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Barcelona inspira

Banyada pel mar i flanquejada per dues 
muntanyes. Arrelada a les seves tradicions i 
alhora atenta a la innovació. Vibrant de nit 
i atrafegada de dia. Barcelona és una, però 
en funció de les preferències, els interessos 
i la disponibilitat de cadascú, n’hi ha moltes 
per descobrir.

Fidel a aquesta realitat diversa i dinàmica, 
Barcelovers es capbussa en aquesta ciutat 
polièdrica per explicar-ne les històries. 
Persones que perseveren en la investigació 
per arribar a solucions viables i útils, 
iniciatives que repensen la tradició amb 
grans dosis de disseny, casos d’èxit de 
les noves indústries creatives o apostes 
ciutadanes per millorar la qualitat de vida.

Convençut que durant la vostra estada 
trobareu la Barcelona que busqueu i us 
deixareu sorprendre per totes aquelles que 
no coneixíeu, us dono la benvinguda a la 
nostra ciutat, i us desitjo una experiència 
profitosa i inspiradora.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
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BARCELONA  
ÉS TEVA

No importa si és una startup o una gran empresa global; no importa si 
són petites inversions o grans apostes internacionals. A Barcelona 
importen les grans idees, les persones, les oportunitats... Tot té 
cabuda en una de les principals ciutats europees en nombre de 
projectes d’inversió internacional. Per això, Barcelona et fa créixer, 
et fa somiar amb els peus a terra, et fa arribar més enllà de l’horitzó.

BARCELONA, CAPITAL EUROPEA DE LA INNOVACIÓ.
Guardó atorgat per la Comissió Europea el 2014.
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Line Up
Una selecció de les 
principals cites, 
esdeveniments i 
espectacles que 
ofereix la ciutat

Wake Up
Informació 
pràctica, consells 
i curiositats

04 08 10 12 14 18

WHAT’S UP
L’entrega del Premi Internacional Catalunya 
a Desmond Tutu encapçala un conjunt de 
notícies recents relatives a la ciutat

MONTJUÏC 
Durant l’estiu, aquesta muntanya 
intensifica l’activitat i esdevé un dels imants 
d’interès ben divers en una ciutat diversa

MONTJUÏC: LES QUATRE VESSANTS 
D’UNA MUNTANYA
Escenari de molts episodis rellevants, avui 
aglutina cultura, economia, esports i natura

MONTJUÏC: EL BROGIT TRANQUIL
¿Què passa quan un vaixell de passatgers 
arriba a un port com el de Barcelona, el 
principal de la Mediterrània en creuers?

MONTJUÏC: LA PROPERA REVOLUCIÓ SONORA
El Sónar és, gràcies a la divisió professional 
Sonar+D, el gran aparador de l’encontre 
entre creativitat musical i innovació

MONTJUÏC: SOTA LES ESTRELLES
El festival Grec, amb epicentre al teatre 
homònim, és una de les cites de referència 
del calendari europeu de les arts escèniques

BARCELOVERS
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MONTJUÏC: WE LOVE THIS GAME
Barcelona acull la selecció de bàsquet més 
carismàtica del món, 22 anys després  
de veure el Dream Team meravellar

PROFILES
Quatre barcelovers que a còpia de talent i 
treball han aconseguit destacar en les seves 
disciplines

NY-BCN: L’AVENTURA ENCARA ÉS POSSIBLE
Una regata puntuable per a l’Ocean 
Masters World Championship, que surt de 
Manhattan, creua l’oceà i finalitza a la ciutat

A LA FÀBRICA DE SOMNIS DIGITALS
El bon moment de la indústria del 
videojoc ens duu a parlar amb alguns 
desenvolupadors establerts a Barcelona

LA LLUM ÉS OR
Una cèl·lula fotovoltaica creada a Barcelona 
obre la porta que les plaques solars es 
puguin situar en qualsevol façana de vidre

QUAN TOT ÉS POSSIBLE
El clima i l’entorn barceloní propicien un 
maridatge ben saludable: l’activitat física  
de bon matí a l’aire lliure

ELS NOUS CAMINS DE LA TRADICIÓ
Artesans que transcendeixen els valors 
tradicionals del seu ofici i l’empenyen cap  
a una nova dimensió creativa

3D: IMPRIMINT OBJECTES
Una tecnologia que irromp en molts àmbits 
i que veus autoritzades titllen de revolució. 
Barcelona hi té un paper protagonista

L’EMOCIÓ DE LES DADES
Instal·lacions en temps real capaces de 
reflectir tot el que és quantificable, un dels 
plats forts del Barcelona Design Festival

AMB ‘V’ DE VOTAR
Una gran ‘V’ entre les dues principals 
avingudes de la ciutat, símbol d’una nova 
Diada Nacional massiva, festiva i reivindicativa

Report
Terrasses. Un panorama visual variat, 
que abasta punts ben diversos de 
Barcelona d’aquesta manifestació tan 
mediterrània de la qualitat de vida, l’oci  
i les relacions socials
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L’arquebisbe sud-africà, premi Nobel de la Pau, ha recollit  
el guardó el 3 de juny. La Generalitat de Catalunya atorga aquest 

premi a persones que contribueixen al desenvolupament de 
qualsevol àmbit del saber des d’una perspectiva ètica  

i humanística

Desmond Tutu,  
Premi Internacional  

Catalunya

What’s Up

Foto Albert Bertran



 | 76 |

Barcelovers | Núm. 2 Barcelona inspira

La multinacional del comerç electrònic està 
estudiant la possibilitat d’obrir un centre 
logístic al Prat del Llobregat (Barcelona)  
perquè es converteixi en la principal base 
logística de la companyia a la Mediterrània.

