
Nota de premsa 

 

Urbanoporosi, un projecte expositiu sobre l’abandonament 
urbà, a l’Alliance Française de Sabadell 

 
Urbanoporosi.  

[del llati urbs, urbis “ciutat”, i del grec póros “pas, via de comunicació”].  
Procés de generació d'espais buits a la ciutat degut al seu abandonament o inutilització, que pot 

donar pas a una reapropiació comuna a fi de recuperar el seu valor d'ús. 
 

 

 
 

Urbanoporosi és un projecte expositiu de l'equip (Sa)badall amb el recolzament de 
l’Alliance Française. Urbanoporosi vol documentar l’actual procés d’abandonament de la 
ciutat per mitjà de fotografies, fomentant una nova mirada més atenta i crítica. Es proposa 
evidenciar un fenomen que sovint ens passa desapercebut i és eclipsat per la magnitud 
dels efectes de la crisi immobiliària a les perifèries urbanes. Evidenciant-lo volem 
contribuir a fer un primer pas per transformar aquesta situació.  

 
Aquest projecte d’art geogràfic recull gairebé una cinquantena de fotografies realitzades 
per Berta Tiana Alsina amb l’objectiu de ressaltar la decadència i, al mateix temps, la 
vellesa estètic de l’abandonament. Les imatges s’acompanyen d’algunes cites i es 
complementen amb algunes imatges cartogràfiques sobre els espais buits a la ciutat, tot 
localitzant i donant dimensió al fenomen.  
 
L’exposició s’inaugurarà el dimarts 20 de març a les 19.30h a l’Alliançe Française de 
Sabadell (Casa Taulé) i estarà oberta fins el 23 de juny. Durant aquests mesos es 
desenvoluparà un extens programa d’activitats que inclourà diversos debats, xerrades, un 
recorregut i la projecció d’un documental.  

 
El projecte que es presenta s’inicia al 2008 per respondre a una necessitat de documentar 
gràficament el paisatge urbà més immediat, i la seva transformació recent. Una 
transformació paradoxal: al mateix temps que la ciutat creix horitzontalment, amb la 
urbanització d’extenses àrees perifèriques, i renova una part d’allò que ja estava construït, 
molts espais - nous o vells – perden la seva funció. La ciutat perd volum i consistència; 
l’estructura es deteriora, s’esquerda i es fissura. La densitat urbana, fa temps un bon 
indicador de la vida ciutadana i de la sostenibilitat del model urbà, ha deixat de ser en el 



nostre cas un valor real. Avui en dia “l’esponjament” de la ciutat és espontani; no es 
planifica i, per tant, no aporta cap solució a la ciutat. Al contrari, és un signe de la seva 
ineficiència i descoordinació. Per tot això ens sembla oportú documentar i mostrar per mitjà 
de fotografies i de cartografia l’abast d’aquest procés.  
 
Un procés que els autors han observat a nombroses localitats, però que documenten a 
Sabadell, identificant espais abandonats, infrautilitzats, desaprofitats, buits o ensorrats del 
nostre context més immediat: els barris del Centre, la Creu Alta, Gràcia, Hostafrancs,  
l’Eixample, Can Feu i Can Gambús de Sabadell. Un cop feta aquesta identificació, i desprès 
de traslladar la informació sobre un mapa, se n’ha seleccionat una mostra per ser exposada 
fotogràficament. 

 
La selecció i exposició fotogràfica respon a una estratègia deliberada. A través de les 
qualitats estètiques de les fotografies (el contrast entre el blanc i el negre, la perspectiva 
frontal, la repetició d’elements estructurals, etc.), es vol posar de relleu un fenomen que 
està passant desapercebut. El mitjà fotogràfic pot ajudar a sensibilitzar al gran públic sobre 
la seva significació i magnitud, alhora que, i a pesar de la denúncia en relació al mal ús de 
l’espai, el reconeixement que la majoria d’aquests solars i edificis abandonats, de cases 
tapiades i finestres xapades, tenen un valor estètic intrínsec. Ressaltar aquest valor és 
també un objectiu fotogràfic.   
 
L’exposició aporta les bases fenomenològiques; li correspon al públic (és a dir: ens 
correspon a tots) activar la capacitat de repensar el futur d'aquests porus urbans, 
d'aquestes obertures i escletxes, d'aquests badalls que, inevitablement, refreden l'interior 
de la ciutat. Quan fa fred, el millor és moure's. 
 

  
 

(sa)badall està format per Bernat Lladó Mas (geògraf), Maties Serracant Camps (geògraf) i 

Berta Tiana Alsina (fotògrafa). A la web sabadall.wordpress.com i a twitter @sabadall . 

 

 

 

 

Per més informació us podeu posar en contacte amb Hélène Vietti al telèfon 93 726 96 44 

 

 



 

Urbanoporosi 
 

 
 

Inauguració 
dimarts 20 de març 2012 a 2/4 de 8 del vespre 

 
Exposició 

Alliance Française, Casa Taulé, Sant Joan, 35 (Sabadell) 
 

del 20 de març al 23 de juny del 2012 
de dilluns a divendres de les 10h a les 13.30h 

i de les 16h a les 18.30h 
el dissabte de les 10h a les 13.30h 

 els dies festius tancat 
 

infocultura@afsabadell.org 
www.afsabadell.org 



 

Programa d’activitats 
 
“urbanoporosi” serà també un marc al voltant del qual es duran a terme diverses activitats 
adreçades a estimular el coneixement, el debat i les propostes sobre els buits urbans. 
 
