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Urban acupuncture does not always involve bricks and mortar. Sometimes it follows the introduction of 
a new custom or change of habit that suddenly clears the way to transformation.  
 
L'acupuntura urbana no sempre implica maons i morter. De vegades segueix a la introducció d'un nou 
costum o canvi d’hàbit que de cop aclareix el camí cap a la transformació.  
 
James Lerner. Acupuntura urbana 2003 
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28 de març de 2015: més d’un miler de persones omplen els nous espais de la urbanització provisional 

de la plaça de les Glòries. Celebren l’obertura de les noves Glòries. “Ara si, la plaça”, titula un diari del 

dia. Activitats familiars, musicals i esportives ideades per a l’ocasió conviden a tothom a descobrir les 

prop de 6 noves hectàrees d’espai públic a la ciutat.   

La festa al carrer és també el tret de sortida del programa de dinamització dels espais provisionals de la 

plaça de les Glòries, destinat a donar vida i omplir d’activitats els equipaments i serveis temporals 

mentre es desenvolupa la urbanització definitiva del futur parc. 

Un programa que farà possible, fins al 31 de desembre de 2017, la celebració de 166 activitats 

impulsades per una seixantena d’entitats i equipaments dels entorns de Glòries i de la ciutat.  Un 

exercici comunitari d’activació de l’espai públic liderat des de Foment de Ciutat, S.A. per donar valor 

social als espais provisionals i entorns de la plaça de les Glòries.  
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Inauguració de les noves Glòries (28 i 29 de març de 2015) 

Fotos: Jordi Casañas 
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Antecedents  

L’enderroc de l’anella viària de la plaça de les Glòries al febrer de 2014 marca el tret de sortida del que 

s’espera que sigui la darrera etapa per a la transformació de la plaça de les Glòries Catalanes en un 

gran parc – fruït d’un concurs internacional promogut pel municipi aquell mateix any – i el soterrament 

de la Gran Via.  Un darrer capítol que ha de posar fi a un llarg període d’incerteses al voltant d’unes 

Glòries castigades per les obres i entregades al trànsit rodat. Un espai poc vertebrat socialment i 

percebut com a límit fronterer de la ciutat, on el benestar veïnal i ciutadà queda alterat per les 

absències intermitents d’un espai públic confortable i de qualitat.  

Un espai esgotat per les obres 

Una dècada enrere, l’Ajuntament impulsava un programa d’actuació municipal per afrontar el futur de la 

plaça, en el que es va crear una comissió de seguiment amb la participació d’entitats veïnals i 

representants del govern municipal. Com a resultat d’aquella comissió participativa es va aprovar 

l’anomenat “Compromís per Glòries” (2007), un document de consens que va establir les actuacions 

per a la transformació de la plaça de les Glòries: l’eliminació de l’anella viària elevada, el soterrament 

de la Gran Via, un model de parc pla, sense trànsit i amb el màxim de superfície verda, un model 

integrat de mobilitat i la construcció d’habitatge i d’equipaments públics. 

A partir de 2008 es van desmantellar el tambor i els elements de l’entorn (aparcament i parc de les 

Glòries). Més tard van arribar els nous equipaments (Museu del Disseny – DHUB i Mercat dels 

Encants) que es van sumar als ja existents Teatre Nacional de Catalunya i L’Auditori impulsats en el 

marc del programa municipal de creació d’àrees de nova centralitat de la ciutat.  

Al 2014 la ciutadania, i molt especialment el veïnat dels quatre barris entorn a Glòries, afronta un nou 

calendari per a la inauguració del parc –fixat al 2019–  i el futur soterrament de la Gran Via –previst per 

al 2021– que dilata uns anys més la presència d’excavadores, tanques d’obra, sorolls i molèsties. Amb 

la voluntat de garantir espais dignes a la ciutadania i compensar l’impacte d’una obra de llarg 

recorregut als veïns i veïnes de l’entorn, el projecte de transformació que impulsa l’Ajuntament inclou la 

creació d’espais provisionals confortables i segurs que permeten l’aprofitament de la superfície útil de 

l’espai públic i el gaudi de la ciutadania durant les obres, així com un programa de dinamització 

sociocomunitària que impliqui a les entitats de la ciutat i dels quatre barris dels entorns en l’activació 

social i cultural de Glòries.  Un ambiciós projecte per a la cohesió social, la convivència i la prevenció 

de vulnerabilitats a l’espai públic. 
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Les persones i la transformació urbana 

Els plans municipals de dinamització sociocomunitària són actuacions recentment incorporades en les 

polítiques públiques urbanístiques de les ciutats. Durant la segona meitat del segle XX, especialment 

en l’època de recuperació democràtica, les iniciatives de transformació urbana tradicionals al nostre 

país es van centrar en les qüestions físiques i formals de la ordenació i la construcció basades en el 

ciment i la pedra.  

No és fins a les darreries del segle XX que les polítiques públiques de renovació urbana incideixen 

també en la transformació de les condicions de vida comunitàries a través de programes de 

dinamització i acció social. A Barcelona van ser pioneres les actuacions dutes a terme als barris de la 

Barceloneta, el Coll, la Bordeta, Trinitat Vella, Torre Baró o el Poblesec, entre d’altres, impulsades pel 

Pla de millora de Barris (Llei de Barris, 2004). Canvia el paradigma de les polítiques públiques per al 

progrés urbà i s’intervé en els territoris amb accions pedagògiques i participades per lligar el disseny de 

l’espai públic amb les necessitats reals dels seus veïns i veïnes. Perquè aquell espai sigui estimat, 

usat, volgut i apropiat per la ciutadania. Incorporant nous espais  de convivència, d’intercanvi, joc, lleure 

i exercici dels drets fonamentals de la població. 

   

   
Fotografies: Ajuntament de Barcelona, Diables del Clot 

Paral·lelament a les millores en l’espai físic urbà es planifiquen accions adreçades a la comunitat que 

milloren l’experiència de l’entorn urbà on viuen i treballen, teixint i enfortint xarxes de relació que 

singularitzen el territori. El resultat és la construcció de comunitats més fortes, identificades i 

compromeses amb la preservació de l’entorn urbà. Comunitats on la connexió entre persones i idees 

esdevé motor de progrés social i cultural al territori. L’orgull de pertinença al lloc. 
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El programa de dinamització de l’espai provisional de Glòries s’insereix en aquesta lògica d’intervenció 

pública al territori. L’encàrrec té com escenari físic i vital un indret històricament poc atractiu per les 

persones. Un espai dominat pel vehicle i desvinculat del lleure i el gaudi a la ciutat. El repte per a 

Foment de Ciutat, S.A. és revertir aquesta situació i omplir de vida l’entorn de Glòries, posant en valor 

els guanys d’un nou escenari visual, els seus nous serveis i equipaments provisionals i les noves 

possibilitats de lleure o d’oci que ofereixen a les persones, tot vertebrant la comunitat dels barris de 

l’entorn. 

