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de les tres
xemeneies



Totes les xerrades tindran lloc a la Sala de Plens
de l’Ajuntament  a les 19h

Parlem de les
tres xemeneies

Informació i debat
sobre el futur
de les tres xemeneies
�
L'Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs posa en marxa un
primer cicle de tres xerrades
informatives que conclourà
amb un debat obert el proper
dia 29 de març.
�
Amb aquestes xerrades es
vol oferir als ciutadans i les
ciutadanes de Sant Adrià un
espai on ampliar i contrastar
la informació sobre les
diferents propostes que
existeixen per al futur de les
xemeneies.
�
Des de l'aportació que ens
faran professionals
qualificats, s'han organitzat
tres ponències per ampliar
les dades i els coneixements,
que podran ser comparats
en el debat que tanca aquest
primer cicle i que en aquest
díptic us presentem.
�
La intenció és la d’oferir als
ciutadans i les ciutadanes de
Sant Adrià la informació
necessària, amb arguments
sòlids, per tal que tothom es
pugui forjar una opinió pròpia
i participi activament en
aquesta decisió, que ha de
determinar, també, el futur
de la nostra ciutat.

Dimarts 13 de març

Sr. Juan Carlos Montiel
Director Gerent de Barcelona Regional
Conferència: “Aprovechamiento de un símbolo urbano”.

Dimarts 20 de març

Sr. Antoni Vilanova Omedas
Arquitecte i membre de la Junta Directiva de l’Associació del
Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial
de Catalunya, AMCTAIC.
Guió temàtic:
• “El front marítim metropolità, orígen i transformacions. Visió

des de la tècnica, la història i els canvis en el�teixit social”.
• “L'encaix actual de les Tres Xemeneies en el paisatge

metropolità i, especialment�de Sant Adrià de Besòs. El valor
de la tècnica i la identitat paisatgística”.

Sra. Assumpció Feliu Torras
Doctora en Història de l'Art i vicepresidenta de l'Associació
del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial
de Catalunya, AMCTAIC.
Guió temàtic:
• “El valor simbòlic del patrimoni. La imatge de les Tres

Xemeneies una icona integrada en el referent històric i social
de Sant Adrià”.

• “El paper del patrimoni industrial avui. La preservació dels
elements industrials com a eina identitària i identificadora
d'una ciutat i la seva gent”. Alguns exemples.

Dimarts 27 de març

Sr. Pier Paolo Troiano
Arquitecte col·legiat COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya), membre de l’AAUC (Agrupació d’Arquitectes
Urbanistes de Catalunya) i membre de l’AJAC (Agrupació de
Joves Arquitectes de Catalunya).
Conferència: “i MUSICANTI del cambio. Desde enchufe eléctrico
metropolitano a endoll cultural”.

Dijous 29 de març

Debat obert