La voluntat dels debats i les xerrades és presentar el posicionament d’institucions i 
organitzacions, la diagnosi de diversos experts i l’experiència d’algunes iniciatives 
actualment en desenvolupament. Un dels esdeveniments destacats és el que es 
desenvoluparà en relació a la situació del parc d’habitatges, en el que a partir de diversos 
punts de vista es posaran sobre la taula estratègies per garantir el dret a l’habitatge en el 
context actual. En les xerrades s’aprofundirà en aspectes com la custòdia urbana, els 
processos de participació ciutadana, els horts urbans, el dret urbanístic o l’urbanisme 
adaptatiu.   
 
La primera de les sessions, que tindrà lloc el proper dilluns 26 de març, s’anomena 
“Emmarcar la ciutat porosa” i s’adreça al paper de l’art i la intervenció artística en relació a 
la ciutat. Comptarem amb la participació de Gaby Farrage (Bruit du Frigo - Bordeaux), amb 
en Werens (Ramon Puig) i amb en Joan Vila-Puig (Sitesize).  
 
A part dels debats i les xerades, també s’està concretant la realització d’un breu recorregut 
urbà el dissabte 21 d’abril així com d’altres activitats que s’aniran detallant a mesura que es 
desenvolupi el projecte. 
 
EMMARCAR LA CIUTAT POROSA Dilluns 26/3/2012  
Introducció: Bernat Lladó  
- Gaby Farrage (Bruit du Frigo) 
- Weren’s (Ramon Puig) 
- Joan Vila-Puig (SITESIZE) 
 
HABITAR LA CIUTAT-BADALL Dimecres 25/4/2012 (Pendent confirmació ponents) 
Moderador: Josep Mercadé (Diari Sabadell)  
- Ajuntament de Sabadell  
- Cambra de la Propietat immobiliària  
- Caritas  
- Plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH)  
 
CONSTRUIR A LA CIUTAT BUIDA Dimecres 2/5/2012   
- Albert Cortina (advocat urbanista) 
- Joan Carles Sallas (arquitecte urbanista)  
- Tercer convidat pendent confirmació 
 
RE-IMAGINAR LA VIDA URBANA Dimecres 9/5/2012 
- Helena Cruz (Geografa, UAB) 
- Albert Àrias (Geògraf)  
- Roger Sauquet (Arquitecte, UPC) 
 
TRANSFORMAR URBANOPOROSI Dimecres 23/5/2012  
- Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Terrassa  
- Plantem-nos (Terrassa) 
- Altres iniciatives a concretar 



 

 

 

(Sa)badall 
 
El col·lectiu (Sa)badall, format per Berta Tiana, Bernat Lladó i Maties Serracant, 
pretén ser molt més que la suma de tres individualitats. Vinguts de camps i 
pràctiques diverses, no només ens agrupem amb voluntat transdisciplinar, sinó 
també per posar en comú sabers i experiències inèdites. Llicenciats, autodidactes i 
tossuts; consultors, freelance o passavolants, els membres del grup són això i molt 
més: ciutadans o vianants, habitants d’una ciutat.   
 
Web:  sabadall.wordpress.com 
Twitter:  @sabadall 
 
 
 

 





De París al món
Associació sense ànim de lucre fundada a París el 1883 per 
Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Jules Verne, Armand 
Colin i Ernest Renan. La seva finalitat és la difusió de la llengua 
francesa, així com dels valors i la cultura universal de la 
Il·lustració.

L'Alliance Française és reconeguda d'Utilitat Pública a molts 
països (Espanya inclosa). A dia d'avui hi ha 1044 Alliances 
Françaises arreu el món.

L'any 2005, l'Alliance Française va rebre el Premi Príncep 
d'Astùries (Comunicació i Humanitats).

A Catalunya
BARCELONA, PRIMERA AF DESPRÈS DE PARIS
Catalunya és un país clau en la història de l'Alliance Française: 
la primera Alliance fora de França, creada tot just un any 
desprès de París, va ser la de Barcelona, avui desapareguda.

1974, SABADELL
Robert Ferrer va crear el 1974 l'Alliance Française de Sabadell, 
i el 1995 l'associació va comprar la Casa Taulé, edifici 
modernista patrimoni de la ciutat. Amb l'obertura d'un 
restaurant i d'un espai d'exposició, la seu de l'Alliance 
Française de Sabadell ofereix al públic un espai de reflexió i 
de convivència.

Vocació
Promoure i difondre relacions culturals i intel·lectuals lliures 
entre Catalunya i el món francòfon, mitjançant l'ensenyament 
de l'idioma francès i la programació cultural.

Principis
Neutralitat política i confessional, civisme, obertura a la 
diversitat de les cultures, arrelament local, utilitat pública sense 
ànim de lucre. Creiem en la participació activa de tothom en 
espais culturals comuns.

Sant Joan, 35
08202 Sabadell
937 26 96 44

PROGRAMACIÓ CULTURAL
Hélène Vietti

helenevietti@afsabadell.org

WEB
www.afsabadell.org
ORGANIGRAMA
President: Tomàs Seix i 
Salvat
Vice-Presidenta: Gemma 
Costa Puigventòs
Secretari: Joaquim Sala-
Sanahuja
Tresorer: Agustin Esnal
Vocals: Jordi Savall i 
Bernadet, Joan 
Fontcuberta i Vilà, 
Joaquim Góngora i García
Director: Sébastien Bauer

DADES D'INTERÈS
1470 estudiants 
matriculats el 2011
Centre Oficial d'Exàmens 
del Ministeri francès 
d'Educació
Centre de Referència del 
Ministeri Quebequès 
d'Immigració
Centre de formació de 
Directors d'AF