 
Imatge aèria de l’entorn Glòries. Abril de 2015 

Ajuntament de Barcelona 
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L’encàrrec: dinamització del territori 

Foment de Ciutat, S.A. és una empresa municipal adscrita a la Gerència Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona especialitzada en la coordinació i la gestió de projectes d’implicació i dinamització 

sociocomunitària a escala local, de barri i de ciutat.  Desenvolupa projectes integrals orientats a la 

millora de la qualitat de vida de les persones, amb la ciutadania com a principal actiu del canvi.  

Implicant la xarxa d’associacionisme i el teixit d’entitats dels barris i a partir del treball transversal i 

coordinat dels diferents serveis municipals (socials, culturals, esportius, educatius, etc.). 

D’acord amb la naturalesa de la seva activitat, l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat li encarrega la 

dinamització dels espais provisionals de la plaça de les Glòries en el marc de les obres i actuacions per 

al futur parc. L’encàrrec es formalitza a la Comissió de Govern del 25 de febrer de 2015, quan 

l’Ajuntament aprova “encarregar a Foment de Ciutat, S.A. l’execució de les tasques per dur a terme les 

actuacions necessàries per a la gestió i explotació de les activitats lúdiques, d’usos de proximitat, 

culturals, esportives, infantils, de promoció econòmica i social i d’oci de la provisional plaça de les 

Glòries Catalanes, amb subjecció a les condicions que s’estableixen en les prescripcions generals 

annexes que s’aproven, fins al 31 de desembre de 2015”. Aquesta encomana serà prorrogada fins a 

l’inici de les obres del nou parc (desembre 2017). 

L’objecte d’encàrrec inclou gestionar les activitats d’acord amb les següents finalitats: 

− Programar les activitats proactivament 

− Coordinar les activitats tenint en compte la seva tipologia 

− Dissenyar les activitats 

− Gestionar i controlar el pressupost de les activitats 

− Controlar l’execució de les activitats 

− Coordinar les actuacions amb la creació de nous productes turístics 

− Gestionar i produir la comunicació 

− Assegurar la participació activa dels veïns 

 
Espais lliures de l’entorn Glòries. Maig 2015. Fotografia: Adrià Goula 
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Òrgan gestor únic  

Per aquest programa l’Ajuntament aposta per la creació d’un model de gestió centralitzat i únic a 

Glòries, que permet unificar actuacions al territori, coordinar serveis i recursos disponibles, elaborar un 

únic programa d’activitats equilibrat en els objectius, el temps i en els espais a utilitzar i impulsar 

coordinadament les xarxes de relació i col·laboració entre els agents socials del territori.  

L’encàrrec a Foment de Ciutat, S.A. és exercir aquesta interlocució amb totes les persones i 

organismes interessades en l’espai públic a l’entorn Glòries i superar les dificultats inherents a gaudir 

d’un espai lliure destinat als vianants on durant anys hi havia una infraestructura viària que feia de 

frontera entre els barris i entre la ciutat i la seva metròpolis.  

Foment de Ciutat, S.A. assumeix així el lideratge d’un projecte nascut amb el clar propòsit de 

coordinació municipal i activació del teixit social de Glòries per aprofitar les oportunitats d’ús provisional 

de l’espai públic de Glòries, evitant ineficàcies i espais infrautilitzats i anticipant els futurs usos socials 

previstos en el parc de les Glòries. 

 
Espais lliures de l’entorn Glòries. Maig 2015. Fotografia: Adrià Goula 

  



     

 
12 

 

Programa de dinamització ciutadana als espais 
provisionals de la plaça de les Glòries Catalanes 
2015 - 2017 

Objectius  

El programa de dinamització dels espais provisionals té com a objectius omplir la plaça de les Glòries, 

humanitzar l’entorn, evitant la degradació inherent a les zones en obres, fomentant la utilització 

quotidiana i la integració i vertebració dels quatre barris en aquest territori, mentre duri la provisionalitat 

de l’espai.  

L’any 2017, a tenor de l’aturada de les obres del túnel per la rescissió del contracte municipal i la 

consegüent absència d’activitat constructiva a la zona, aquests objectius prenen especial rellevància en 

vistes a aprofitar encara més l’oportunitat de gaudi dels espais que ofereix l’entorn, al temps que es 

treballa per mantenir la qualitat de l’espai públic, la cohesió social i allunyar possibles pèrdues en el 

valor col·lectiu de l’espai. 

Àmbits de la gestió 

L’encàrrec inclou tres grans àmbits: 

− La direcció del projecte Glòries, interlocució i lideratge municipal, direcció de l’equip de treball, 

control pressupostari, rendició de comptes amb Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i Gerència 

Municipal. També vincula els usos provisionals del teixit social vinculat a Glòries amb la futura 

gestió comunitària del parc. 

 

− La dinamització d’activitats a partir del treball amb les entitats dels quatre barris dels entorns de 

Glòries, altres organitzacions de la ciutat i ens municipals involucrats amb l’oferta cultural o 

esportiva de la ciutat.  Des de l’activació i  planificació de les activitats, a la gestió administrativa 

de llicències i permisos, fins a la producció dels esdeveniments sobre el terreny.  

 

− L’estratègia i execució del pla de comunicació per a la construcció d’un nou relat engrescador i 

atractiu entorn a l’oferta d’activitats a la plaça de les Glòries.  Campanya de comunicació per 

posicionar les noves Glòries, producció d’elements de comunicació, coordinació de la difusió 

amb les entitats, difusió pels canals digitals.    

El projecte el desenvolupa un equip humà interdisciplinari, orientat al projecte, amb experiència en 

dinamització sociocomunitària i àmpliament coneixedor del funcionament dels diferents sectors, 

organismes i districtes de la ciutat. 
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La cura del “mentrestant” 

El programa de dinamització ofereix una oportunitat al veïnat de viure el procés de transformació d’un 

espai provisional i proper en positiu i no només amb les incomoditats d’una obra que altera el seu ritme 

quotidià. Aquesta cura de les persones és especialment significativa en aquest entorn, on veïns i 

veïnes acumulen anys de pacient convivència amb les obres. 

El programa de dinamització de Glòries representa la gestió del “mentrestant”. Té cura de la qualitat de 

vida dels veïns i veïnes mentre s’està transformant l’entorn. Pretén proporcionar les millors condicions 

per minimitzar les molèsties i fer el més agradable possible la convivència amb les obres.   

En la gestió del “mentrestant” conviuen dues línies de treball paral·leles en el projecte de construcció 

del parc de les Glòries, fins que no arribi l’equipament definitiu: 

− La construcció d’uns espais provisionals d’ús ciutadà en el decurs de l’evolució del projecte 

urbanístic i l’execució de l’obra > a càrrec de Model Urbà i BIMSA 

 

− La creació d’activitats a l’entorn per estimular l’optimització d’aquests espais provisionals 

mentre segueixen les obres > a càrrec de Foment de Ciutat, S.A. 

Ambdues línies de treball col•laboren per incorporar a la dimensió física del projecte del futur parc la 

dimensió integral, social, cultural i comunitària.   

El treball dinamitzador d’activitat a realitzar als entorns de Glòries és un estímul per a reforçar la 

connexió del teixit social dels quatre barris presents a la plaça:  el Fort Pienc (Eixample), Sagrada 

Família (Eixample), El parc i la llacuna del Poblenou (Sant Martí) i El Clot-Camp de l’Arpa (Sant Martí). 

