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El Parc de la Ciutadella 
tornarà a ser un pol científic  

a la Vila Olímpica, i un altre que per-
metria anar fins al mar, passant per 
sobre de les vies del tren i de la ron-
da Litoral. Aquesta última passa-
rel·la, que ja havia existit, connecta-
ria la Ciutadella amb el Parc de Re-
cerca Biomèdica de Barcelona 
(PRBB), la Fundació Pasqual Mara-
gall, el Centre Mediterrani d’Inves-
tigacions Marines i Ambientals, 
l’Institut de Ciències del Mar, així 
com les instal·lacions acadèmiques 
i de recerca de l’Hospital del Mar, 
entre d’altres.  

Tots aquests equipaments de re-
cerca, juntament amb el campus de 
la UPF, quedarien connectats a tra-
vés de la Ciutadella, que guanyaria 
centralitat amb l’obertura dels qua-
tre edificis que actualment estan 
desaprofitats: el Castell dels Tres 
Dragons (on hi havia l’antic Museu 
de Ciències Naturals), l’Hivernacle, 
el Museu Martorell (que va ser el 
primer museu de Barcelona) i 
l’Umbracle.  

“Al llarg de la història s’ha fet tan bé 
que només cal posar-se al dia”, va 
explicar Jordi Carrió, gestor cultu-
ral amb una dilatada experiència, 
que inclou la de comissionat per a 
l’alcalde Maragall en dues ocasions. 
Carrió va explicar que l’objectiu és 
que el Parc de la Ciutadella “torni a 
ser un parc científic com era abans”.  

100 anys de museu 
El Museu de Ciències Naturals, que 
actualment està tancat al públic, va 
complir 100 anys el 28 d’abril pas-
sat. Amb el temps, els equipaments 
de dins de la Ciutadella s’han anat 
apagant a mesura que els de fora 
anaven guanyant força. Una part del 
Museu de Ciències Naturals es va 
traslladar al Museu Blau, però enca-
ra hi ha la major part del material: 
“Al Museu Martorell i al Castell dels 
Tres Dragons hi ha el 75% de les 
col·leccions de ciències naturals de 
Catalunya”, segons va explicar Car-
rió en un article a L’Avenç. 

L’Ajuntament vol connectar l’espai amb el mar i la Vila Olímpica a través de passarel·les

En acabar la primera trobada, els 
assistents van emplaçar-se a una 
nova reunió, ara ja tècnica, per po-
sar-se mans a l’obra. Els represen-
tants de tots els equipaments de re-
cerca i investigació presentaran per 
escrit la seva proposta, que ja tenen 
més que pensada. Carrió, així com 
Jordi Camí, impulsor i director del 
PRBB, van iniciar una campanya a 
finals de l’any passat a través d’una 
sèrie d’articles publicats al diari 
ARA per reclamar que es desblo-
quegés la transformació del Parc de 
la Ciutadella. En aquells articles, on 
anaven desglossant com hauria de 
ser el canvi, també hi van participar 
Itziar González, Jaume Badia o 
Francesc Uribe. L’Institut d’Estu-
dis Catalans (IEC) també està im-
plicat en aquest projecte.  

En un dels articles, Carrió recor-
dava que “entre els perills i les idees 
que ha superat aquest conjunt, la 
més recent va ser plantejar que ca-
lia buidar el Castell de les seves 

La comunitat científica fa anys que 
té els ulls posats en el Parc de la Ciu-
tadella i, des de fa unes setmanes, ha 
sigut capaç de sumar un gran aliat: 
l’Ajuntament de Barcelona. Els ci-
entífics, els polítics i els tècnics es 
van reunir ara fa un mes a la Fun-
dació Pasqual Maragall per crear 
una taula de treball que permeti 
desbloquejar la transformació del 
Parc de la Ciutadella.  

En acabar la reunió, els assistents 
van pujar al terrat de l’edifici i, des 
d’allà, van clavar la mirada al gran 
parc urbà i se’l van imaginar conver-
tit en l’epicentre de les ciències na-
turals de Catalunya. Per superar les 
tanques i muralles que actualment 
aïllen el parc, van imaginar-se du-
es passarel·les, una que el travessa 
de Llobregat a Besòs, és a dir, en di-
recció al campus de la UPF que hi ha 
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El consistori 
estudia com 
reobrir els 
edificis que  
hi ha dins  
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El Castell dels Tres 
Dragons a la Ciutadella 
i, de fons, la silueta del 
Parc de Recerca 
Biomèdica. PERE VIRGILI
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col·leccions per fer-hi la Casa del 
Conte”, un projecte de l’anterior go-
vern municipal que ha quedat en no 
res. Per a aquest col·lectiu, recupe-
rar la Ciutadella com un parc desti-
nat a la ciència i la natura és un ho-
menatge als anteriors barcelonins 
que ja van iniciar aquest camí.  

