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MOCIÓ PER LA REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PONT D'EN JORDÀ
El conegut com a Pont d'en Jordà, o del Metro, és una infraestructura civil que connecta els
barris de la Torrassa i de Santa Eulàlia, per sobre de les vies que travessen la ciutat. Es
tracta d'un pont penjat, aguantat per estructures de ferro, unides mitjançant l'antiga tècnica
de reblonat, les quals permeten cobrir tota la longitud del pont sense cap punt intermedi o
pila que ajudi a sostenir l'estructura, i amb un perfil semicircular a la part superior.
Es va començar a construir el 14 d'abril de 1934 i es va finalitzar l'any següent, amb
l'objectiu de facilitar l'accés a l'estació de metro de Santa Eulàlia. El projecte va ser impulsat
per Josep Jordà i Polls, propietari d'una part dels terrenys, per la companyia del metro
(llavors Metropolitano Transversal) i els ajuntaments de l'Hospitalet i Barcelona. L’empresa
constructora va ser 'La Maquinista Terrestre i Marítima' i el disseny va ser de l'enginyer
Santiago Rubió, amb la participació també de Ramon Puig i Gairalt, arquitecte municipal de
l'Hospitalet en aquella època.
Es tracta d'una estructura clau de la nostra ciutat ja que és, juntament amb la Riera Blanca,
l'únic punt de comunicació entre els barris de la Torrassa i Santa Eulàlia, sobre la cornisa del
Samontà que els separa i que serveix per travessar l'actual traçat de vies ferroviàries.
Aquest element, potser l’obra pública més important de la nostra ciutat, forma part del
patrimoni de l'Hospitalet i està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), inclòs al
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA). Tot i formar part del catàleg,
això no suposa cap garantia de protecció si no es prenen mesures, com passa amb molts
altres elements patrimonials de la ciutat.
El seu estat actual presenta unes condicions de conservació preocupants. La deixadesa i la
manca de manteniment preventiu ha provocat la degradació de l'estructura i, si no s'intervé,
pot acabar tenint efectes irremeiables. No només pels danys materials i culturals, sinó pel
perjudici en la mobilitat i comunicació urbana entre els dos barris.
Més enllà dels danys superficials ocasionats pel vandalisme, pintades i desperfectes sobre
la pintura del pont, la infraestructura presenta un deteriorament important en alguns
elements de la seva estructura, amb corrosió que afecta de manera evident en diversos
punts. Molts dels reblons s'estan oxidant i la superfície metàl·lica presenta al llarg de tot el
pont picadures i escamacions, sobretot en els cantons on se situen els estreps. En alguns
casos això provoca que les parts oxidades i tallants quedin accessibles. La reixa, trencada
en diferents punts, també presenta parts oxidades i tallants, amb el perill que això comporta.
A més, el ferm de formigó armat també presenta una degradació important i en alguns
sectors de l'estructura s'acumula brutícia.
La preocupació per la conservació, recuperació i protecció del patrimoni és cada cop més
important, com demostra el sorgiment de diferents plataformes i col·lectius sorgits en els
darrers anys a l'Hospitalet, i que han liderat la conscienciació i l'impuls d'actuacions en
diferents elements patrimonials de la nostra ciutat.
L'Ajuntament hauria de garantir la conservació del patrimoni històric i arquitectònic de la
ciutat, i evitar que se segueixi destruint o degradant fins a desaparèixer, especialment quan
aquest es troba catalogat i inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni, com és el cas
del Pont d'en Jordà.
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Si no es prenen mesures i s'actua per aturar la seva degradació, els danys poden anar a
més i acabar afectant estructuralment aquesta construcció, amb l'afectació que això
acabaria tenint en la connexió viària entre els barris de la Torrassa i Santa Eulàlia, a més de
la important pèrdua de patrimoni per la ciutat.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
Primer.- Instar a l'Ajuntament a elaborar i executar un projecte de conservació i rehabilitació
integral del Pont d'en Jordà, per reparar els danys que la corrosió i el desgast han provocat
sobre l'estructura, la reixa de la passarel·la i la pintura que el revesteix, entre altres
elements.
Segon.- Instar a l’Ajuntament a traslladar a la Comissió de Nomenclàtor la inclusió del
topònim ‘Pont d’en Jordà’, amb l'objectiu de que sigui reconegut com a nom del pont, en lloc
del "Pont de la Torrassa", per tal d’afavorir el coneixement i reconeixement del nostre
patrimoni per part de la ciutadania.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAVV de l’Hospitalet, a les A.VV. de l’Hospitalet, al Centre d’Estudis de l’Hospitalet i a la
Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
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