 
Entorn Glòries, 2014. Fotografia: Adrià Goula 
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Desenvolupament del projecte 

Inventari dels espais disponibles 

Al març de 2015 els espais provisionals construïts en el marc del projecte de transformació de les 

Glòries són espais desconeguts per la població però confortables, segurs, accessibles, flexibles i 

ofereixen una gran varietat d’usos ciutadans i simultaneïtat, essent potencialment atractius tant per a 

públic adult com familiar.  

Des de Foment de Ciutat, S.A. s’analitzen les possibilitats d’aquests indrets (aforament, subministres, 

manteniment de l’entorn, mobilitat, connexió amb altres espais, etc.) amb l’objectiu de preveure les 

tipologies d’activitat més adients en cada emplaçament. 

PLAÇA DE LES GLÒRIES - ZONA SUD 

 
LA PÈRGOLA  
Ubicació: davant de l’edifici del DHUB  
Aforament: inferior a 1.000 persones 
Activitats: fires, infantils, concerts, cinema, 
activitats esportives, activitats socioculturals, 
dinamització amb mobiliari. 

 
ENTORNS DE LA PÈRGOLA  
Ubicació: davant de l’edifici del DHUB  
Aforament: inferior a 1.000 persones 
Activitats: infantils, activitats esportives, 
activitats socioculturals 

 
PLAÇA JOSEP ANTONI CODERCH  
Ubicació: al costat de l’edifici del DHUB 
Aforament: fins a 1.000 persones 
Activitat fixe: mobiliari mòbil d’estada 
Altres activitats: fires, infantils, concerts, 
cinema, activitats esportives, activitats 
socioculturals, dinamització amb mobiliari. 

 
JARDINS D’ELISAVA (LLAC I ESCALES 
DHUB) 
Ubicació: exterior de l’edifici del DHUB 
Aforament: fins a 1.000 persones 
Activitat fixe: mobiliari mòbil d’estada 
Altres activitats: fires, infantils, concerts, 
cinema, activitats esportives, activitats 
socioculturals, dinamització amb mobiliari. 
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JARDÍ DE LES ALZINES  
Ubicació: al costat del Mercat dels Encants 
Aforament: inferior a 1.000 persones 
Activitat: infantils, concerts, cinema, activitats 
socioculturals, dinamització amb mobiliari. 

 
PUNT D'INFORMACIÓ  
Ubicació: al costat del Mercat dels Encants 
Aforament: inferior a 1.000 persones 
Activitat: infantils, concerts, cinema, activitats 
socioculturals, dinamització amb mobiliari. 

 
ESPAI EXPOSITIU DEL MERIDIÀ GLÒRIES  
Ubicació: Vial de creuament de Gran Via 
Aforament: inferior a 1.000 persones 
Activitat: exposicions de petit format  

 

PLAÇA DE LES GLÒRIES - ZONA NORD 

 
ÀREA SOCIO ESPORTIVA  
Ubicació: àmbit Meridiana - Diagonal  
Aforament: més de 1.000 persones 
Activitat: fires, infantils, activitats esportives i 
socioculturals, dinamització amb mobiliari. Es 
preveuen dues guinguetes.  

 
LA GRAN CLARIANA  
Ubicació: àmbit Meridiana - Diagonal  
Aforament: més de 1.000 persones 
Activitat: fires, infantils, concerts, cinema, 
esportives, circ, teatre, restauració, 
dinamització amb mobiliari. 
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EL VIVER  
Ubicació: àmbit Meridiana - Diagonal  
Aforament: inferior a 1.000 persones 
Activitat: activitats socioculturals (funcions 
pedagògiques) 

A aquests deu espais s’hi afegeixen els equipaments propers a la plaça: 

− DHUB  

− Centre Cívic La Farinera del Clot  

− Biblioteca El Clot – Josep Benet  

− Mercat dels Encants  

− L’Auditori 

− Teatre Nacional de Catalunya 

Coordinació a escala ciutat 

Foment de Ciutat, S.A. manté reunions per establir espais de treball amb les àrees, organismes 

municipals i districtes relacionats amb la plaça de les Glòries: Districte de l’Eixample, Districte de Sant 

Martí, Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Institut Barcelona Esports (IBE), Institut Municipal de 

Mercats (IMMB), Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments, Direcció de Comunicació, Direcció de 

Comerç i Direcció d’Espais Verds (Ecologia, Urbanisme i Mobilitat).  La interlocució amb els ens 

municipals permet identificar possibles activitats, criteris i aprofitar sinèrgies per nodrir la programació 

de Glòries. 

Foment de Ciutat, S.A. s’incorpora a la Ponència de Coordinació d’Esdeveniments per donar visibilitat a 

l’espai Glòries com un escenari més a la ciutat i gestionar les potencials activitats a acollir. 

També s’obren espais de treball per a la coordinació i control del manteniment, neteja i conservació del 

espai públic amb els organismes municipals competents (Parcs i Jardins Institut Municipal, BCASA, 

Servei de Neteja i Gestió de Residus, departament d’enllumenat, etc.). 

Donada la vinculació entre les obres del projecte del futur parc i els espais provisionals de les Glòries, 

el programa de dinamització es coordina estretament amb Model Urbà, de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme 

i Mobilitat.  

Des de la Gerència Municipal (Gerència Adjunta de Projectes Estratègics) es convoca periòdicament el 

denominat “Grup de Treball Glòries” que reuneix tots els sectors i districtes municipals que intervenen 

en l’espai de la plaça de les Glòries. Aquest espai de treball s’encarrega de fer un seguiment dels 

indicadors del programa de dinamització. 
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Acció al territori 
En el marc territorial específic de Glòries, Foment de Ciutat, S.A. duu a terme visites i trobades amb els 

principals equipaments culturals i ciutadans dels entorns: L’Auditori, el Teatre Nacional de Catalunya, el 

DHUB i les entitats que alberga, la Biblioteca El Clot – Josep Benet, el Centre Cívic La Farinera del 

Clot, i el Mercat dels Encants. L’objectiu és detectar oportunitats de col·laboració per a la celebració 

d’esdeveniments culturals que exerceixin de pol d’atracció social a l’entorn Glòries.  

Es mantenen trobades amb el Casal de Barri L’Espai 210 gestionat per la Coordinadora d'Entitats del 

Barri de Sagrada Família; amb la Federació d’Entitats del Clot- Camp de l’Arpa ubicat a La Farinera, o 

amb els veïnat i entitats agrupats dins del Pla Comunitari de la Sagrada Família.  

Paral·lelament, a partir del 13 d’abril de 2016, Foment de Ciutat, S.A. s’incorpora a les reunions de la 

Comissió de Seguiment del Compromís per Glòries 2007 en les que s’aborden els espais provisionals 

en el marc de la transformació de la plaça de les Glòries.  El programa de dinamització d’activitats es 

treballa especialment amb les entitats del Grup de Treball de la Comissió de Seguiment de Glòries. 

Aquest grup està integrat per l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot – Camp de l’Arpa, l’Associació de 

Veïns i Veïnes de Fort Pienc, l’Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou, l’Associació de Veïns i 

Veïnes Sagrada Família, i un representant de les comunitats de propietaris de Gran Via de les Corts 

Catalanes banda Besòs – Muntanya.  