L’Hospital Clínic i l’Institut de Ciències 
Fotòniques han començat a aplicar les 
propietats dels fotons, les partícules de la llum, 
per diagnosticar i tractar malalties com el 
càncer de mama. La tecnologia desenvolupada 
per l’equip del físic Romain Quidant ofereix 
resultats en menys d’una hora i és més barata 
que l’actual. 

Amb gairebé 18.000 participants, la Marató 
de Barcelona ha omplert un any més de 
corredors els carrers de la capital catalana i 
s’ha consolidat com una de les grans d’Europa 
juntament amb les de Londres, París i Berlín.

La Comissió Europea ha escollit Barcelona  
com a Capital Europea de la Innovació,  
“per la introducció de les noves tecnologies  
per apropar la ciutat als ciutadans”.

EL PRAT, PREMIAT PELS PASSATGERS COM EL MILLOR AEROPORT DEL SUD D’EUROPA

Descobreixen un 
mecanisme que podria  

ser clau per evitar  
el desenvolupament  
del càncer de mama. 

L’estudi és impulsat per 
investigadors de l’Institut 

de Bioenginyeria de 
Catalunya i es publica a la 
revista ‘Nature Materials’.

És un guardó concedit per Skytrax en el marc dels World Airport Awards 2014.  
El reconeixement està basat en enquestes a prop de 13 milions de passatgers  

de 110 nacionalitats sobre més de 400 aeroports de tot el món.

Les conferències de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook,  
i Jan Koum, el cofundador de WhatsApp, van obrir la darrera edició  
del Mobile World Congress. Es tracta de la fira de telèfons mòbils 
més gran del món, que enguany va convocar més de 85.000 
professionals, procedents de 201 països.

Mark Zuckerberg inaugura el Mobile 
World Congress 2014

La Marató de Barcelona  
es consolida com una  
de les grans d’Europa

Barcelona, premi iCapital 
de la Unió Europea

INFRAESTRUCTURES

NEGOCIS

INNOVACIÓ

RECERCAESPORTS

Amazon planeja 
instal·lar-se al Prat

NEGOCIS

INNOVACIÓ

Fotons contra el càncer

liceubarcelona.cat 
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What’s Up



Text Borja Barbesà Foto Txema Salvans

Talaia de bona part de la ciutat, la muntanya de Montjuïc fou el bressol de Barcelona. Els 
ibers s’hi van instal·lar per aprofitar la seva posició estratègica i els romans la van convertir 

en la pedrera de la ciutat. Amb els segles, el seu paper ha sofert incomptables tombs. 
Avui, permet gaudir del llegat de les seves transformacions i ofereix a la ciutat una gran 

versatilitat d’actius que conviuen en harmonia. A més, durant l’estiu, Montjuïc intensifica 
l’activitat i s’erigeix en un dels imants d’interès ben divers en una ciutat diversa
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Jardí Botànic de Barcelona
Jardins Laribal

Jardí de les Escultures
Jardí d’Aclimatació

Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer
Jardins de Joan Brossa

Jardins de Costa i Llobera
Jardins de Joan Maragall

Fira de Barcelona

Museu d’Arqueologia de Catalunya
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Fundació Joan Miró 
CaixaForum

Castell de Montjuïc

Mercat de les Flors 
Institut del Teatre 
Teatre Lliure 
Pavelló Mies van der Rohe
Barcelona Teatre Musical

Port de Barcelona

Piscines Bernat Picornell
Piscina Municipal de Montjuïc 
Hípica la Foixarda 
Estadi Olímpic Lluís Companys
Palau Sant Jordi 
Camp de futbol Julià de Capmany
Estadi Serrahima

Club Natació Montjuïc
Club de Tennis Pompeia

Camp de beisbol Pérez de Rozas 
Camp municipal d’hoquei Pau Negre 

Tir amb arc
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)

Camp de rugbi de la Foixarda

Jardins del Teatre Grec
Mirador del Poble-sec
Mirador de l’Alcalde
Mirador del Migdia
Viver dels Tres Pins
Jardí de la Font Florida
Jardins de Petra Kelly
Camí de Mar

CULTURA CULTURA

ECONOMIA ECONOMIA

NATURA NATURA

ESPORT ESPORT

eu de l’Exposició Internacional de 1929, escenari del  
clàssic circuit urbà de Fórmula 1 durant els anys 
setanta, epicentre dels Jocs Olímpics de 1992,  
espai emblemàtic del festival Grec (una de les  
cites de referència del calendari europeu de les arts 
escèniques), la muntanya de Montjuïc combina, com 

cap altre indret a Barcelona, finances, cultura, esport i natura.  
Una insòlita barreja que s’ha anat conformant amb els anys al llarg 
de la història de la muntanya. 

