
                                             

 
 

 

 

Les torres de vigilància de la presó Model es 

converteixen en fars per a la Festa Major de 

l’Esquerra de l’Eixample  
 

• La Plataforma Fem Nostre l’Espai de la Model promou la senyalització i 

il·luminació temporal de les set torres de vigilància de l’edifici de l’antiga presó 

la Model amb motiu de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample;  

• Amb projecte gràfic de l’artista urbà Roc Blackblock, la senyalització destaca 

els conceptes clau de vindicació ciutadana del procés participatiu per a la 

transformació de l’espai; 

• Anomenada FARS, l’acció culminarà amb la il·luminació temporal de les torres 

els dies 28 de setembre i 7 d’octubre, durant el pregó i la cloenda de la festa 

major, entre les 19h i les 24h; 

• La producció és de l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació 

Solidaritat de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració del projecte Art 

Públic i Memòria de la Facultat de Belles Arts i el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Barcelona, 20 de setembre 2018 – A partir d’avui, les set torres de vigilància de la 
presó Model destacaran els conceptes clau del procés participatiu promogut per la 
Plataforma Fem Nostre l’Espai de la Model. Les paraules Educació, Zona Verda, 
Memòria, Gestió Comunitària, Espai Jove, Esport, i Habitatge Públic quedaran impreses 
en l’edifici, coincidint amb la ubicació dels futurs equipaments. La pintura de les torres, 
realitzada per l’artista urbà Roc Blackblock, és la primera etapa de l’acció divulgativa 
FARS, proposada per la Plataforma Fem Nostre l’Espai de la Model amb la col·laboració 
de l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de 
Barcelona (EUROM) i el projecte Art Públic i Memòria de la Facultat de Belles Arts. 
L’acció compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i culminarà amb una 
il·luminació temporal que convertirà les torres de vigilància en fars durant les nits del 
pregó i la cloenda de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample, els dies 28 de 
setembre i 7 d’octubre. 

Dirigida per Jordi Guixé, director de l’EUROM, i Nuria Ricart, professora de la Facultat 
de Belles Arts, la proposta busca re-significar l’espai mitjançant la interpel·lació al lloc i 
les seves perspectives de futur. “L’objectiu és donar visibilitat i implicar més ciutadans, 
de dins i fora del districte, en el procés i els diàlegs entorn a la transformació de l’espai 
de la Model”, explica Ricart. A més, la proposta respon a tres objectius específics: la 
integració de propostes de consens en relació a la complexitat del debat públic i el 

https://presomodel.wordpress.com/
http://europeanmemories.net/activities/fars-headlights/


                                             

 
 

procés participatiu en marxa; la visibilitat en l’espai públic, local i metropolità, de nous 
significats i reptes de futur, en especial el canvi del control i la repressió per usos cívics 
i de ciutat; i la valoració del patrimoni format per les torres de vigilància i els murs 
perimetrals, que seran derruïts en pocs anys. 

La pintada de les torres començà el dia 18 de setembre i tindrà lloc fins avui, 20 de 
setembre. La il·luminació temporal es portarà a terme durant el pregó i la cloenda de 
la Festa Major, els dies 28 de setembre i 07 d’octubre, de 19h a 24h. 

Les imatges de l’acció seran actualitzades durant el procés  de pintura i il·luminació 
(Crèdit: EUROM | Fundació Solidaritat UB) 
https://www.flickr.com/photos/147262958@N06/albums/72157699926652461 

 
Contacte: 
Núria Ricart (661 43 0566) 
 
Plataforma Fem Nostre l’Espai de la Model: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de 
l’Eixample (AVVEE), Associació Cultural  Helios Gómez, Associació de Pares de fills amb 
Autisme, Associació Intercultural  Nakeramos, Associació Jardins d’Emma, Associació Memòria 
dels Dibuixants, Asociation Mémoire Graphique, Associació Catalana d’Expressos i Represaliats 
polítics, Assemblea 15M del Barri Esquerra de l’Eixample, Bidó de Nou Barris (Ateneu Popular 9 
Barris), Casal de Joves Queix, Centre d’Esplai Boix, Centre Social Sants, CNT Catalunya,  
Consell d’Entitats de Barcelona, Cooperativa la Ciutat invisible, Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, Consell de la Joventut de Barcelona, Esquerra de l’Eixample (ANC), Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Fem Sant Antoni, Fundació Cipriano García-CCOO 
de Catalunya, Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes, Fundació Ramda x Xirinacs, 
Observatori Europeu de Memòries UB, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la 
Universitat de Barcelona, Raons Públiques, Recreant Cruïlles/Espai Germanetes, Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, SOS Monuments, Unió General de Treballadors 
(UGT), Unión Romaní 
 
Web: presomodel.wordpress.com 
FB:  @presomodel 
 

 

 

 

Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 
 

Twitter – Instagram 

@euromemories 

 

Facebook: 

@europeanobservatoryonmemories 
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Sobre l’Observatori Europeu de Memòries 
 
L’Observatori Europeu de Memòries (European Observatory on Memories, EUROM) és una xarxa transnacional 

d’institucions i organitzacions compromeses amb la recerca i la promoció de polítiques públiques de memòria. El seu 

objectiu principal és contribuir a la reflexió al voltant de la història recent, defensant la diversitat i pluralitat de 

memòries. L’EUROM està impulsat per la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona amb el suport del programa 

Europe for Citizens de la Comissió Europea. 

 

http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/

