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La plaça de les Glòries es converteix en un nou espai 

ciutadà de Barcelona 
 

» La nova plaça de les Glòries s’inaugura el proper 28 de març en una jornada 

lúdica i oberta a tothom amb activitats, música, jornada de portes obertes en 

una exposició del Museu del Disseny i el Van Van Market 

 

» Després de quinze mesos d’obres, l’espai acull zones de joc, d’estada, verdes 

i esportives per afavorir que els ciutadans s’apropiïn de l’espai 

d’aproximadament 6 hectàrees 

 

» Estrena de l’exposició “Prats de Molló: El Meridià de la Memòria”  
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Després de quinze mesos d’obres, el nou espai de la plaça de les Glòries, urbanitzat de 

manera provisional, comença a ser una realitat. Els ciutadans podran començar a gaudir-ne a 

partir del proper dia 28 de març amb una jornada lúdica i festiva oberta a tothom. En els 

últims mesos, la plaça ha viscut importants canvis urbans que l'han portat on és ara, amb 

diversos espais provisionals d'ús ciutadà que conviuran amb els equipaments amb els quals ja 

comptava:  l'Auditori, el TNC, el Disseny HUB de Barcelona, la Farinera o el mercat dels 

Encants.   

 

La urbanització provisional de les Glòries té l’objectiu de garantir l’ús i aprofitament ciutadà de 

la plaça mentre es construeixen els túnels viaris i fins que no es desenvolupi el futur parc 

Canòpia Urbana, projectat per l’equip guanyador del projecte urbanístic de Glòries, UTE 

Agence Ter- Anna Coello. 

 

Així, doncs, Barcelona guanya una nova àrea de 6 hectàrees per a la ciutat, amb equipaments i 

espais provisionals que es podran gaudir en els propers anys. 

 

Entre els equipaments, hi trobarem La Pèrgola, 

el Jardí de les Alzines i el punt d'informació, 

l'espai enjardinat de la Gran Via, un viver 

d'espècies arbòries, una Gran Clariana per 

acollir activitats ciutadanes i una nova zona 

socioesportiva, amb pistes esportives, circuits 

per anar en bicicleta o d’atletisme, petanques, 

zones de gimnàstica, taules de ping-pong, 

espais per a patinatge.  

 

 

 

Aquesta urbanització provisional també inclou 

àrees de jocs infantils i espais d’estada amb 

mobiliari urbà, entre d’altres amb 60 bancs 

reciclats del passeig de Gràcia per donar 

servei al veïnat i al conjunt de la ciutadania 

amb una oferta d’espai públic confortable i que 

aculli activitats. 

 

 

 

 

A la nova plaça també s’hi s’ha instal·lat un carregador de mòbils autosuficient. Es tracta d’una 

estació de càrrega pública de dispositius mòbils, potenciada amb energia solar per 
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proporcionar una font pública, neta, fiable i d’energia renovable per mantenir la gent 

connectada.  

 

 

 

Pel que fa al verd, aquesta urbanització provisional vol a la vegada començar a preconfigurar el 

futur parc. En són dos exemples la creació d’un viver d’espècies per aclimatar un centenar 

d’arbres que acabaran conformant el futur parc i la Gran Clariana, on s’hi ha plantat llavors que 

contribuiran a mineralitzar i oxigenar la terra, preparant-la per a la plantació definitiva. 

 

 

     

 

Situada a l’àmbit que ocupaven els Encants Vells, la Gran Clariana s’ubica entre el vial asfaltat i 

els murs de les edificacions existents. Es tracta d’un prat de 175x85m amb vegetació 

mediterrània (gramínies, lleguminoses i papilionàcies) que se segarà per zones, en funció de 

l’ús,  i que està anivellada a la cota del projecte definitiu previst per Canòpia Urbana.   

 

Mitjançant la sega de la plantació es creen espais que es poden delimitar i tancar per 

esdeveniments específics programats al barri. Els camins interiors es delimiten amb paviment 

de sauló estabilitzat amb ciment groguenc. El tipus de llavors sembrades, distingeix zones 
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destinades a acollir activitats lúdiques i culturals (que se segaran quan hagin de ser usades) i 

les zones de camp. En aquestes zones s’ha plantat majoritàriament alfals, amb barreja de 

trifolum incamatum, melitotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica. A les zones amb 

programació prevista es planta majoritàriament esparceta, amb barreja de Trifolum incarnatum, 

Melilotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica.  

 

Aquesta plantació compleix una doble funció: d’una banda, s’inicia la renaturalització de la 

Plaça i es deixa el terreny amb la topografia definitiva, i d’altra banda, es millora la qualitat del 

sòl per preparar-lo per les plantacions del projecte definitiu de Canòpia Urbana. 

 

A la banda mar, sota la Pèrgola ja estrenada a principis d’any, una quinzena d’artistes han 

dibuixat un Gran Drac d’uns 150 metres de llargada i molts colors que acull 50 jocs creatius 

dissenyats per uns 400 alumnes de 8 escoles dels entorns de la plaça. Son jocs abstractes, 

jocs de pas que volen despertar la imaginació dels més petits quan creuen aquest  gran espai, 

enfront els jocs d’estada tradicionals que s’han situat a la part muntanya de la plaça. 

 

 
 

 

» Exposició “Prats de Molló: El Meridià de la Memòria”  
 

La nova plaça de les Glòries compta amb un nou espai expositiu del Meridià. La jornada del 28 

de març s'inaugurarà la primera exposició que tindrà lloc en aquesta zona: "Prats de Molló: El 

Meridià de la Memòria", feta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Prats de Molló. 