 

Construint el programa d’activitats 

Entre març de 2015 i desembre de 2017 Foment de Ciutat, S.A. coordina un programa únic que inclou 

propostes a dues escales: local (iniciatives destinades al teixit social proper a Glòries) i actes d’àmbit 

ciutat (projectes d’organitzacions d’àmbit ciutat amb alta capacitat d’atracció de visitants d’altres barris 

de Barcelona).  

Les activitats d’aprofitament de l’espai públic impulsades al barri arriben a Foment de Ciutat, S.A a 

través de les mateixes entitats veïnals o dels tècnics de barri o serveis personals del Districte, 

interlocutors habituals en l’àmbit municipal amb aquestes associacions.  Els actes d’abast ciutat 

provenen de les demandes recollides des de la Ponència de Coordinació d’Esdeveniments, Barcelona 

Film Commision, Guàrdia Urbana  o de les empreses promotores. Una tercera via de recepció de 

propostes és la mateixa administració pública (àrees o equipaments que programen activitats d’àmbit 

ciutat). 

En tots els casos, des de Foment de Ciutat, S.A. es mantenen contactes permanents i reunions de 

treball amb tots els operadors públics o privats vinculats, preveient necessitats, coordinant serveis 

involucrats i supervisant tot el projecte.  
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Com a punt de partida es té en compte el calendari festiu del territori i de la mateixa ciutat, com ara les 

grans cites de ciutat (Nadal, Sant Jordi, La Mercè..), les festes de barri o la pròpia oferta dels 

equipaments dels entorns. També s’inclouen els esdeveniments impulsats per promotors que tenen 

encaix a l’entorn Glòries i es basen en valors compartits pel projecte del futur parc: sostenibilitat, 

natura, proximitat, comunitat, etc. A aquesta primera graella d’activitats s’hi aniran sumant 

progressivament nous projectes gestats per o amb la col·laboració de les entitats dels barris. 

 

Temporalitat i tipologia de les activitats 
Es generen activitats en tres línies temporals complementàries:  

− Activitats de presentació dels nous espais provisionals de Glòries. Des de Foment de Ciutat, 

S.A. durant l’hivern de 2015 es fa un esforç inicial per a programar activitats coincidint amb la 

inauguració dels nous espais provisionals, el cap de setmana del 28 i 29 de març, i fins a l’estiu 

de 2015, destinades a públic familiar i adult. Impulsades des de Foment de Ciutat, S.A. i altres 

organismes municipals. 

− Activitats de llarga durada. Permeten la dinamització de determinats espais amb una oferta 

permanent d’activitat, sota la gestió d’una entitat local o social, a través d’una contractació 

pública o programa de subvencions municipal. Impulsades des de Foment de Ciutat, S.A. o 

altre organisme municipal entre 2015 i 2017. 

− Activitats puntuals. Es tracta d’actes de curta durada impulsades des de l’entorn municipal, 

proposades per les entitats del territori, organismes públics i empreses promotores 

d’esdeveniments d’àmbit ciutat, que tenen lloc entre 2015 i 2017. 

Les activitats que van omplint els espais de Glòries en el període 2015-2017 encaixen en quatre grans 

eixos de programació:  

− Sociocultural i/o sostenible (fires, concerts, cinema, circ, teatre, restauració, dinamització 

d’espais) 

− Esportiva i de lleure (activitats esportives) 

− Infantil (activitats infantils/ familiars) 

− Filmacions i accions publicitàries 
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La difusió pública del relat Glòries 

La comunicació del projecte de dinamització de les obres provisionals de Glòries forma part de 

l’encàrrec a Foment de Ciutat, S.A. sota la supervisió de la Direcció de Participació i Comunicació 

d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i dels serveis centrals de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona.   

Al 2015 es preveu la realització de campanyes en dues fases: 

1. Fase de llançament per explicar les noves Glòries  

Coincidint amb la inauguració de les obres provisionals (març 2015) juntament amb la Direcció de 

Comunicació s’impulsa una gran campanya de comunicació per donar a conèixer a la ciutadania el nou 

espai de Glòries. 

 

Amb el lema “Estrena les noves Glòries” la campanya posiciona el nou entorn de Glòries com un espai 

verd, viu i dinàmic, pensat per a les persones, proper, orientat al públic familiar i on es pot gaudir 

d’activitats esportives, culturals i lúdiques. La campanya, que es manté fins al 2016, està present en 

lones publicitàries al mateix espai Glòries, en elements de comunicació externa (autobusos, banderoles 

i opis) i en elements de comunicació digital (web i xarxes socials). 
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2. Fase de seguiment en la difusió de les activitats de Glòries 

Es posa l’accent en la difusió de les activitats puntuals coorganitzades per les entitats i Foment de 

Ciutat, S.A. a través d’elements gràfics específics (tríptics, cartells, baners..). En el cas dels actes 

inclosos en el programa dels equipaments o entitats, es manté la gràfica pròpia de l’equipament i 

Foment de Ciutat, S.A. dona suport en la difusió, amplificant la comunicació per tot l’àmbit municipal. 

   

   
Cartells promocionals d’activitats organitzades amb els suport de Foment de Ciutat, S.A. 
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Cartells promocionals d’activitats organitzades per entitats i equipaments a l’entorn Glòries 

L’hivern de 2018, quan engeguen les obres del futur parc, els serveis centrals de comunicació de 

l’Ajuntament de Barcelona impulsen una nova campanya de comunicació amb el lema “Nou parc de les 

Glòries” i en el marc de la campanya municipal paraigües “Donem pas al verd” que posa l’accent en el 

conjunt d’actuacions urbanes a la ciutat de millora del verd. Està present en opis i lones d’obra al 

mateix espai Glòries i en elements de comunicació digital (web i xarxes socials). 
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Tanques d’obra amb la gràfica de la campanya Donem pas al verd que anticipa el futur parc de les Glòries. Hivern 2018. 

En tres anys, entre 2015 i 2017, el relat comunicatiu municipal evoluciona des de la notorietat d’un nou 

espai guanyat a les persones cap a una noció de ciutat verda i naturalitzada i anticipa la propera 

entrada en servei d’un nou gran parc a la ciutat. Un canvi en la narrativa d’un espai en transformació i 

que als darrers anys ha deixat enrere el predomini del vehicle per prestar serveis de lleure, salut i 

benestar a les persones. 

 
Render projecte Canòpia Urbana (Agence Ter – Ana Coello) 

En tres anys, entre 2015 i 2017, el relat comunicatiu municipal evoluciona des de la notorietat d’un nou 

espai guanyat a les persones cap a una noció de ciutat verda i naturalitzada i anticipa la propera 

entrada en servei d’un nou gran parc a la ciutat. Un canvi en la narrativa d’un espai en transformació i 

que als darrers anys ha deixat enrere el predomini del vehicle per prestar serveis de lleure, salut i 

benestar a les persones. 
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Resultats del programa 

Des de la posada en marxa de la urbanització provisional de la plaça de les Glòries se celebren 166 

activitats en 15 espais dels entorns de Glòries, inclosos els equipaments a tocar de la plaça i els 

respectius espais exteriors (Mercat dels Encants, Museu del Disseny, Biblioteca El Clot – Josep Benet i 

el Centre Cívic La Farinera).   