El món dels negocis es desplega als seus peus, amb la frenètica 
activitat del Port i la Fira de Barcelona. El món de la cultura s’hi 
manifesta en un grapat d’equipaments –museus, teatres, centres 
de formació artística– que acullen esdeveniments de primer 
ordre internacional. L’eix esportiu de Montjuïc se sustenta en les 
instal·lacions de l’Anella Olímpica i altres infraestructures que 
aixopluguen la pràctica, tant professional com cívica, de més d’una 
desena de modalitats esportives. I, enllaçant tots aquests punts 
d’activitat, un espès ordit de zones verdes que configuren  
un autèntic pulmó per a la ciutat i lloc d’esbarjo serè per a 
ciutadans i visitants.

LES QUATRE VESSANTS  
D’UNA MUNTANYA 



 | 1312 |

Barcelovers | Núm. 2 Barcelona inspira

ovint es té la imatge d’un creuer 
associada a una festa itinerant. 
Descans i diversió a bord d’una 
ciutat flotant. Però què passa 
quan el creuer arriba a port? Al de 
Barcelona, per exemple, primer port 
del Mediterrani i quart del món 

en trànsit de creuers. Abandonades pels turistes que les habiten, 
generalment, entre les 9 i les 11 del matí, les naus esdevenen edificis 
adormits en horitzontal, però sota aquesta aparent somnolència 
hi ha molta activitat: operen subministradors, companyies de 
neteja, transitaris i consignataris, tripulació, serveis de transport, 
administració portuària i, de tant en tant, algun diari o televisió en 
missió de reportatge. 

Els serveis i activitats professionals poden ser frenètics, però 
el silenci s’imposa sempre arreu: com si el mar relativitzés les 
presses, el soroll, la feina. La neteja és una de les tasques que 
s’observen des de primera hora del matí: exèrcits amb carros de 
la neteja que estenen llençols, corren cortines, freguen terres 
i netegen finestres. Tot el matí sembla destinat a aquestes 
tasques, però cap a les 10 comencen a arribar camions carregats 
d’aliments frescos i avituallament bàsic. Tot plegat és una gran font 
d’ingressos per a la ciutat, les navilieres deixen més de 100 milions 
d’euros anuals només en béns no duradors: provisions d’aliments, 
begudes, tabac, combustible…

La tripulació camina amunt i avall de coberta i, adés i ara, això 
sí, ajuda a maniobrar un nou creuer que atraca a la vora ajudat 
d’un vaixell remolcador. Alguns empleats tenen una estona lliure i 
aprofiten per fer un vol pel centre de la ciutat. El més segur és que 
esmercin el temps passejant, menjant, prenent un aperitiu en una 
terrassa. Tal vegada adquirint un souvenir.

EL BROGIT
TRANQUIL

Vora els norais, esperen pacients els busos-llançadora i  
els taxis que han de dur els passatgers cap al centre de la ciutat.  
El transport és un dels sectors que més es beneficia de la presència 
de creueristes. Tenint en compte que normalment disposen d’entre 
sis i vuit hores per visitar la ciutat, l’oferta de busos turístics 
suposa una bona alternativa per conèixer-ne en poc temps els 
atractius principals. Al moll s’imposa progressivament un silenci 
aclaparador. Fins i tot els creueristes que han preferit quedar-se a 
bord tenen una activitat reposada, contemplativa. És comprensible. 
Si no han volgut barrejar-se amb el brogit de la ciutat, en bona part 
és per dedicar-se a quefers de baixa intensitat.

L’arribada de creuers és cada cop menys estacional, essent 
el període d’abril a novembre el de major activitat. Això es deu, 
sobretot, al fet que Barcelona s’ha consolidat com a primer port 
base d’Europa, és a dir, el punt escollit per les companyies per 
realitzar el turnaround, inici o final d’itinerari dels creuers. 
La proximitat del port amb el centre de la ciutat, les seves 
infraestructures i l’augment de les connexions internacionals  
de l’aeroport han estat clau per a aquesta consolidació. Una dada 
especialment rellevant i a tenir en compte és que, segons diversos 
estudis, cada passatger de creuer en turnaround fa una despesa 
mitjana de 220 euros i, en el cas dels passatgers en trànsit, la 
quantitat és de 75 euros.

A mitja tarda, els vaixells que salpen cap a la següent destinació 
reben els turistes amb el rentat de cara a què s’han sotmès durant 
el dia i amb la panxa plena de provisions. Qui hagi passat la jornada 
visitant la ciutat gairebé ni se n’adonarà. Ho dóna per suposat sense 
plantejar-s’ho. Però perquè tot estigui a punt, una munió de trames 
i subtrames s’ha anat entreteixint. El creuer, un cop més, funciona 
com a analogia d’una ciutat. Sense la Rambla i el Modernisme, això sí.

Per acollir els 2,6 milions de creueristes que van 
passar per Barcelona el 2013 el port disposa de 
set terminals especialment funcionals i que han 
estat concebudes per adaptar-se a les necessitats 
del mercat respecte a les dimensions i capacitat 
dels vaixells. Instal·lacions perfectament 
equipades i una estructura de personal flexible 
resulten imprescindibles per poder gestionar 
amb un alt nivell de seguretat i eficiència una 
operativa d’embarcament i desembarcament de 
58.000 viatgers, com la que està prevista el cap 
de setmana del 12 i 14 de setembre d’aquest any.

