
ïns, aquells que pateixen en les se-
ves cames aquest desnivell cada 
dia, sospiten que la reurbanitza-
ció arriba més per l’èxit de l’espai 
museïtzat que per les seves histò-
riques demandes. Un fet semblant 
va passar amb l’altre accés, al car-
rer de Marià Lavèrnia, actualment 
ple de tanques per les obres.  

CARRER SENSE BOTIGUES  / El projecte 
manté separades la calçada i la vo-
rera excepte a la part final, on es 
crearà una petita plaça  que per-
metrà girar als vehicles, i a la part 
inicial, davant del Bar Las Delici-
as, per facilitar la connexió amb 
els jardins de Juan Ponce. 
 Finalitzada l’actuació, el car-
rer de Mühlberg quedarà integrat 
en l’itinerari del parc dels Tres Tu-
rons. «Aquesta reforma arriba tard 
perquè ja fa molt temps que als bai-
xos de les vivendes només hi que-
den magatzems. A part del quiosc 
i el forn, no tenim ni una sola boti-
ga i hem de baixar fins al carrer de 
Llobregós per anar a comprar», ex-
plica Ángeles Navarro, una jubila-
da  que considera que el bus li pot 
donar molta vida al carrer. H

J El Turó de la Rovira, antic 
assentament ibèric, és un  
espai patrimonial on es 
conserven les restes d’una 
bateria antiaèria construïda 
durant la guerra civil espanyola 
amb l’objectiu de defensar la 
ciutat dels atacs de l’aviació 
feixista. El març del 2011 es  
va obrir aquest espai 
parcialment restaurat, fins 
llavors degradat, aïllat i 
desconegut. 

J El Museu d’Història de 
Barcelona (MUHBA), encarregat 
de la gestió de l’espai museïtzat  
i de coordinar les visites guiades, 
ha instal·lat cinc plafons 
informatius que faciliten la  
visita autoguiada. «En 
l’actualitat, s’està millorant 
l’obra ja acabada amb la 
instal·lació d’alguna barana, uns 
lavabos químics i la col·locació 
d’unes tanques als accessos 
d’un dels espais d’exposició del 
MUHBA», expliquen fonts 
municipals. 

J Ja sigui pel seu pòsit històric o 
per les seves vistes de 360 graus, 
el nombre de visites va a l’alça. 
Segons les dades facilitades pel 
districte d’Horta-Guinardó, 
10.210 persones van passar pels 
antiaeris al mes de juny; 12.623, 
al juliol; 14.017, a l’agost. «Els 
dos dies de més afluència –el 24 
de juny i el 30 d’agost– es van 
superar les 750 persones», 
afegeixen fonts municipals. 

MUSEU AMB 
VISTES I VISITES

mirador

ACTIVITATS 3 El barri  de 
Montbau, que es troba immers 
en la seva festa major des del 18 
de setembre passat, acull demà 
dijous un berenar per als avis al 
local Social de Montbau (Roig i 
Solé, 31) i contes infantils a la 
biblioteca Albert Pérez Baró. El 
programa de festes s’allarga fins 
diumenge.

Montbau celebra 
la festa major 
amb un berenar

MOBILITAT 3 La línia d’autobús 
116 allarga el seu recorregut en-
trant a Can Baró i fins a la refor-
mada plaça de Sanllehy. La línia 
es desvia del seu antic circuit al 
passar el carrer d’Escorial i in-
clou cinc noves parades:  Camè-
lies, Verge de Montserrat, Rami-
ro de Maeztu, Can Toda i Miguel 
i Badia.

L’autobús 116 entra
a Can Baró a l’ampliar 
el seu recorregut

LITERATURA 3 Veïns del barri de 
Montbau participaran demà, di-
jous, a partir de les 17 hores en la 
3a Marató de Contes de la Biblio-
teca Montbau-Albert Pérez Baró 
(Arquitectura, 8). Els interessats 
a llegir algun text encara poden 
inscriure-s’hi enviant un cor-
reu electrònic a b.barcelona.m@
diba.cat.

La biblioteca de 
Montbau acull la 
Marató de Contes

CULTURA 3  La Mostra de Tea-
tre d’Horta-Guinardó celebrarà 
la seva 15a edició a partir de dis-
sabte, 3 d’octubre, en diferents 
escenaris del districte. Les entra-
des per a cada un dels 11 especta-
cle costen 3 euros. També es reco-
lliran donatius per al menjador 
social de l’Associació Sant Cebrià 
(La Teixonera). 