Les activitats incloses en la inauguració dels espais provisionals provenen de l’impuls de diferents 

àrees de l’Ajuntament de Barcelona i dels equipaments públics dels entorn per nodrir d’actes el cap de 

setmana de celebració. S’hi inclouen 19 activitats entre concerts (Jazz Original Orquestra, Cobla Sant 

Jordi, Clara Peya, Neil Harbisson i Moon Ribas), festivals (Lost&Found Market, VanVan Market, Offf 

Festival), activitats i demostracions esportives (swing, patinatge, futtoc) i itineraris guiats per conèixer 

l’entorn. 

 
Entorn Glòries, 2015. Fotografia: Adrià Goula 

Les 26 activitats de llarga durada, la majoria de les quals es produeix repetidament durant els anys 

2015, 2016 i 2017, són iniciatives impulsades des de Foment de Ciutat, S.A. per a la dinamització de 

l’entorn Glòries: servei de mobiliari urbà a la plaça de Josep Antoni Coderch, servei de préstec i atenció 

al públic de la guingueta esportiva, impuls de l’hort urbà o les exposicions acollides a l’espai públic de 

Glòries fruït de la col·laboració entre entitats i programes municipals. 
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Entorn Glòries, 2015. Fotografia: Adrià Goula 

Les activitats periòdiques corresponen als actes que s’insereixen en el tradicional programa de festes 

de la Festa Major del Clot i Camp de l’Arpa, les activitats regulars de la Biblioteca El Clot - Josep Benet 

o la programació del Centre Cívic La Farinera. Es tracta de 35 activitats en les que des de Foment de 

Ciutat, S.A. s’ha estimulat la incorporació de les Glòries com a espai de celebració local, al mateix 

temps que s’ha treballat perquè les diferents entitats amb presència al barri estableixin nous vincles de 

relació a l’hora de concebre i oferir activitats a l’entorn. 

 
Participants al concurs literari “90 minuts de Glòria”. Biblioteca El Clot – Josep Benet. 2016 

 

o la programació del Centre Cívic La Farinera. Es tracta de 35 activitats en les que des de Foment de 

Ciutat, S.A. s’ha estimulat la incorporació de les Glòries com a espai de celebració local, al mateix 

temps que s’ha treballat perquè les diferents entitats amb presència al barri estableixin nous vincles de 

relació a l’hora de concebre i oferir activitats a l’entorn. 
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Les activitats puntuals configuren un calaix de sastre on conviuen fins a 86 actes tant d’àmbit ciutat 

(d’iniciativa municipal o privada), promoguts per les entitats del territori o impulsades des dels 

equipaments o àrees municipals locals en ocasions especials.  Hi trobem esdeveniments esportius 

(Festa de la Bicicleta, Dia Mundial de l’Esport, convocatòries de ball..); fires gastronòmiques (1a Mostra 

Gastronòmica de la Fundació ARED , Fira Sabors catalans...); concerts (Música als Parcs, Bona 

Nit/Bon Dia Barcelona, SoundEat Barcelona...); altres actes culturals (La Festa Catalana, Festival 

OpenHouse, Novum, Festival Vintage, Circ de Catalunya...); iniciatives socials (Activitats en el marc de 

la COP21, Festival Benèfic per lluitar contra el sida, Campanya de prevenció sobre la drogoaddicció i 

l'alcoholisme, La Casa Accessible-ONCE...); o rodatges publicitaris, entre d’altres. 

 
Concert de cloenda de Música als Parcs. Setembre 2016 

Fotografia: PGE 

 
Activitats de suport als joves a l’Àrea socioesportiva. Any 2016 

Fotografia: Ajuntament de Barcelona 
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En les següents pàgines analitzem amb més detall els usos ciutadans provisionals assolits als espais 

provisionals de Glòries des de tres òptiques complementàries: les activitats celebrades, els espais 

activats i les entitats implicades. 

   

 

 
Imatges d’activitats a càrrec de Biciclot, Fundesplai, Institut de Cultura i Observatori de la Qualitat de Vida + entitats d’història 

dels barris. Anys 2015-2017 
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Activitats celebrades 

El programa de dinamització dels espais provisionals de Glòries l’han integrat 166 activitats: 73 l’any 

2015, 33 l’any 2016, i 57 l’any 2017. Aquest informe també té en compte activitats que van finalitzar el 

1r trimestre de 2018, que són fruït de la tasca de coordinació duta a terme per Foment de Ciutat, S.A.  

amb anterioritat. 

La següent taula mostra el llistat de les 166 activitats que han acollit cadascun dels espais. 

ACTIVITATS N. 
Acte inicial ANC 1 
Activitats en el marc de la COP21  1 
Assaig Grallers de Sagrada Família 2 
Atreveix-te a jugar! 1a trobada de jocs intergeneracionals. Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 1 
Atreveix-te a jugar! 2a trobada de jocs intergeneracionals. Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 1 
Atreveix-te a jugar! 3a trobada de jocs intergeneracionals 1 
Barcelona Design Week. 10a ed. 1 
BCNSwing 1 
Bona dia/ bona nit Barcelona 1 
Caminada Dia Olímpic Mundial 1 
Caminada nocturna pel drets dels Refugiats 1 
Campanya de prevenció sobre la drogoaddicció i l'alcoholisme 1 
Carrocontes 1 
Cercaentitats. Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 3 
Cicle Northern Clot. 3a ed. 1 
Circ de Catalunya  1 
Classe oberta de Swing Maníacs 1 
Classes d'iniciació en bicicleta Biciescola 1 
Colors de Monstre. Campanya Nadal 2017 1 
Comsona 1 
Concert ‘54-46’ Reggea per 
xics ràdio! 1 

