trobada, al Passeig de la Rambla 12.

En el cas de l’itinerari, el conduirà Olga Tarrasó Climent, autora del
projecte del Passeig Marítim de Badalona (2012). Tarrasó ha estat vinculada
als serveis d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, ha fet docència arreu
del món, ha estat jurat de premis d’arquitectura internacionals i és titular de
l’estudi d’arquitectura ESPINÀS I TARRASÓ.  La proposta de recorregut que
liderarà Tarrasó es basa en què  el nou passeig marítim de Badalona està
construït sobre el passat industrial de la ciutat. El projecte fa referència a
l’escala del front urbà construït i, al mateix temps, estableix un diàleg amb
el  paisatge  natural  recuperat.  Un  treball  topogràfic  acurat  tanca  la
perspectiva de la platja contra la nova marina i resol la relació entre els dos
espais a banda i banda del traçat ferroviari i l’accés de la ciutat al mar a
l’avinguda de Martí i Pujol. La integració dels accessos al Pont del Petroli en

                                                                                      



                                 

el traçat del passeig reforça el recorregut en la part central. La contundent
elecció de materials i el sistema d’enllumenat, ajuden a la comprensió del
paisatge des d’una òptica d’àmbit metropolità. El recorregut acaba tot just
en el límit amb el sistema portuari, i es pot continuar per a complementar-
lo, tant dissabte a la tarda com diumenge al matí, amb la visita a l’Edifici de
Capitania del Port de Badaona. 

EDIFICI DE CAPITANI. PORT ESPORTIU I PESQUER de  BADALONA 
Dissabte 26 d’octubre de 16h a 19h i Diumenge 27 d’octubre d’11h a 14h.

La  visita   de  dissabte  a  la  tarda  la  la  Dora  Castellà,  qui  amb
l’arquitecte Borja Carreras-Moysi, va dissenyar l’Edifici de Capitania del Port
de  Badalona  (2005).  De  fet,  Castellà  és  autora  del  planejament  i  del
projecte urbanístic del Port i de la majoria dels edificis i estructures.  La
trajectòria  de  Dora  Castellà  està  vinculada  també  amb  serveis  per  a
l’Ajuntament  de  Barcelona  i  amb  l’empresa  Proeixample,  dedicada  a  la
revitalització  del  cor  de  la  ciutat.  El  2004  munta  despatx  amb  Borja
Carreras-  Moysi  i  és  en  el  marc  d’aquesta  aliança  que dissenyen  tot  el
projecte del Port de Badalona.

De manera que la visita a l’edifici és complementària, tot i que pot
ser  perfectament  independent,  de  fer  l’itinerari  amb  Tarrasó.  La
transformació  de  la  façana  marítima  ha  permès  substituir  l’antiga  zona
industrial de Badalona i trencar la barrera que separa la ciutat del mar. Un
projecte  unitari  que  s’obre  cap  a  l’interior  de  la  ciutat,  a  través  de  la
Rambla-Canal,  convertint-se en un  port  urbà,  una marina,   amb punts
d’atracció i de serveis que abasteixen a una ciutat de tradició pesquera i
marinera.  Dins  de  la  marina,  l’Edifici  de  Capitania,  amb  el  seu  joc  de
volums, colors, efectes i materials, deixa de ser un petit edifici d’oficines per
esdevenir un punt de referència al, i del,  Port de Badalona. 

Per fer la visita a l’Edifici no cal reserva prèvia. Per als itineraris, sí. Tota la
informació  d’aquesta  cita  a
https://www.48hopenhousebarcelona.org/badalona/

Badalona, 17 d’octubre de 2019

                                                                                      



                                 

Badalona, 15 d’octubre de 2019
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