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www.barcelona.cat/premsa 

La Model rep 19.000 visitants en dos mesos de portes 

obertes a la ciutadania 
 

» L’antiga presó es consolida com a nou espai d’ús cívic i social després de dos 

mesos en què els veïns l’han pogut visitar i s’hi han organitzat activitats de tot tipus 

 

» Les jornades de portes obertes han acollit un total de 17.467 persones, i 1.437 més 

han participat en debats i conferències vinculades a la memòria de la presó i altres 

esdeveniments 

 

» A més, ja està en marxa el procés participatiu per incorporar les demandes del veïnat 

i entitats i actualitzar el Pla Director de 2009, amb la previsió de redactar projectes 

constructius al 2019 i iniciar obres el 2020 

 

» S’han celebrat dues trobades amb veïns per debatre sobre equipaments i sobre el 

patrimoni, la memòria i la conservació dels edificis actuals, i se’n faran dues més 

centrades en l’espai verd i en el conjunt de la Model 

 

» El Govern municipal destina aquest mandat 5M a seguir avançant en el procés de 

transformació de l’espai, on hi haurà un mínim de 14.000 m2 de verd i es construiran 

uns 150 habitatges públics nous de lloguer assequible 

 

La Model es consolida com a nou espai d’ús ciutadà, cívic i social. Dos mesos després que 

obrís les portes per sempre als veïns i veïnes, el 21 de gener passat, l’antiga presó ha rebut 

gairebé 19.000 visitants que han començat a fer-se seves les instal·lacions i a incorporar-les en 

el dia a dia de l’Esquerra de l’Eixample i de la ciutat. 
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Des de la festa ciutadana per donar la benvinguda a la nova Model, les visites lliures al recinte i 

les activitats que s’hi han anat organitzant l’han convertit en un nou àmbit de dinamització 

social, cultural i comunitària a disposició dels veïnes i veïnes i entitats. 

 

D’una banda, les jornades de portes obertes han comptat amb 17.467 persones que han 

conegut l’interior del recinte i han pogut passejar pel pati d’entrada, la paqueteria, el locutori, el 

centre del panòptic, les galeries 4 i 5 i el pati poliesportiu. Les visites continuen organitzant-se 

cada divendres de 15 a 18h i els dissabtes de 10 a 18h. No cal inscripció prèvia i es fan cada 

15 minuts en grups d’un màxim de 30 persones. 

 

Al maig, aquestes visites lliures conviuran amb visites guiades que permetran aprofundir en 

coneixements o continguts relacionats amb l’antic centre penitenciari i els diferents col·lectius 

que va acollir al llarg de la seva història. I també s’estrenarà una nova senyalització històrica de 

la Model. 

 

   
 

En paral·lel, 1.437 persones més han assistit a les activitats que han anat celebrant-se a la 

Model. Destaquen els concerts i activitats del dia de la inauguració, i els debats en el marc de 

la II Trobada de Ciutats Contra la Impunitat Franquista, organitzada al gener per l’Ajuntament 

per analitzar les diferents iniciatives municipalistes de l’Estat espanyol que s’han dut a terme 

per reclamar veritat, justícia i reparació pels crims franquistes. 

 

També hi ha hagut diversos cicles de conferències relacionades amb la memòria de la 

presó, com  ‘Mirar la Model, mirar la societat’, amb propostes com ‘La Model, presó política del 

nacionalcatolicisme’, al gener, i "Presos comuns: marginats rere els murs, al febrer;   i el cicle 

"Un futur pel passat", orientat a oferir un marc d'informació, coneixement i diàleg amb diversos 

equipaments, espanyols i europeus, amb propostes com "Carabanchel: el patrimoni vindicat", al 

febrer, i "Algunes experiències a Xile", al març.  
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Al febrer, va celebrar-se també la jornada ‘Memòria, trauma i salut mental al fil de les 

generacions’; taules rodones dins la programació del festival de Barcelona Novel·la Negra; 

seminaris de les Jornades Internacionals d’Acció Comunitària i, a més, s’hi ha fet un dinar 

popular, diverses reunions i rodatges televisius. 