58.000 creueristes en  
un sol cap de setmana

Creuers en aigües del Port de Barcelona, amb la ciutat al fons

Text Iñaki Barco
Foto Vicens Forner
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es pantalles tàctils i els 
dispositius portàtils obren 
noves vies per a la creació, 
però són només els últims 
a afegir-se a la festa. En un 
àmbit com el de la música 

electrònica, tan vinculat a la tecnologia, cada dia sorgeixen noves 
maneres de fer que aspiren a deixar enrere el paradigma d’ahir.  
En el llindar fèrtil de l’enginyeria, el disseny i la creativitat musical, 
Sónar+D posa a tocar dels dits la propera revolució sonora.

Ubicada al recinte firal de Montjuïc, la part professional del 
Sónar, Festival de Música Avançada i New Media Art (12, 13 i 14/06), 
aspira a reunir, en un únic espai, tots els actors de la indústria de la 
música electrònica. L’any passat va aplegar 3.325 professionals de 
57 països i aquest any evoluciona cap al format de congrés. 

Exposicions i shows permetran conèixer les darreres innovacions 
en aplicacions experimentals per a mòbils o robots creatius.  
A més, Sónar+D vol donar sortida comercial a aquestes tecnologies. 
Posem que vostè té una app: a Sónar+D podrà concertar sessió de 
coaching amb un expert de la indústria. Algunes de les empreses 
i institucions líders del sector (la plataforma de crowdfunding 
Kickstarter o el Media Lab del MIT) parlaran sobre noves formes 
de distribució. 

Un bon exemple de la confluència entre creativitat i tecnologia és 
el Music Hack Day, una hackató que vol aprofundir en la interacció 
avançada amb eines sonores: durant 24 hores, diverses companyies 
posaran els seus dispositius (tant software com hardware) a 
disposició dels hackers i makers, els quals intentaran descobrir-ne 
les aplicacions més insospitades.

Al cap i a la fi, la música electrònica es genera al laboratori. Els 
oscil·ladors (la base dels sintetitzadors) són circuits elèctrics. De 
l’aplicació de les idees d’Einstein sobre la llum al camp del so neix 
la síntesi granular, base de molta música experimental, però també 
de la reafinació dinàmica (autotune). Quan un ordinador estàndard 
posa aquests i més recursos a l’abast de qualsevol, cal ser valent per 
assenyalar on és la frontera. 

El Music Hack Day posarà algunes  
peces de ‘software’ i ‘hardware’ musical  
a disposició de la comunitat ‘hacker’

LA PROPERA  
REVOLUCIÓ 
SONORA

I + D SONOR: EL MUSIC TECHNOLOGY GROUP
El Music Technology Group (MTG) de la Universitat Pompeu 
Fabra és una de les puntes de llança de la investigació. Aquest 
departament és responsable de la ReacTable (un innovador 
instrument musical que ha estat utilitzat per Björk o Coldplay)  
o el Vocaloid (un software d’imitació de veu humana, que 
comercialitza Yamaha).

Aquest mateix departament també ha desenvolupat Freesound 
(www.freesound.org), una xarxa global de “caçadors de sons” 
que intercanvien els seus enregistraments, organitzats segons un 
sistema intel·ligent de tags. Dins de Freesound, el projecte Sounds  
of Barcelona aspira a dibuixar un mapa sonor de la ciutat.

Noves interfícies interactives home-màquina

Oculus Rift, ulleres de realitat virtual presents al Sónar 

El Sónar va celebrar la primera edició al Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona ara 
fa 20 anys. Ara, comença a emergir la primera 
generació de barcelonins que han crescut amb 
la cultura d’aquest esdeveniment. Festivals com 
el MiRA!, que ha celebrat tres edicions, o el 
Lapsus, que va engegar amb la primera edició el 
passat mes d’abril, aposten per destinar un espai 
important als investigadors i artistes locals, tant 
sonors com visuals. 

Són iniciatives que conviuen amb altres de 
més veteranes com l’Störung (orientat cap a 
la investigació sonora), el Mutek (el festival 
originari de Mont-real va obrir una franquícia 
a la capital catalana fa 5 anys) o el Caudorella, 
aparador per als artistes electrònics catalans.

Creativitat electrònica 
durant tot l’any

Text Oliver Villanueva
Foto Arxiu Sónar
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Oval, una alternativa electrònica i més accessible del Hang

El Sónar de Dia al recinte Fira Montjuïc

El MTG treballa actualment en el projecte GiantSteps.  
En col·laboració amb la Red Bull Music Academy o Native 
Instruments, entre d’altres, el MTG vol desenvolupar una eina 
que serveixi com a font d’inspiració per crear música electrònica, 
oferint des d’anotacions sobre la progressió de la peça fins a 
suggeriments d’eines que podrien complementar la creació.  
Al Sónar+D obriran un panel per recollir les idees de la  
comunitat creativa.

En un àmbit molt diferent hi trobem PHENICX, una tecnologia 
que desenvolupa un seguit d’aplicacions per millorar l’experiència 
dels assistents a un concert –en aquest cas concret, de música 
clàssica orquestral. A través de gadgets, com les Google Glass, es 
podria transformar l’actuació en una experiència interactiva a 
mida de l’usuari amb sobreimpressions de la partitura o permetent 
que se centri en un dels intèrprets. Un cop a casa, l’usuari seria 
capaç, mitjançant sensors, de recrear l’experiència posant-se en 
el lloc del director de l’orquestra; així mateix, podria accelerar el 
tempo o indicar canvis d’intensitat i de to. Els primers resultats 
s’haurien de veure d’aquí a dos anys.