El nou equip de govern veu amb 
molts bons ulls la proposta de la co-
munitat científica. A la reunió hi van 
participar els tinents d’alcaldia Ja-
net Sanz (Urbanisme) i Jaume Coll-
boni (Cultura). “El paper de l’Ajun-
tament és unir tots els actors”, van 
explicar fonts del consistori. L’am-
biciosa transformació no té calenda-
ri, però els científics no tenen pres-
sa. La seva obsessió és deixar tancat 
un pla director que determini el ca-
mí que cal seguir: “És urgent pensar, 
estudiar, projectar, reservar sòl, si 
cal, i definir on anem –va dir Car-
rió–. No ens podem permetre seguir 
avançant, fent camí, sense un acord 
ben definit”, va afegir.  

Fonts municipals van explicar 
que encara no hi ha pressupost per 
a una operació així, però que totes 
les parts faran el possible perquè 
“les obres no aturin els avenços de 
contingut del projecte”. La trans-
formació podria començar a princi-
pis del pròxim mandat, però fins 
aleshores es pot avançar molt en la 
redacció del projecte.  

El Castell dels Tres Dragons pas-
saria a ser la seu institucional del 
Museu de Ciències Naturals. Per 
guanyar espai, caldria destinar un 
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Colau duplica l’equip per 
caçar pisos turístics il·legals

llocs de treball habilitats per desen-
volupar les seves tasques diàries. Els 
nous visualitzadors contractats han 
sigut triats entre 100 participants en 
programes de reinserció laboral de 
Barcelona Activa. La seva feina és 
senzilla: s’encarreguen de compro-
var in situ si les adreces que figuren 
a les ofertes de les plataformes web 
intermediàries corresponen a allot-
jaments que puguin identificar. 
Aquesta tasca, segons l’Ajuntament, 
facilita la feina als inspectors, ja que 
es poden cursar sancions un cop s’ha 
comprovat que un allotjament il·le-
gal s’anuncia a internet. Com ja feien 
fins ara, els visualitzadors entrevis-
ten turistes i veïns per obtenir adre-
ces de possibles pisos que també 
operen sense llicència. 

L’Ajuntament també manté acti-
va la web habilitada perquè siguin 
els mateixos veïns els que denunci-
ïn possibles pisos il·legals. Aquesta 
eina de delació ha comportat al con-
sistori de Colau nombroses críti-
ques, i el govern va haver de fer di-
verses modificacions després que 
l’ARA fes públic que l’Ajuntament 
no protegia les dades dels denunci-
ants. Des de l’estiu del 2016, s’han 
dictat més de 2.000 ordres de cessa-
ment, s’han precintat 127 habitat-
ges i s’han cobrat 530 multes.e

El govern municipal vol erradicar el fenomen el 2023

Quaranta persones patrullen des 
d’ahir pels carrers de Barcelona a la 
recerca de pisos turístics il·legals. 
L’Ajuntament de la ciutat, liderat 
per Ada Colau, intensifica així la 
lluita contra els aproximadament 
20.000 llits sense llicència que es 
calcula que hi ha a la capital catala-
na. L’equip de visualitzadors que in-
tenten detectar in situ la possible 
oferta il·legal passa de 20 persones 
fins ara a 40. L’Ajuntament també 
preveu reforçar aviat el cos d’ins-
pectors amb 10 persones més, de 
manera que n’hi haurà 34 en total.  

La mesura forma part de l’acord 
in extremis que el govern d’Ada Co-
lau va signar al gener amb el grup 
municipal d’ERC a canvi del seu su-
port al PEUAT, el pla que centrifu-
ga els nous hotels a la perifèria i 
blinda el centre a noves obertures. 
En concret, l’acord amb els republi-
cans consisteix a triplicar el cos 
d’inspectors que es dedica a detec-
tar pisos il·legals, de manera que en-
tre aquest any i el 2018 es passaria 
de 40 a 110 membres, entre inspec-
tors i visualitzadors al carrer. Se-
gons l’Ajuntament, el progressiu in-
crement de la capacitat inspectora 
permetrà assolir l’objectiu d’acabar 
amb tots els pisos turístics il·legals 
de la ciutat el 2023. 

