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La Damm tindrà la ciutat
esportiva a Montjuïc

Barcelona
aspira a ser
capital de
l’arquitectura
BARCELONA Redacció

DAMM

Recreació virtual dels dos estadis, situats entre la falda de la muntanya i el barri de la Marina

El club de futbol base
disposarà de camps
i oficines en uns
terrenys de 30.000
metres quadrats de
l’antic Golf Montjuïc
DAVID GUERRERO
Barcelona

L’espai ocupat fins fa uns anys
pel Golf Montjuïc serà la nova
llar de la Damm. La fundació que
gestiona un dels clubs de futbol
base de més renom de Catalunya
ha adquirit els terrenys per construir la seva ciutat esportiva a la
falda de la muntanya, entre el
barri de la Marina i les instal·lacions del Club Natació Montjuïc,
propietari fins ara de l’espai en
desús.
El projecte arquitectònic és
una obra conjunta dels estudis
barcelonins Max de Cusa i Hiha

Studio, que han dissenyat el complex esportiu amb l’objectiu d’integrar tant com es pugui les noves
instal·lacions en el paisatge de
Montjuïc. En aquest sentit, se seguiran criteris d’eficiència energètica per aconseguir uns equipaments energèticament autosuficients amb unes plaques
fotovoltaiques a la superfície i un
dipòsit per emmagatzemar l’aigua de la pluja i utilitzar-la posteriorment en el reg dels camps.
Les noves instal·lacions tindran una superfície de 30.000
metres quadrats, distribuïts en
dos camps de futbol 11 –un dels
quals es podrà dividir en dos
camps de futbol 7– i dos edificis.
En el principal hi haurà les oficines del Club de Futbol Damm, a
més dels serveis mèdics, un gimnàs, els vestidors i una sala d’estudis que pretén facilitar la formació acadèmica dels jugadors.
Al segon edifici, situat entre els
dos camps de futbol, s’hi ubicaran més vestidors, unes grades

amb capacitat per a 550 espectadors i el bar.
La intenció dels responsables
del projecte és inaugurar el campus esportiu a començaments del
2023. El vicepresident de la fundació Damm i president del club,
Ramon Agenjo, considera la com-

El projecte busca
la integració natural
en l’entorn i serà
autosuficient en
consum energètic
pra dels terrenys formalitzada recentment al Club Natació Montjuïc com “el tret de sortida d’un
dels projectes més importants de
la història de la fundació”, en què
juguen més de 230 nois d’entre 8 i
18 anys i per on han passat futbolistes destacats.
La zona on es traslladarà la

Damm d’aquí dos anys és de llarga tradició esportiva i de vigor
econòmic recent. El metro ja arriba al passeig de la Zona Franca,
i els últims anys ja hi ha grans empreses que traslladen allà les seus
corporatives, a nous edificis acabats de construir. També ho ha
fet la Generalitat, que l’any passat
va traslladar diferents departaments a les oficines del districte
administratiu construït al costat
del recinte firal de la Gran Via, ja
a l’Hospitalet.
Quan s’enllesteixi el trasllat a la
nova ciutat esportiva, els jugadors del club de futbol base deixaran enrere els centres esportius municipals d’Horta i Vall
d’Hebron-Teixonera, on han estat jugant des del 2012, després
de passar trenta anys al camp de
La Selva, a Nou Barris. Aquell mític camp està en desús des de llavors, per bé que l’Ajuntament el
va adquirir l’any passat per a nous
usos esportius de titularitat municipal.!

La ciutat de Barcelona es prepara per acollir tres esdeveniments internacionals en l’àmbit
de l’arquitectura els pròxims
anys, com són la Capital Mundial de l’Arquitectura i el Congrés
Mundial i l’Assemblea General
de la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) del 2026, la
15 Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme (BEAU) i la
Nova Bauhaus Europea. L’objectiu és aprofitar el potencial
d’aquestes cites per convertirse en capital de l’arquitectura.
Posarenrelleuelpaperd’aquesta disciplina i de l’urbanisme en
la configuració del model de
ciutat i en els projectes que ara
s’estan desplegant a la ciutat
per “fer front als reptes urbans
contemporanis”. També pretén
destacar la tasca de les institucions, els professionals, les entitats i la ciutadania que fan de
Barcelona “una ciutat reconeguda i referent per la seva
arquitecturailasevaqualitaturbana”.
La ciutat vol ser Capital Mundial de l’Arquitectura per la
Unesco i acollir el Congrés
Mundial i l’Assemblea General
de l’UIA el 2026, i el gener del
2019 el ple municipal va aprovar
per unanimitat una declaració
institucional per treballar
amb el Consell Superior de
Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE) i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en la
presentació de la candidatura,
que es va formalitzar a finals del
mateix any.
El gener del 2020, Barcelona
vasernomenadaciutatcandidata amb una única rival, la ciutat
xinesa de Beijing, i ara la comissió de Govern de la capital catalana ha aprovat les bases de la
candidatura i el compromís de
finançar el cànon d’organització
(de 150.000 euros) en cas de ser
escollida. La candidatura s’està
treballant actualment i es presentarà al juliol a Rio de Janeiro,
on es farà pública la ciutat guanyadora. A més a més, aquest
2021 Barcelona acollirà la XV
Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme (BEAU).!

Més de 600 denúncies diàries
per haver-se saltat les noves restriccions
BARCELONA Redacció

Els Mossos d’Esquadra i les policies
locals han interposat 2.500 denúncies en quatre dies –més de 600 per
jornada– des que el 7 de gener van
entrar en vigor les noves restriccions per la covid, especialment la del
confinament municipal, vigent almenys fins diumenge, dia 17. Ho
van anunciar ahir el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, i el comissari portaveu dels Mossos, Joan Car-

les Molinero, que van agrair el compliment “molt generalitzat” de les
noves normes.
Des que les mesures han entrat
en vigor, els cossos policials han aixecat 800 actes de denúncia per haver trencat el confinament municipal i 480 per no haver respectat el
toc de queda nocturn. Són xifres relativament baixes que reflecteixen,
segons Molinero, l’“alta responsabilitat” de la ciutadania davant el
compliment de les restriccions, tot i

que, va advertir, hi ha persones que
se les salten “de manera reiterada”.
Un cop acabada l’alerta pel temporal Filomena, durant la qual els
Mossos es van centrar en el dispositiu per la nevada, es tornaran a incrementar els controls per garantir
que es respectin el perímetre municipal i el toc de queda. Els controls
es van activar la matinada del 6 al 7
de gener en 250 punts, la majoria en
carreteres i en menor mesura en estacions de tren.!
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Control dels Mossos al nus de la Trinitat

