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Fabra i Coats serà un gran contenidor
de producció cultural
L’antiga fàbrica de Fabra i Coats acollirà una escola d’arts,
un viver d’empreses culturals i espais de creació i assaig.

P. F.

El recinte fabril es convertirà en una de
les deu fàbriques per a la creació cultural que es crearan a tots els districtes
durant aquest mandat municipal. Segons va explicar l’alcalde, Jordi Hereu,
en la presentació del programa de Cultura per al 2008: “es convertirà en el
gran contenidor de producció cultural
de Barcelona i reforçarà la centralitat de
Sant Andreu”. El pressupost rècord de
l’Institut de Cultura de Barcelona per a
enguany és de 106 milions d’euros, un
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7,5% més que l’any passat. Aquesta
quantitat posa de manifest que per al
govern municipal la cultural és un eix
vertebrador de la ciutat. “La cultura té
un paper, no subsidiari ni secundari,
sinó principal en el desenvolupament
de la ciutat”, va assenyalar l’alcalde.
Aquest any començaran les obres de
rehabilitació de la fàbrica Fabra i Coats,
les quals es preveu que estiguin acabades el 2009. Als 12.000 m2 de la nau
central, s’hi instal·larà una escola d’arts
dedicada a la formació artística de diverses disciplines capaç per a 4.000

alumnes, un viver per a projectes culturals, un espai de creació i assaig per a
les arts escèniques i les arts del moviment que inclourà apartaments per a
residència d’artistes i un laboratori de
creació per a la música, l’audiovisual i
les noves tecnologies.
Dins el programa Fàbriques per a la
Creació, a més de la Fabra i Coats, enguany també s’inaugurarà la carpa provisional al Fòrum i s’iniciaran les obres
de rehabilitació de l’espai definitiu, se
cedirà una nova nau a la Fundació
Hangar i començaran les obres de re-

habilitació. Se cedirà provisionalment
una nau de la fàbrica l’Escocesa a l’Associació Idees.
NOVETATS
EN LA XARXA DE MUSEUS
Dintre l’any en curs s’acabarà el projecte arquitectònic i es convocarà el
concurs d’obres per al Centre del Disseny que s’ha de construir a la plaça
de les Glòries. Mentrestant, el Centre
de Disseny tindrà la seu provisional al
palau del marquès de Llió, al carrer
de Montcada.

També començaran les obres de l’obertura del Museu Picasso pel carrer
de Flassaders, espai que albergarà el
nou Centre de Documentació, així com
els treballs per convertir el Museu de
les Ciències Naturals en el Museu Nacional d’Història Natural i per preparar
el futur trasllat de la col·lecció permanent a l’edifici del Fòrum.
UN NOU PLA
DE BIBLIOTEQUES
L’any 2008 se celebra el desè aniversari
de l’aprovació del Pla de Biblioteques,

el qual ha assolit els seus objectius dos
anys abans del que es preveia. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona vol aprovar-ne una segona versió que
s’imposi nous objectius, com ara nous
equipaments i també la millora qualitativa dels serveis que es presten. De moment, enguany, el mes de gener, ja s’ha
inaugurat una nova biblioteca, la d’Horta–Can Mariner. És previst, a més, traslladar la biblioteca Les Roquetes, que té
150 m2, a un nou equipament de 2.000
m2, i ampliar la de Barceloneta-La Fraternitat.
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