Política de “tolerància zero” 
“La barra lliure s’ha acabat”, va as-
segurar ahir als mitjans la tinent 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, 
Janet Sanz, que va avisar que el go-
vern tindria “tolerància zero amb 
l’activitat il·legal” a la ciutat. En de-
claracions recollides per l’ACN, 
Sanz va subratllar que els pisos il·le-
gals representen una “activitat cor-
rosiva per garantir una ciutat per 
viure que prioritzi el dret al barri i 
a la vida”. El republicà Jordi Coro-
nas, per la seva banda, va celebrar 
que el govern finalment acceptés 
d’augmentar el cos d’inspecció. 
“Com més pressió d’inspecció hi ha-
gi, més difícil serà que algú opti per 
una activitat il·legal i més fàcil serà 
tancar els allotjaments que no com-
pleixen amb la normativa”, va dir el 
regidor. Coronas també va afegir 
que el control és molt necessari 
també “per acabar amb discursos 
turismofòbics que tampoc no bene-
ficien ningú”.  

Com a novetat en la lluita contra 
els pisos turístics il·legals, aquest 
any els integrants del cos de visualit-
zadors disposaran d’un nou local al 
recinte de l’Estació del Nord. Seran 
80 metres quadrats en total amb 15 
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Dos visualitzadors ahir a Barcelona a la recerca de 
possibles pisos turístics il·legals. MANOLO GARCIA

Reforços  
L’Ajuntament 
vol arribar a 
tenir un equip 
d’inspecció de 
110 membres 
el 2018

Sistema  
Colau manté 
el sistema de 
delació veïnal 
a través de  
la web de 
l’Ajuntament

nou edifici al projecte. Els científics 
creuen que el lloc ideal són els an-
tics jutjats de Barcelona, situats al 
passeig Lluís Companys, a pocs me-
tres del Castell dels Tres Dragons. 
L’edifici, que té aluminosi, ha d’anar 
a terra. El solar és propietat de la 
Generalitat de Catalunya, que l’hau-
ria de cedir. El nou edifici podria 
servir de magatzem per al museu. 

 
Reorientar el Zoo  
Una de les aportacions que ha fet 
l’Ajuntament ha sigut afegir el Zoo, 
que ocupa dues terceres parts del 
Parc de la Ciutadella, a aquest pro-
jecte. Per primer cop, el Zoo està 
treballant amb l’Institut de Biolo-
gia Evolutiva, un centre mixt que 
depèn de la UPF i del CSIC. L’apos-
ta perquè la Ciutadella sigui un es-
pai de ciència i natura coincideix 
amb la transformació prevista del 
Zoo. L’objectiu és que l’espai deixi 
enrere la simple exhibició d’ani-
mals i potenciï la recerca, així com 
l’aposta per la reintroducció d’es-
pècies en perill d’extinció. El nou 
director del Zoo, Antoni Alarcón, ja 
va rebre aquest encàrrec quan va 
ser nomenat. El pla estratègic del 
Zoo estarà enllestit al setembre, se-
gons fonts municipals. En el procés 
de participació que va engegar 
l’Ajuntament de Barcelona, la ter-
cera proposta que més suports va 
rebre entre els barcelonins va ser 
precisament la de reconvertir el 
Zoo en un espai “sense animals em-
presonats”.e

Tres homes van apunyalar un noi de 15 anys 
ahir al migdia al carrer Garcilaso del districte 
de Sant Andreu de Barcelona. Segons fonts 
policials, l’agressió va passar cap a les 14.40 i 

els autors –dels quals no n’ha transcendit 
l’edat– van fugir corrent després de cometre-
la. Se sospita que podrien conèixer el noi, que 
no corre perill perquè les dues ganivetades 

només el van ferir de manera superficial. La 
víctima està sota tutela de la Generalitat, i el 
departament de Benestar Social ha confirmat 
que viu en un CRAE de la ciutat.

APUNYALEN UN 
ADOLESCENT A 
SANT ANDREU