Concert 8 hores Reggae Run.  1 
Concert Clara Peya 1 
Concert cloenda Música als Parcs 1 
Concert de jazz per a famílies (Festival Say it Loud) 1 
Concert de Jazz Swing a la plaça de les Glòries 1 
Concert de la Cobla Sant Jordi 1 
Concert de la Jazz Original Orquestra 1 
Concert Òrbit. Neil Harbisson i Moon Ribas 1 
Concurs literari: 90 minuts de glòria (1a ed) 1 
Concurs literari: 90 minuts de glòria (2a ed) 1 
Cuina solar. Jardí Comestible 1 
Cursa de Dracs. Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 3 
Dia de la Música  1 
Dia Internacional dels Drets dels Infants 1 
Dia Mundial de l’Esport i 25 anys de les olimpíades   1 
Dinamització mobiliari urbà mòbil 3 
Escola dels Encants pinta un nou espai de joc al carrer Cartagena  1 
Espai de dinamització de jocs 1 
Espectacle Libèl·lula 1 
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Exhibició i tallers de Futtoc 1 
Exposició (entorn) (glòries)  1 
Exposició fotogràfica Sueños Refugiados 1 
Exposició L'Èxode Sirià 2 
Exposició L'Èxode Sirià. Conversa amb Estel·la Pareja i Jordi Armadans.  1 
Exposició L'Èxode Sirià. Presentació Joc de Taula.  1 
Exposició Prats de Molló. El meridià de la memòria 1 
FAD Fest. Àpat Assaig general: menjar, emergència sostenible i disseny 1 
Festa ciutadana del Festival de Ciència, Tecnologia i Innovació NOVUM 1 
Festa de la bicicleta 1 
Festival benèfic per la lluita contra la SIDA. 5a ed. 1 
Festival benèfic per la lluitar contra el sida. 6a ed. 1 
Festival Open House 1 
Festival Störung 1 
Festival Vintage in Barcelona. Festa Major Fort Pienc 2 
Fira d'atraccions. Festa Major del  Clot i Camp de l’Arpa 3 
Fira Sabors Catalans 1 
Gimcana Adidas 1 
Gimcana ciclista: Demostra ser un bon ciclista urbà 1 
Guingueta de bar i WC 2 
Guingueta esportiva. Activitats escolars 1 
Guingueta esportiva. Dinamització joves en situació pre-laborable 1 
Guingueta esportiva. Grup de Joves de vòlei 1 
Guingueta esportiva. Servei de préstec esportiu i WC 3 
III Fira d’Arts Escèniques al Fort Pienc. Festa Major Fort Pienc 1 
Inauguració exposició (entorn) (glòries)  1 
Inauguració exposició fotogràfica Sueños Refugiados 2 
Inauguració exposició L'Èxode Sirià. Conferència d'Aleix Oriol 1 
Inauguració exposició Prats de Molló. El meridià de la memòria 1 
Itinerari guiat exposició (entorn) (glòries) . 1a ed. 1 
Itinerari guiat exposició (entorn) (glòries). 2a ed. 1 
Itinerari guiat Itinerari guiat exposició (entorn) (glòries). 3a ed. 1 
Itinerari Les Glòries: passat, present i futur d'un espai en transició"  1 
Jardí Comestible 3 
Jardí Comestible al Fadfest El Gran Àpat 1 
Jardí Comestible. Jornada de participació Transicions verdes 1 
Jardí Comestible. Jornades de sembra de primavera 1 
La casa accessible 1 
La Festa Catalana 2 
L'Escola Encants defineix el carrer Cartagena 1 
Mercat Lost&Found 1 
Mostra de bestiari de foc. Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 3 
Mostra de vins i caves. La Mercè 1 
Mostra Gastronòmica de la Fundació ARED 1 
Nit de Hip Hop 1 
Nit dels Museus 2015. Eat Street 1 
Nit dels Museus 2015. Portes obertes Museu del Disseny 1 
Nit dels Museus 2016. Portes obertes Museu del Disseny 1 
Nit dels Museus 2017. Portes obertes Museu del Disseny 1 
Nits musicals. Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 1 
OFFF Festival 1 
Paraules amanides. Clown 1 
Paraules amanides. Gastro rimes 1 
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Paraules amanides. Vivim del cuentu 1 
Paraules amanides. Xiula. Grup d’animació infantil. 1 
Passejada guiada pel barri. Festa Major Fort Pienc 1 
Patinatge - Freestyle i Descens 1 
Patinatge - Velocitat 1 
Pedalant per la història del Clot–Camp de l'Arpa 1 
Plastic paint on Wall. Art urbà 1 
Portes Obertes al Museu del Disseny per Santa Eulàlia. 2016 1 
Portes Obertes al Museu del Disseny per Santa Eulàlia. 2017 1 
Portes obertes Museu del Disseny 1 
Posa’t en forma a la plaça de les Glòries 1 
Presentació del cicle Say Loud d’estiu 1 
Presentació Ruta Pedalant per la història del Clot–Camp de l'Arpa 1 
Presentació vehicle elèctric 1 
Presentació vídeo exposició (entorn) (glòries) 1 
Punt d'informació 3 
Revetlla de Sant Pere 1 
Rodatge 17 
Ruta de patinatge 1 
Say it Loud 1 
Sessió fotogràfica 4 
Simulació conducció sostenible. Setmana de la Mobilitat 1 
SoundEat Barcelona. 3a ed. 1 
Taller cartró. Construeix el teu niu 1 
Urban Garden 1 
Ús escolar de les pistes d'atletisme  de IES Salvador Espriu 2 
Van Van Market  1 
VI Dia de l’Educació Física al Carrer (DEFC)  1 
VII Dia de l’Educació Física al Carrer (DEFC)  1 
Visual Drums 1 
Xocolatada 1 
Total general 166 

 

Les 166 activitats celebrades a Glòries s’han correspost amb les quatre tipologies d’activitat d’acord 

amb la següent gràfica: 
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Espais activats 

L’espai més utilitzat ha estat la plaça de Josep Antoni Coderch, amb un 16,8% de les activitats 

acollides. L’àrea socioesportiva ha estat el segon espai més freqüentat amb l’11,4% dels 

esdeveniments. L’espai menys utilitzat ha estat la Guingueta-Bar (1,2%). Cal tenir en compte que la 

seva explotació cívica s’ha endarrerit donat que el concurs públic llançat per Parcs i Jardins l’any 2015 

va quedar desert, assumint-se de manera més tardana la gestió per a l’ús públic des del programa de 

dinamització.  

Aquestes activitats s’han distribuït pels 15 espais dels entorns de Glòries com es mostra en la següent 

taula: 

ESPAI PERCENTATGE ACTIVITATS 
Plaça Josep Antoni Coderch 16,87% 28 

Àrea sòcio- esportiva 11,45% 19 

La Pèrgola 10,84% 18 

Centre Cívic La Farinera del Clot 9,64% 16 

Entorn Jardí de les alzines - Punt d'informació 9,04% 15 

Plaça de les Glòries i entorns 9,04% 15 

La Gran Clariana 7,23% 12 

Biblioteca El Clot - Josep Benet 5,42% 9 

Jardins d'Elisava (DHUB) 4,82% 8 

Museu del Disseny 4,82% 8 

Guingueta Esportiva 3,61% 6 

Mercat dels Encants 2,41% 4 

Espai expositiu del Meridià 1,81% 3 

Entorn Pèrgola 1,81% 3 

Guingueta de bar 1,20% 2 

TOTAL 100,00% 166 

La següent taula detalla quina tipologia d’activitat s’ha celebrat en cadascun d’aquests espais: 

ESPAI Esportiva i 
de lleure 

Filmacions i 
accions 

publicitàries 
Infantil 

Sociocultural 
i/o 

sostenible 
TOTAL 

Àrea sòcio- esportiva 10 1 2 6 19 
Biblioteca El Clot - Josep Benet       9 9 
Entorn Jardí de les alzines - Punt 
d'informació   1   14 15 

Espai expositiu del Meridià       3 3 
Guingueta de bar 2       2 
Guingueta Esportiva  6       6 
La Gran Clariana     1 11 12 
La Pèrgola 1 3 3 11 18 
Mercat dels Encants       4 4 
Plaça Josep Antoni Coderch 4 12 3 9 28 
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Jardins d'Elisava (DHUB) 1 5   2 8 
Museu del Disseny       8 8 
Plaça de les Glòries i entorns 5     10 15 
Centre Cívic La Farinera del Clot     2 14 16 
Entorn Pèrgola     2 1 3 
TOTAL 29 22 13 102 166 

Si analitzem l’espai temporal en el què s’han dut a terme les activitats i la tipologia d’activitat obtenim la 

següent distribució: 

TEMPORALITAT  / TIPUS 
D’ACTES NUM. 

