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Aquest projecte va néixer 
arran del programa Objectiu 
BCN, organitzat per la xarxa 
de Centres Cívics de Barce
lona i comissariat pel foto
periodista Samuel Aranda. 

Durant mesos vam recórrer botigues significatives de la 
ciutat, guiats per les indicacions de qui aleshores era el 
nostre tutor, el fotògraf Emilio Morenatti. En aquells mo
ments, als diaris es parlava molt de la fi de la moratòria de 
la Llei d’Arrendaments Urbans, que afectaria el petit co
merç, però, a mesura que aprofundíem en la realitat dels 
establiments històrics o de caire tradicional, descobríem 
que l’increment del lloguer a preus de mercat no és l’únic 
factor que els pot posar en perill d’extinció. 

Cada barri semblava tenir una peculiaritat diferent, cada 
botiga a la qual ens apropàvem donava peu a noves pre
guntes: ¿no deu ser que certes formes de vida s’estan 
perdent? De què en depèn la supervivència? Què signifi
quen aquestes botigues per als seus propietaris? Què pot 
representar per a la ciutat que des apareguin? ¿Ens inte
ressa perdre aquest tret d’identitat ciutadana en benefici 
de la globalització i el turisme massificat? Des d’aleshores 
aquest projecte ha anat creixent amb l’ànim de testimoniar 
els canvis que afecten el comerç tradicional de la nostra 
ciutat i també de fer visible la identitat de les persones que 
el fan possible amb la seva feina diària.

David Torreblanca i Mònica Villanueva, autors i comissaris
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Centre Cultural La Casa Elizalde
C. de València, 302
Del 12 de gener al 5 de febrer
 

Centre Cívic Guinardó 
Ronda Guinardó, 113
Del 14 al 26 d’abril
 

Centre Cívic Parc Sandaru 
C. de Buenaventura Muñoz, 21
Del 9 al 23 de maig

Centre Cívic Barceloneta 
C. de la Conreria, 1
Del 5 al 27 de maig
 

Centre Cívic Sant Andreu
C. Gran de Sant Andreu, 111
Del 22 de juny al 22 de juliol
 

Centre Cívic Sarrià 
C. d’Eduardo Conde, 22
Del 5 al 30 de setembre

Centre Cívic Albareda 
C. d’Albareda, 22
Del 6 al 29 d’octubre
 

Centre Cívic Navas 
C. de Navas de Tolosa, 312
Del 3 al 26 de novembre
 

Centre Cívic Cotxeres de Sants
C. de Sants, 79
Del 9 al 31 de desembre