El Music Technology Group de la  
UPF treballa per incorporar ‘gadgets’  
com les Google Glass a l’experiència  
de la música en viu
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les càlides nits d’estiu, la lluna i les 
estrelles són els focus que il·luminen  
un fascinant escenari de pedra en plena 

muntanya de Montjuïc: el Teatre Grec. Aquest espai és l’epicentre 
del festival d’arts escèniques més important de la ciutat: el Grec 
Festival de Barcelona, que durant tot el mes de juliol ofereix una 
programació extensa i variada de teatre, música, dansa i circ. 

Antiga pedrera, fou construït l’any 1929 pels arquitectes Ramon 
Reventós i Nicolau Rubió i Tudurí. L’amfiteatre segueix les línies 
establertes per Epidaure, a l’aire lliure i envoltat per la bellesa 
vegetal del jardí dissenyat per Jean Claude Nicolás Forestier. Un 
entorn únic que ens transporta a la Grècia clàssica i que des que va 
alçar el teló ha anat creixent en popularitat. 

El Festival s’ha celebrat en diferents actes amb entreactes 
imposats, com ara l’aturada a causa de la Guerra Civil (1936-
1939). Però des de 1979, amb la reinstauració dels ajuntaments 
democràtics, el Grec s’ha consolidat en cada nova edició, 
incorporant noves línies escèniques, nous espais per tota la ciutat 
i amb la presència de les millors companyies internacionals. En 
dóna fe el gran èxit de públic, que en la passada edició va arribar als 
120.000 espectadors.

Convertit en un referent cultural ineludible de les nits d’estiu 
barcelonines, pels seus escenaris han passat alguns dels grans 
autors i intèrprets de l’escena mundial. Enguany la programació 
inclou propostes tan atractives com la dansa contemporània de la 
companyia de Nova York Gallim Dance, el primer smart show de 
la història a càrrec de la innovadora companyia catalana La Fura 
dels Baus, l’art de la guitarra de Joe Satriani o la reinterpretació 
jazzística de la pianista japonesa Hiro.

Un festival i un teatre únic per anotar a l’agenda, en el qual la nit 
estrellada és la convidada de la funció.

SOTA LES 
ESTRELLES
Text Helena Martínez Guimet
Foto Josep Aznar
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ls Jocs Olímpics de Barcelona ’92  
van ser el primer esdeveniment on les  
figures de l’NBA van competir a nivell 
internacional. La selecció dels Estats Units 
estava conformada pels integrants de la, 
probablement, millor i més carismàtica 
generació de la història del bàsquet, 
l’anomenat Dream Team.

Aquest setembre, vint-i-dos anys després, 
la ciutat tornarà a acollir l’equip dels Estats 

Units en una competició de primeríssim nivell, sempre que 
compleixi el més que previsible tràmit de superar la primera fase 
de la competició. El Palau Sant Jordi, una de les icones de l’Anella 
Olímpica, serà una de les seus de la Copa del Món de Bàsquet. 
D’aquesta manera, si tot segueix el guió previst, l’equip americà 
disputarà tres partits decisius (vuitens de final, quarts i semifinal) 
a la muntanya de Montjuïc. 

Soci multimèdiaPatrocinador principal Patrocinadors Patrocinador i seu oficialOrganitza

Amb el suport de Col·labora Diari oficial TV oficial Vehicle oficial
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WE LOVE
THIS GAME
Text Borja Barbesà
Il·lustració Pau Santanach
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Barcelona 1992
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Va créixer al Japó, d’on és originària, tot i que va néixer a Louisiana, als Estats Units. Viu a 
Barcelona des de finals de 2009. És una artista plàstica que treballa principalment amb la 
il·lustració, la pintura, el grafit i les intervencions murals urbanes, però també té una gran 

experiència en l’autoedició de contes i poemes. Va començar els estudis a Tòquio i els va 
continuar aquí. Els seus treballs destaquen sobretot per la improvisació en les formes i l’ús 
lliure del color. Aquest estil es manifesta, per exemple, en els celebrats i lluminosos murals 
exteriors que realitza amb l’argentí Zosen, amb qui ara forma parella artística. Barcelona 
la va inspirar a pintar d’aquesta manera. “Abans ho feia amb colors més foscos”, afirma. 

És artista resident a la fàbrica de creació col·lectiva La Escocesa (al barri del Poblenou), un 
antic recinte industrial que ha estat remodelat i adaptat per afavorir la tasca artística a la 

ciutat i reforçar-ne el teixit creatiu.

És, amb només 28 anys, el propietari de Palens, una empresa d’ulleres de sol artesanes fetes 
amb fusta natural que ell mateix va crear del no-res. Tot va començar al garatge de casa 

seva. A mitjan 2012 va treure al mercat els primers models i, des d’aleshores, l’empresa no 
ha parat de créixer. “Encara que hi va haver moments de frustració durant el procés, mai no 
em vaig plantejar deixar-ho un cop vam posar les ulleres en circulació”. Actualment, Palens 
importa a països com Alemanya, França, Itàlia o Suïssa, i s’està començant a introduir en 
mercats com l’americà o el japonès. “Siguem on siguem, explotem al màxim que la marca 
és de Barcelona, que tot està fabricat aquí ”. Es considera una persona motivada, que no es 

deixa portar per la negativitat, i, segons diu, aquesta és l’actitud que el fa tirar endavant 
les pròpies idees. Palencia afirma que el següent pas de l’empresa és treballar amb altres 

materials i continuar innovant amb la fusta, “sempre amb la mateixa història i filosofia que 
en l’actualitat”.