INAUGURACIÓ ESPAIS   
Esportiva i de lleure 4 

Infantil 3 

Sociocultural i/o sostenible 12 

LLARGA DURADA   
Esportiva i de lleure 15 

Sociocultural i/o sostenible 11 

PUNTUALS   
Esportiva i de lleure 9 

Infantil 6 

Sociocultural i/o sostenible 49 

Filmacions i accions publicitàries 22 

PERIODIQUES   
Esportiva i de lleure 1 

Infantil 4 

Sociocultural i/o sostenible 30 

Total general 166 
 

 
Activitat de dinamització per a infants a la plaça de les Glòries. Any 2016 

Fotografia: Ajuntament de Barcelona 
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Entitats locals implicades 

El programa de dinamització dels espais provisionals de la plaça de les Glòries ha comptat amb la 

implicació d’una trentena d’organitzacions dels quatre barris dels entorns de Glòries, en especial els de 

l’Eixample i Sant Martí. 

Les entitats, sota l’impuls inicial de Foment de Ciutat, S.A, han concebut i organitzat activitats amb 

d’altres ens del territori, obrint nous espais de relació i reforçant els vincles entre organitzacions i barris. 

53 de les 166 activitats han estat gestionades per més d’una entitat del barri, és a dir el 31,9% del 

programa de dinamització de Glòries,  

Un dels exemples més notoris és el projecte expositiu de recuperació de la memòria històrica dels 

entorns de Glòries “(entorn) (glòries)”, impulsat des de Foment de Ciutat, S.A., i coordinat per 

l’Observatori de la Vida Quotidiana amb el suport del Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa i dels 

arxius històrics del Fort Pienc i del Poblenou. De manera semblant, destaca el projecte “Paraules 

amanides”, ideat per la Biblioteca El Clot- Josep Benet amb l’impuls de Foment de Ciutat, S.A que 

s’instal·la a la plaça de Josep Antoni Coderch per treure les lletres al carrer.  

També s’han establert sinèrgies entre les entitats de la banda nord i sud de Glòries, plasmades en els 

respectius programes d’activitat. En són alguns exemples el concurs literari i les activitats festives de 

“90 minuts de Glòria” (Biblioteca El Clot – Josep Benet i C.C La Farinera), el cicle “Trobada de jocs 

intergeneracionals” (serveis socials del Projecte Radars i Biblioteca El Clot – Josep Benet) o la 

col•laboració de l’Associació Nàfent  i el FAD en l’activitat “FadFest: El Gran Àpat”, per citar alguns 

exemples.    

També a ambdues bandes de la plaça s’han establert vincles organitzatius: L’exposició “L’èxode sirià”, 

amb el suport de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, comparteix projecte i espais al Mercat dels 

Encants i a la Biblioteca El Clot – Josep Benet.  I a la banda muntanya, els usuaris de l’Hort urbà – 

Jardí Comestible (Ass. Nàfent) van compartir la guingueta esportiva com a espai d’ús dels seus estris 

de jardineria. 

A Glòries també s’ha produït una apropiació ciutadana de l’entorn per donar servei a necessitats 

d’espai. En són exemple l’ús de La Pèrgola per als assajos dels Grallers de Sagrada Família, 

l’aprofitament de les pistes d’atletisme per a les sessions d’educació física de l’alumnat de l’IES 

Salvador Espriu durant el curs escolar, les activitats de l’Escola dels Encants a l’espai públic o la 

incorporació de Glòries com escenari de la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa i la Festa Major del 

Fort Pienc. 
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En la següent taula s’identifiquen les entitats involucrades en l’organització d’activitat a escala barri als 

diferents espais de Glòries: 

ENTITATS NUM. 
ACTIVITATS 

Barris   
Associació Biciclot 1 

Associació Nàfent 6 

Associació Nàfent, FAD 1 

Club Esportiu Futbol Sala Les Glòries 6 

Comissió de Festa Major Fort Pienc 3 

Femarec 1 

Formació i Treball Empresa d'Inserció Laboral 2 

Fundació Surt 1 

Grallers de Sagrada Família 2 

IES Salvador Espriu 2 

Serveis Socials Bàsics Sagrada Família, Fort Pienc i Dreta Eixample  1 

Escola dels Encants 2 

Mercat Encants de Barcelona, Associació de Comerciants Eix Fort Pienc 1 

Casal de Joves La Traca 2 

Associació Northern Clot Fem Barri 1 

Comissió de Festa Major El Clot-Camp de l’Arpa 12 

Biblioteca El Clot - Josep Benet  4 

Centre Cívic La Farinera, Biblioteca El Clot - Josep Benet     1 
Ajuntament de Barcelona,  Centre Cívic La Farinera,  Coordinadora d’entitats del Clot-Camp 
de l’Arpa.  1 

Centre Cívic La Farinera 1 

Projecte Radars, Biblioteca El Clot - Josep Benet 3 

Swing Maníacs Poblenou 1 

Cooperativa cultural Quesoni SCCL (SayItLoud) 5 

Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa,  Biciclot 1 
Femarec, Ampa Escola Encants, Serveis Socials Bàsics Sagrada Família, Fort Pienc i Dreta 
Eixample  1 

Observatori de la Vida Quotidiana, Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa, Arxius 
Històrics de Fort Pienc i del Poblenou 3 

Observatori de la Vida Quotidiana, Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa 1 

Observatori de la Vida Quotidiana, Arxiu Històric del  Poblenou 1 

Observatori de la Vida Quotidiana, Arxiu Històric Fort Pienc 1 

Observatori de la Vida Quotidiana, Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa,  Biciclot 1 

Centre Comercial Les Glòries, FNAC  1 

Centre Cívic La Farinera, Biblioteca El Clot - Josep Benet, Llibreria Pebre Negre         2 

Centre Cívic La Farinera, Biblioteca El Clot - Josep Benet  1 

Districte de Sant Martí- Programa Nadal 1 
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Organitzacions de ciutat atretes per Glòries 

L’entorn Glòries ha interessat una trentena d’organitzacions públiques i privades que han proposat 

activitats als nous espais provisionals. Si bé inicialment els actes celebrats a Glòries són d’iniciativa 

municipal, els promotors privats i les associacions de la ciutat de Barcelona ubiquen progressivament 

les seves propostes socials, esportives, culturals o lúdiques en aquest nou punt de la ciutat. 