L’exposició repassa la seva història i fets més importants d’aquesta vila situada a la Catalunya 

Nord, com els fets de Prats de Molló, que consagren la figura de Francesc Macià, o la retirada a 

l'exili. Aquest espai de pas pels ciutadans contindrà diverses exposicions a l'aire lliure que 

aniran canviant al llarg d'aquests anys d’obres i reconstrucció.  
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En el seu tram inicial, l’avinguda Meridiana –projectada per Ildefons Cerdà el 1859– passa molt 

a prop del meridià que enllaça Dunkerque amb Barcelona a través de París. A finals del segle 

XVIII aquesta línia imaginària es va prendre com a base per mesurar la distància exacta entre 

Dunkerque i Barcelona. Els càlculs van permetre determinar el valor d’una nova unitat de 

longitud que acabaria sent universal: el metre. El meridià uneix, agermana geografies, 

paisatges, societats i cultures. Resseguint-lo cap al nord, en direcció al Pirineu, el meridià ens 

portarà –després de travessar la frontera– fins a la vila de Prats de Molló, situada a la comarca 

del Vallespir, a la Catalunya del Nord. 

 

Prats de Molló és una ciutat mil·lenària que, al cor del massís del Canigó, havia estat residència 

d’estiu dels comtes de Besalú i dels reis d’Aragó. Les seves muralles i l’imponent fort de la 

Guàrdia –construït per l’arquitecte Vauban després de la revolta dels Angelets de la Terra 

(1667-1675) contra el domini francès– li donen un aspecte de plaça forta. La condició de vila de 

frontera ha marcat la seva història. El 1926 fou l’escenari de l’intent d’invasió de Catalunya 

protagonitzat per Francesc Macià. El 1939, a la fi de la guerra civil, va ser testimoni de la 

retirada i refugi de cent mil exiliats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prats de Molló el febrer de 1939, en plena retirada espanyola, en una foto de The New York Times.(Fons Raymond Sangeroteo) 

 

 

Amb un ric patrimoni vinculat a la història, les tradicions i la natura d’alta muntanya, Prats de 

Molló és avui un nucli dedicat al turisme i a la salut, gràcies a l’estació termal de la Presta. 

 

 

» Un dia ple d’activitats per a l’estrena de les noves Glòries 
 

La Pèrgola és un nou espai d'ombra i aixopluc amb capacitat per allotjar fires, espectacles i 

altres activitats, així com també un espai d'estada o jocs infantils pintats al terra. El dia de la 
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inauguració, en la zona de la Pèrgola hi haurà actuacions d'animació i, fins i tot, una 

xocolatada. La primera actuació serà a les 11h, a càrrec del grup Cia. Com Sona. A les 12h, 

una xocolatada amenitzarà el migdia abans de rebre l'actuació de l'artista Neil Harbisson, 

amb discapacitat visual i autor de la creació musical vinculada als colors de la Pèrgola i la 

ballarina Moon Ribas, que presenten un concert en "òrbita" a les 12:30h. A les 16h, el grup 

Marinva dinamitzarà jocs que prèviament s'hauran pintat al terra. A les 17h, per aquells que no 

hagin pogut venir al matí, tornaran a actuar Neil Harbisson i Moon Ribas. L'última actuació, per 

acabar la jornada, serà a càrrec de l'Original Jazz Orquestra amb el suport de l'Auditori de 

Barcelona, a partir de les 19h. Conjuntament amb l'escola de swing Swing Maniacs, el concert 

oferirà exhibicions de swing i un taller d'iniciació a aquest ball. 

 

La plaça del costat del DHUB acollirà a partir de les 12h la Cobla Sant Jordi. Hi haurà balls 

propis de la localitat de Prats de Molló, l'anomenat contrapàs, exhibicions de sardanes a càrrec 

de la colla Mare Nostrum i una ballada oberta de sardanes. 

 

Els voltants del Jardí de les Alzines, un espai d'estada que s'obrirà al matí i es tancarà a la nit, 

acolliran el "Van Van Market". Es tracta d’una activitat promoguda pel Lost&Found Market, 

mercat que se celebrarà el diumenge 29, als Encants, en una edició especial amb 150 parades, 

música i una zona de taules. El Van Van Market de dissabte comptarà amb una zona de pícnic 

on les típiques furgonetes serviran menjar. Paral·lelament, a la tarda, tindrà lloc un concert 

acústic de piano a càrrec de la pianista Clara Peya. El concert serà a l'interior del jardí, a partir 

de les 18h.  

 

La zona nord aglutinarà el viver d'espècies, la clariana i la nova àrea socioesportiva. També 

comptarà amb una zona de jocs infantils i mobiliari urbà. En aquest espai també hi ha 

programades diverses activitats amb les quals delectar-se el dia de l’obertura. Durant tot el dia, 

a l'àrea socioesportiva hi haurà esdeveniments relacionats amb els equipaments esportius, com 

ara sessions d'exhibició de futtoc, sessions de formació de patinatge, i fins i tot sessions de 

freestyle amb patins en línia. 

 

A més a més, el Museu del Disseny obrirà les seves portes durant el dia de la inauguració. En 

una jornada de portes obertes, l'exposició "Disseny per viure" es podrà visitar de forma gratuïta. 

Per a més informació, podeu consultar la Guia de Barcelona, http://guia.barcelona.cat/. Hi 

trobareu tota la informació relacionada amb la plaça, les noves zones urbanístiques i la 

programació d'activitats. 

http://guia.barcelona.cat/