Barcelona inspiraBarcelovers | Núm. 2
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PROFILES
Text Xavi Arnaiz
Fotos Txema Salvans

MINA HAMADA
Artista

ÒSCAR PALENCIA
Emprenedor
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Ana Maiques és, juntament amb el seu marit Giulio Ruffini, la fundadora d’Starlab, empresa 
amb seu a Barcelona que des de fa tretze anys treballa perquè la investigació en àmbits tan 
capdavanters com la neurociència o l’espai es concreti en solucions per a les persones. Dues 

àrees, diu, “més simètriques del que sembla”. La voluntat de la companyia ha estat des de 
sempre fer recerca d’alt nivell, desenvolupar tecnologies (per exemple, en gestió de reserves 
d’aigua) i ser capaç de dur-les al mercat. En el camp neurocientífic, Starlab té dos productes 
estrella. Per una banda, el casc Enobio, que llegeix l’activitat cerebral i s’aplica en diagnosis 
de malalties com l’epilèpsia o els desordres del son; i, per l’altra, l’Starstim, un estimulador 
neuronal amb aplicacions terapèutiques en patologies com el dolor o la depressió. Aquesta 
emprenedora i mare de quatre fills ha estat guardonada amb el tercer premi a la dona més 
innovadora de la Unió Europea. Un premi, diu, “que reconeix l’esforç que ha fet l’empresa” 

en un sector, el de l’alta tecnologia, cada cop més creixent a la ciutat.

Albert Ventura és xef i propietari del Coure, un restaurant del barri de Sant Gervasi de 
Barcelona que es caracteritza pel “tracte proper amb els clients” on “s’hi poden trobar plats 
senzills i cuina més elaborada”. Des que va posar en funcionament el restaurant, ara fa nou 
anys, ha après a equilibrar dues facetes: la de cuiner (la seva vocació) i la d’empresari, més 
circumstancial. Practica l’alta cuina sense etiquetes. “Alta cuina significa fer les coses ben 
fetes, no ha de ser només una aparença, s’ha de treballar dia a dia”. Barcelona l’ha ajudat 
a tenir més projecció internacional i a fer créixer el seu negoci. “Això ho porta la mateixa 
ciutat, jo vaig néixer aquí i he tingut la sort de poder tenir aquí el meu projecte”. Fa tres 
anys va obrir el restaurant Wall 57 a Valldoreix, als afores de Barcelona, amb la mateixa 

filosofia que el Coure. A més, ha dissenyat la carta del nou restaurant del Reial Cercle 
Artístic, al centre de la ciutat.

Barcelona inspiraBarcelovers | Núm. 2
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Per molt petit i abastable que s’hagi fet el planeta, per fàcil i instantània que sigui la 
comunicació, en aquest món, avui l’aventura encara és possible. Salvar les 3.700 milles 
nàutiques que separen Nova York de Barcelona dalt d’una embarcació de divuit metres 
escassos, empesa per la força del vent i ajudada pel corrent i les ones, n’és una. Perquè per 
aconseguir-ho, es requereix tècnica i enginy, paciència i coratge. Quan, a més, es tracta d’una 

competició, convé sumar-hi estratègia i càlcul, imaginació i innovació. 
Dotze dies, sis hores, tres minuts i 48 segons. Aquest és el temps que Alex Pella, Pepe 

Ribes i Stan Schreyer van tardar a recórrer la distància entre ambdues ciutats el 2010,  
a bord de l’IMOCA Open 60 Estrella Damm. Aquesta és la marca a batre pels participants  
de la flamant New York to Barcelona Race, la primera competició puntuable per al nou 
Ocean Masters World Championship. La sortida des de l’extrem sud-oest de Manhattan està 
programada el dia 1 de juny, i s’espera que les primeres embarcacions  arribin a Barcelona  

el dia 13.
Entre els aventurers d’enguany, cal comptar amb un membre de la tripulació que ostenta 

el rècord de la regata: l’alacantí Pepe Ribes. Aquest cop farà tàndem amb l’estatunidenc Ryan 
Breymaier a bord de l’Hugo Boss. Altres naus participants són el Safran, de l’experimentat 
Marc Guillemot i el jove Morgan Lagravière, dues generacions unides per un propòsit; 
el Neutrogena, de Guillermo Altadill i el xilè José Muñoz; o l’Spirit of Hungary, del veterà 

Nándor Fa i el seu compatriota Marcell Goszleth.

New York 
NY

BCN

L’aventura encara
és possible

Barcelona
Text Borja Barbesà | Foto Román Yñán

Embarcacions tripulades 
per dues persones 

40º N

40º N

Açores

Pròleg: dissabte, 24 de maig

North Atlantic Current

Canary  Current

Labrador  Current

Gulf Stream

Azores Current

La cursa forma part de l’Ocean 
Masters World Championship

3.700 milles =
5.954 km

Sortida: diumenge, 1 de juny

Marca a batre: 12 dies,  
6 hores i 3 minuts

Previsió d’arribada: 
divendres, 13 de juny
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Text Oliver Villanueva

