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CATALUNYA
Barcelona vol recuperar la Ciutadella com a Parc de la Ciència
El Castell dels Tres Dragons, antic Museu de Zoologia, tornarà a ser un museu
CLARA BLANCHAR

Barcelona - 21 AGO 2017 - 00:00 CEST

El Castell dels Tres Dragons, al parc de la Ciutadella. ALBERT GARCIA

L’Ajuntament de Barcelona vol recuperar el parc de la Ciutadella com a Parc de la Ciència. L’ús original que va
tenir quan el va dissenyar Josep Fontserè i es va inaugurar el 1881. El projecte enterra la idea de l’anterior mandat
de convertir el Castell dels Tres Dragons (l’antic Museu de Zoologia, ara el Museu Blau, al Fòrum) en un centre
cultural dedicat als contes infantils.

Ara el pla, explica el tinent d’alcalde de Cultura, Jaume Collboni, és reprendre el conjunt original del Zoo,
l’Umbracle, l’Hivernacle, el Museu Martorell de Geologia (parcialment tancat). I completar-ho convertint l’edifici
modernista, obra de Domenèch i Montaner, en un espai museístic vinculat a la ciència. “Tenim un enorme
potencial”, assegura Collboni, “el canvi estratègic del Zoo, la reforma en marxa del museu de ciències, amb obres
al fons de reserves, el festival que cada any celebrem al parc…”. I recorda que altres ciutats tenen parcs científics,
com Amsterdam, Marsella o Copenhaguen.

Encara no està decidit a quina ciència es destinarà l’edifici ni si el projecte té pressupost, admet Collboni. Però
l’ICUB ja ha convocat un parell de vegades la taula “Ciutadella. Parc de la Ciència”, en la qual participen la
Universitat Pompeu Fabra, la Fundació Maragall, el Parc de Recerca Biomèdica, el Zoo, BSM, l’Institut d’Estudis
Catalans, el Museu de Ciències Naturals i també l’àrea d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat.

A més, dels edificis, Collboni explica que també volen impulsar el Festival de la Ciència que se celebra al parc.
Sobre el castell, afirma: “Hem d’acabar de definir-ne l’ús, el que no podem tenir és l’edifici en desús i amb la
façana pendent de rehabilitar: ha de ser la porta d’entrada a la ciència divulgativa del centre de la ciutat”.
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L’Ajuntament està negociant amb el Ministeri de Cultura l’aportació i destinació dels fons per la cocapitalitat
cultural de Barcelona que reconeix la Carta Municipal. Uns fons que la ciutat va arribar a tenir, però que amb la
crisi i les polítiques d’austeritat es van esfumar. Collboni explica que la negociació “avança bé, però falten les
xifres”. La clau és la disponibilitat pressupostària del 2018. “Esperem concretar-ho al setembre o octubre”.
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