Horta-Guinardó 
celebra la seva 15a 
mostra de teatre

«Alguns visitants vénen amb una 
opinió reticent sobre l’arquitectu-
ra moderna i se sorprenen grata-
ment quan descobreixen els mo-
tius i principis en què es basen», 
explica Laura Gómez, membre del 
col·lectiu El Globus Vermell. 
 «El Pavelló de la República és 
un exemple perfecte d’arquitec-
tura propagandista. Amb aquest 
edifici volien cridar l’atenció so-
bre la situació d’Espanya el 1937», 
aclareix l’arquitecte Rafael Gó-
mez, professor de la Universitat de 
Calgary, que acompanya un grup 
d’estudiants d’arquitectura cana-
dencs d’entre 21 i 25 anys. «Estaran 
aquí tres mesos i havien de visitar 
aquest edifici, un dels més interes-
sants per arquitectura i història», 
afegeix. H

33 5.000 metres de prestatgeries 8 Armaris compactes a la planta baixa que permeten guanyar espai.

L’edifici avantguar-
dista situat al núme-
ro 34 de l’avinguda 
de Cardenal Vidal i 
Barraquer, datat del 
1992, és una rèplica, 

gairebé exacta, de l’original, cons-
truït el 1937 per Josep Lluís Sert i 
Luis Lacasa per a l’exposició inter-
nacional de París. Els seus 1.109 me-
tres quadrats acullen des del 1994 
un dels fons bibliogràfics més im-
portants sobre la segona república 
espanyola, la guerra civil, el fran-
quisme, l’exili i la transició demo-
cràtica. 
 Conegut com a Pavelló de la Repú-
blica, aquesta biblioteca és un dels 
17 centres de recursos per a l’apre-
nentatge i la investigació (CRAI) de 
la Universitat de Barcelona (UB). 
«Aquest centre no depèn directa-
ment de la Facultat d’Història, que 
ja té la seva pròpia biblioteca. Es 
considera una biblioteca patrimo-
nial i hi rebem estudiants universi-
taris, però sobretot investigadors», 
explica la cap de la biblioteca, Lour-
des Prades.

Fusió de diversos fons

En els seus més de cinc quilòmetres 
lineals de prestatgeries s’hi poden 
trobar més de 150.000 títols entre lli-
bres i fullets. «Aquest CRAI fusiona, 
el 1993, els fons del Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals (CEHI) i la 
col·lecció personal de Josep Maria 
Figueras. I a partir de l’any 1996, la 
Biblioteca del Pavelló de la Repúbli-
ca és una biblioteca més de la UB», 
subratlla Prades, que també desta-
ca els més de 10.000 diaris i revistes 
que hi ha a l’hemeroteca, un nom-
bre semblant de cartells i més de 100 
fons d’arxiu. 
 «Rebem moltes donacions i, en-
cara que tenim armaris compactes, 

per guanyar espai, l’edifici s’ha fet 
petit», explica Prades, que descarta 
l’ampliació de l’edifici per la seva 
singularitat. 
 El Pavelló de la República està 
obert al públic de dilluns a diven-
dres de 8 a 20 hores. Al ciberespai, 
no tanca mai. «Per internet es pot 
consultar el nostre blog, Pinterest 
i el catàleg, i accedir a les anome-
nades exposicions virtuals –explica 
Prades–, amb vídeos i presentaci-
ons interactives. Es tracta de difon-
dre al màxim tot el nostre fons».
 Més enllà del contingut, l’edifi-
ci és una peça única digna de rebre 
visites d’aquí i d’allà. El col·lectiu El 
Globus Vermell s’encarrega de co-
ordinar les visites des de finals del 
2013. Els interessats són, majorità-
riament, universitaris o jubilats. 

L.B.
BARCELONA

 DANNY CAMINAL

«Rebem 
estudiants 
universitaris, 
però sobretot 
investigadors»,   
diu la responsable 
de la sala, Lourdes 
Prades

Memòria d’historiador
El Pavelló de la República acull des del 1994 una biblioteca centrada en la història recent 
d’Espanya, des dels anys 30 fins a la transició  H L’edifici és una rèplica del construït el 1937
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EIXAMPLE 3 De Veí a Veí ajuda els 
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