Foto Arxiu

La indústria del videojoc està vivint un moment àlgid.  
Des de gegants que exploten les possibilitats de les xarxes 
socials per oferir entreteniment, fins a petits estudis que 
supleixen la manca de recursos amb imaginació; emergeix  
una nova indústria creativa que aspira a construir els somnis 
de les noves generacions. Però, com ho fan? Parlem amb 
alguns desenvolupadors de Barcelona sobre el que hi ha al 
darrere dels acolorits píxels de la pantalla

Incubadora d’empreses 
Glòries – Lince Works SL 

Social Point

Novarama

OmniDrone
Akamon

Digital Legends

Ubisoft

GameLoft

BeautiFun Games

King

Almogàvers  
Business Factory –  
A crowd  
of Monsters

Els cinc capítols de la saga Invizimals 
avalen l’aposta per la innovació de 
l’estudi Novarama

El primer títol d’OmniDrone 
serà un tower defense 3.0 
protagonitzat per nans amb 
estètica entre hobbit i víking

Barcelona Activa. 
Parc Tecnològic  
de Barcelona Nord 
– Edenic Games

A la
fàbrica  

de somnis 
digitals

EMPRESES

INCUBADORES
D’EMPRESES

UN BON PROTOTIP ÉS CLAU
El paper ho aguanta tot, però cal passar de les idees a la realitat.  
Un cop es té el concepte, es fa una mostra a petita escala, que 
serveix per veure què és possible i què no, i què pot atreure 
inversors. “Vam vendre Invizimals a Sony amb el prototip”, explica 
Daniel Sánchez Crespo, de Novarama. L’any 2007, aquest estudi 
va desenvolupar una idea per a un joc de caçadors d’animals 
que explotava les possibilitats de la realitat augmentada i el va 
presentar a la marca japonesa. Avui la franquícia ha generat cinc 
videojocs, una sèrie de televisió i és la segona marca de cromos 
d’Espanya, només superada per la Lliga de Futbol Professional. 

Novarama es considera un estudi “petit però en creixement”: 
té 35 treballadors i vol ampliar la plantilla fins a 50. Aquesta 
estructura, suportada pel fet de no haver de buscar clients (té un 
contracte en exclusiva amb Sony) els permet centrar-se en el que 
més els agrada: innovar. “El joc és el joc per la varietat. Si sempre 
fas el mateix, és feina”, explica Crespo. I així, quin és el futur?  
“Ens interessa molt Project Morpheus, el projecte de realitat  
virtual de Sony”.

IDEES SOBRE PAPER
Els grans projectes neixen de grans idees. Durant la fase de 
conceptualització, se’n deixen anar moltes, però no tot és especular. 
Abans d’embarcar-se en un projecte que pot durar mesos o anys, 
s’investiga quins són els jocs de més èxit del moment, i també 
quines són les tendències en altres àmbits culturals: si a la televisió 
hi triomfen les sèries sobre detectius malcarats... per què no 
provar-ho? 

Per a Gerard Fernández, “la clau és que l’equip se senti a gust 
desenvolupant el joc, que el projecte correspongui a les seves 
habilitats”. Fernández i el seu soci, Elías Lozano, van fundar 
OmniDrone fa menys d’un any, però no són uns nouvinguts: 
havien creat la plataforma de videojocs per a mòbils Microjocs, 
que posteriorment seria absorbida per la multinacional Digital 
Chocolate, l’any 2002. Amb OmniDrone han aconseguit fins a 
2.000.000 de dòlars de finançament internacional. 

S’estrenaran amb un tower defense, un joc d’estratègia basat 
a recol·lectar recursos, avançar i conquerir protagonitzat per 
“12 nans amb estètica entre hobbit i víking”. Tipus Warcraft, per 
entendre’ns? “Ja ens agradaria”, riu Fernández. “Clash of Clans era 
un tower defense 2.0. Volem afegir algunes novetats al model”.

Creatiu Lab
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Fa 12 anys, la Universitat Pompeu Fabra va posar 
en marxa un Màster en Videojocs, amb la idea 
de convertir programadors i artistes en perfils 
vàlids per a aquesta indústria que llavors estava 
a les beceroles. L’any següent, la Universitat 
Politècnica de Catalunya va posar en marxa el seu 
propi pla d’estudis, i fa 6 anys que la Universitat 
Autònoma de Barcelona va decidir seguir el 
mateix camí.

Aquests estudis de postgrau conviuen ara amb 
noves titulacions de grau que s’estan començant 
a implantar a altres universitats catalanes, com la 
Universitat de Barcelona o la UPF, a més d’altres 
iniciatives en l’àmbit privat. 

Opcions de formacióMúsica per a reis

Premis alternatius 
internacionals HoPlay

GameLab

IDEC-UPF  
Màster en Creació de videojocs

UAB  
Màster en Creació  
de videojocs

CITM-UPC  
Grau oficial en Disseny  
i desenvolupament  
de videojocs

ENTI-UB  
Grau especialitzat 
en Continguts 
digitals interactius

TecnoCampus – UPF 
Grau en Aplicacions 
interactives i videojocs

UPC  
Màster en Disseny  
i creació de videojocs

Dragon City és un dels èxits de l’empresa barcelonina 
Social Point, un referent dels videojocs socials

Nihilumbra, videojoc de debut de la 
productora indie BeautiFun Games,  
es mou en paràmetres singulars

Una enganxosa sintonia d’aire llatí acompanya 
els jugadors de Papa Pear Saga, un dels videojocs 
de King.com (Candy Crush Saga). Es tracta d’una 
creació de dos alumnes del Taller de Músics, Pep 
Soler i Jose Carrasco. “Havia fet bandes sonores 
per a teatre o publicitat, però això és diferent”, 
explica Carrasco. “Generar sensacions a través de 
la música sempre és un repte, però ells tenen un 
enfocament molt funcional: van molt al gra amb 
el que volen que transmeti, i si no els funciona, 
t’ho diuen i llestos”, afegeix.