En la següent taula s’inclouen les entitats d’àmbit ciutat promotores d’activitat a Glòries: 

ENTITATS NUM. ACTIVITATS 
Ciutat  

Assemblea Nacional Catalana 1 

Associació cultural 48h Open House Barcelona 1 

Associació d'Estudiants de les Ciències de la Salut 2 

Associació Foment de les Arts i el Disseny (FAD) 1 

Associació Remar Catalunya 1 

Barcelona Film Commission 21 

Bona nit Barcelona 1 

Circ de Catalunya 1 

Cobla Sant Jordi 1 
Col·legis de llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a 

Catalunya 2 

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 3 

Festival Störung 1 

Fira Sabors Catalans 1 

Foment de Ciutat, S.A 11 

Fundació ARED 1 

Fundació ONCE 1 

Fundesplai 1 

Institut Barcelona Esports 6 

Institut de Cultura 9 

Institut Municipal de Mercats de Barcelona 1 

L'Auditori i el Taller de Músics 1 

Lost&Found Market 1 

Museu del Disseny 5 

OFFF Festival 1 

Programa BCN Ciutat Refugi 1 

Programa BCN Ciutat Refugi, Hector Mediavilla 3 

Renault 2 

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 1 

SoundEat 1 

Xarxa de Biblioteques de Barcelona 5 
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Projectes al tinter 

El projecte de dinamització dels espais lliures d’ús ciutadà de Glòries ha treballat en diferents iniciatives 

per a facilitar la màxima implantació d’activitat a l’entorn, en benefici del gaudi i benestar del veïnat.  A 

l’hora de fer el balanç final és oportú assenyalar també aquelles propostes d’innovació en la gestió 

municipal que no han tingut el recorregut necessari per esdevenir una realitat. És el cas de la Llicència 

Única d’Activitat per a Glòries i del Model de gestió público-comunitària del parc de les Glòries previstos 

en l’inici del projecte.  

Llicència única d’activitats 

Un dels elements inclosos en l’encàrrec que assumeix Foment de Ciutat, S.A. és la creació d’una 

Llicència Única d’activitats a nom d’aquest organisme per a tots els esdeveniments a acollir a l’entorn 

Glòries. Una solució que permet agilitzar la tramitació de llicències d’activitat en un espai on conviuen 

dos districtes i quatre barris. Aquesta llicència permet realitzar els tràmits administratius d’obligat 

compliment pels promotors de les activitats amb el suport d’un únic interlocutor municipal al llarg de tot 

el procés i l’acompanyament de Foment de Ciutat, S.A.    

Amb aquest objectiu Foment de Ciutat, S.A. elabora un document de proposta de Llicència Única a la 

plaça de les Glòries el maig de 2015. Inclou la descripció i caracterització dels diferents espais i la 

classificació de les possibles activitats a acollir en cadascun d’ells.  Superfícies, elements constructius, 

definició de cada tipus d’activitat i aforaments estimats en cada espai. 

1. Fires de petit format (d’artesans, de 

comerciants i/o associacions de barri) 

2. Fires format mig 

3. Activitats infantils: tallers i activitats 

educatives  

4. Concerts de petit / mitjà format 

5. Cinema 

6. Activitats esportives 

7. Activitats sòcio-culturals 

8. Concerts de gran format 

9. Circ 

10. Teatre 

11. Esdeveniments de restauració 

12. Espai amb mobiliari mòbil 

L’expedient de la llicència única es proposa sigui tramitada des d’un únic Districte, d’acord amb la 

voluntat expressada per Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en l’encàrrec a Foment de Ciutat, S.A. de 

configurar un programa activitats coherent, vertebrat i generador identitat a l’espai.   

La proposta no prospera i durant els tres anys la tramitació va a càrrec del Districte corresponent, 

segons la pertinença del territori on s’ubica majoritàriament l’activitat. Aquest sistema dificulta a Foment 

de Ciutat, S.A. el seguiment acurat del procediment administratiu obert per les entitats promotores. En 

el cas de les activitats impulsades des de Foment de Ciutat, S.A. la tramitació es gestiona internament. 
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Cap a un futur model de cogestió amb les entitats del territori  

L’encomana realitzada a Foment de Ciutat, S.A. preveu el desenvolupament d’un programa d’activitats 

en un curt termini i per un espai de temps molt acotat, d’acord amb l’avanç de les obres del parc de 

Glòries. Els usos socials que es generin a Glòries poden esdevenir la llavor de l’acció comunitària al 

futur parc. En la lògica d’estimular usos provisionals que tinguin continuïtat amb els usos previstos al 

projecte del futur parc, i amb la voluntat d’implicar la comunitat en la futura gestió del parc.  

Quan Foment de Ciutat, S.A. inicia el projecte es tracta d’un moment molt incipient en la construcció del 

nou relat de Glòries pel que la creació d’aliances entre equipaments i teixit associatiu és tímida i 

l’interès dels interlocutors es concentra especialment en les obres mateixes del futur parc i del túnel.  El 

projecte de dinamització d’activitats – ja sigui en el curt termini per aprofitar l’espai cívicament mentre 

duren les obres com en el llarg termini orientat al futur parc- esdevé una qüestió secundària.    

Al llarg dels dos anys la implicació de l’entorn social amb Glòries creix i en l’imaginari col•lectiu els 

espais provisionals i equipaments guanyen en notorietat i interès. Els serveis tècnics dels Districtes, les 

comissions de festes dels barris o els equipaments entorn a Glòries s’impliquen cada cop més en la 

creació de projectes que van configurant un programa d’activitats que enriqueix l’oferta educativa, 

esportiva, lúdica o social de Glòries. Noves xarxes de relació que ajuden a vertebrar i cohesionar el 

territori. 

En aquest escenari Foment de Ciutat, S.A. no ha desenvolupat específicament cap projecte per a la 

futura gestió pública comunitària del parc de les Glòries, si bé les aliances establertes entre els 

diferents agents socials i culturals en relació a l’oferta lúdica al territori són sòlides i indicatives d’una 

bona salut comunitària. 

 
Render projecte Canòpia Urbana (Agence Ter – Ana Coello) 
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Corol·lari 

Els esforços per a la dinamització de l’espai Glòries entre 2015 i 2017 han revertit positivament en un 

entorn d’obra posterior a l’enderroc de l’anella viària caracteritzat per les tanques d’obra, els espais 

d’aprovisionament d’obra, la mobilitat provisional els de vianants, bicicletes i vehicles i escassament 

valorat com a espai de lleure. 

Paral·lelament al disseny i la construcció d’espais provisionals d’ús ciutadà que han dignificat l’espai, la 

tasca d’activació comunitària duta a terme per Foment de Ciutat, S.A. ha permès mantenir en forma 

l’entorn Glòries tonificant-lo a base d’oferta cultural, esportiva i lúdica i implicació social.   

La ciutadania, el veïnat i les organitzacions de l’entorn i de la ciutat han orientat la seva mirada cap a 

Glòries, que ha deixat de ser un espai inhòspit, residual, reservat als vehicles privats i ha esdevingut un 

espai – encara que provisional- per a les persones.  

Les properes activitats ja podran tenir com a escenari al futur parc de la plaça de les Glòries. 

 
Render projecte Canòpia Urbana (Agence Ter – Ana Coello) 
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Plànol de la distribució d’espais i usos del futur parc de Les Glòries 

Projecte  Canòpia Urbana (Agence Ter – Ana Coello) 
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Un lloc de tantíssima accessibilitat com les Glòries és bo per fer ciutat, és bo per omplir-la de l'activitat i 

dels moviments que constitueixen un centre metropolità del segle XXI.  

Manuel de Solà Morales (Incertes Glòries. Diari ARA. 27-02-2012) 
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