 

A banda de les visites i la programació estable d’activitats socials i culturals, els ciutadans 

també poden gaudir del pati interior de l’antic centre penitenciari, que és de lliure accés i ofereix 

un espai verd on relaxar-se, llegir, relacionar-se o dur la canalla. Està obert de dilluns a 

dissabte de 10 a 19h. 

 

I al mur perimetral continua l’exposició fotogràfica ‘La Model per dins’, obra del fotògraf Josep 

Maria de Llobet que mostra com era l’interior de la presó en el moment en què va ser 

definitivament tancada, el passat mes de juny del 2017. 

 

Tots els detalls de l’obertura de portes i la programació dels propers mesos es poden consultar 

al web http://lamodel.barcelona.  
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Avança el debat ciutadà pels usos definitius 

 

Al mateix temps que la Model ja es va omplint de vida, ja ha arrancat el procés participatiu per 

concretar-ne els usos definitius, que ja compleix els requeriments previstos en el Reglament de 

participació municipal i es vehicula a través de la plataforma decidim.barcelona. 

 

En aquest sentit, s’estan duent a terme fases d’informació, debat, retorn i seguiment. Fins ara, 

se n’ha celebrat dues: la primera, sobre patrimoni, memòria i la conservació dels edificis 

actuals, el 6 de març; i la segona, sobre equipaments i habitatge, el 20 de març. Fins al maig 

n’hi ha previstes dues més que abordaran els usos i característiques de l’espai verd, i el conjunt 

format per tot l’àmbit de la Model. 
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Els resultats del procés s’incorporaran a la reflexió tècnica i política per poder concretar els 

usos futurs definitius de l’espai de la Model. S’hi tindrà en compte, a més del debat ciutadà, 

l’anàlisi tècnica de les possibilitats del recinte i els criteris de preservació de la memòria i de la 

priorització del usos treballats prèviament. 

 

A partir de la participació i dels resultats dels treballs d’anàlisi s’haurà d’actualitzar el Pla 

Director del 2009 per definir els espais, equipaments i usos d’aquest nou àmbit de ciutat 

recuperat. La revisió del pla permetrà adaptar-lo a les necessitats actuals del territori i la ciutat. 

El document servirà, doncs, com a base per reajustar i posar en calendari el programa d’usos, 

així com ajustar el planejament en funció de les noves necessitats detectades.  

 

Transformació definitiva amb equipaments, verd i habitatge públic 

 

La voluntat del Govern municipal és poder enllestir l’actualització del Pla Director durant el 2018 

per tal de poder redactar durant el 2019 els projectes arquitectònics i urbanístics necessaris per 

implementar els usos acordats. Seguidament, segons el calendari previst, al 2020 es podrien 

començar a executar les obres per fer realitat l’estratègia plasmada en el pla que s’hagi 

consensuat. 

 

El projecte definitiu donarà pas a un nou espai amb projecció de ciutat. Un nou pol 

d’equipaments que respondran a les demandes actuals i les ja detectades pel Pla Director de 

2009, i amb àrees verdes –un mínim de 14.000 metres quadrats– per tal d’esdevenir un nou 

pulmó a l’Eixample. També s’impulsaran les actuacions necessàries per poder construir uns 

150 pisos de lloguer assequible. 

 
El compromís municipal és injectar 4.900.000 euros al projecte de la Model durant aquest 

mandat. El pressupost inclou estudis tècnics i les tasques fetes a finals d’any passat per 

garantir la seguretat del recinte; actuacions per als usos immediats de la Model, entre ells la 

urbanització provisional de la cantonada Rosselló-Nicaragua i les adequacions de les plantes 

baixes de l’edifici d’accés al carrer d’Entença i el de tallers del carrer de Nicaragua; i inversions 

per fer les primeres obres al recinte. 

 

L’actualització del Pla Director del 2009 permetrà definir les dotacions pressupostàries 

necessàries per abordar la transformació definitiva. 