King.com és un dels líders de jocs per a xarxes 
socials i dispositius mòbils. L’any 2012 es van 
instal·lar a Barcelona. No són els únics: altres 
gegants dels videojocs com UbiSoft o GameLoft 
també desenvolupen part dels projectes des de 
les seves oficines a Barcelona.

PRODUCCIÓ I INDEPENDÈNCIA
Per a BeautiFun Games, atreure inversors no era important: 
“si afrontes el desenvolupament del joc tu sol, tens més control 
sobre el producte final”. Es tracta d’una de les anomenades 
productores indie: petits estudis que desenvolupen els videojocs 
amb infraestructures mínimes. “Els jocs que et pots trobar en una 
botiga física estan fets per equips de 100 persones o més”, explica 
Kevin Cerdà. “Nosaltres, amb set treballadors, som un estudi 
independent mitjà-gran. La majoria són de dues o tres persones.” 

L’any 2012 aquest estudi de Sabadell va publicar el seu primer 
títol comercial, Nihilumbra. “Vam haver d’aprendre moltes 
coses, sobretot pel que fa a producció”. I és que fer un videojoc 
és una tasca complexa: hi ha els programadors que escriuen el 
codi i els artistes que creen l’univers visual i sonor, i enmig hi 
ha el dissenyador. El dissenyador s’encarrega que cada decisió 
tècnica i estètica (des del color de la pantalla fins a la velocitat de 
resposta) tingui un sentit en termes de jugabilitat: que el joc sigui 
entretingut. “Primer vam fer la mecànica del joc, i a partir d’aquí 
vam anar creant els elements: dissenyar un joc no és posar peces 
una al costat d’una altra, sinó més aviat fer una teranyina, anar del 
centre a les bandes i tornar”, afirma Cerdà.

 

LLEST… I ARA, QUÈ?
Abans, els videojocs sortien de l’estudi, s’empaquetaven i  
s’enviaven a la botiga. Ara, publicar actualitzacions és una manera 
de mantenir enganxats els consumidors, per a aquells que s’ho 
poden permetre. 

A Social Point (Dragon City, Monster Legends) ho tenen molt 
clar: “Per a nosaltres, la feina comença quan surt el joc”. Dos 
barcelonins, Horacio Martos i Andrés Bou, van fundar aquesta 
empresa el 2008. Ara té més de 170 empleats i s’ha fet un lloc dins 
del competitiu món dels jocs socials. Analitzen el feedback dels 
usuaris, les estadístiques de joc i els inputs que reben els community 
manager per oferir noves funcions o millorar errades. Tot un canvi 
de mentalitat, de crear un producte estàtic a oferir una experiència 
que es continua desenvolupant. “A la pràctica, realitzem 
comprovacions cada setmana”.

PREMIS
DE LA

INDÚSTRIA

FORMACIÓ

FIRES
DEL

SECTOR
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La implantació d’aquestes noves cèl·lules suposaria un progrés 
evident davant de l’energia fotovoltaica actual, que funciona 
amb silici, i és que les plaques solars que coneixem són eficients, 
però també pesades, opaques i poc manejables. A més, com que 
només poden integrar-se en terrasses i espais plans, el seu marge 
d’aprofitament de la superfície és limitat. En canvi, les cèl·lules 
fotovoltaiques transparents són flexibles, orgàniques, sostenibles i 
menys costoses. Podrien escampar-se pel nostre paisatge quotidià 
sense que es veiés afectat.

 Així, en pocs anys, aquestes cèl·lules podrien cobrir façanes 
senceres d’edificis i convertir-ne la radiació solar en electricitat, 
cosa que estalviaria fins al 50% de l’energia generada. A la llarga, 
fins i tot, podrien alimentar mòbils, tauletes, cotxes i altres aparells 
electrònics. L’aplicació d’aquesta tecnologia orgànica implicaria un 
estalvi fins ara inèdit, alhora que augmentaria l’ús d’energia solar, 
una energia absolutament neta i segura, que no produeix CO2 i que és 
cada cop menys cara.

 Si bé les cèl·lules transparents ja existien, la contribució de Jordi 
Martorell i el seu equip ha fet que esdevinguin econòmicament 
rendibles. Concretament, la seva aportació ha consistit a afegir, 
a la cèl·lula fotovoltaica orgànica, cinc capes nanomètriques que 
deixen passar la llum visible però fan rebotar la llum infraroja i la 
ultraviolada. Aquestes últimes partícules tornen a generar energia, 
mentre que la llum visible es veu poc afectada pel procés. 

La llum és or 

I si els centenars de finestres d’un gratacels actuessin 
com a plaques fotovoltaiques amb el rèdit energètic que 
això suposaria? O si les pantalles dels nostres dispositius 
mòbils poguessin captar energia solar i autoabastir-se? 
Tot això sembla possible gràcies una cèl·lula fotovoltaica 
transparent creada pel professor de la Universitat 
Politècnica de Catalunya Jordi Martorell i l’equip que dirigeix 
a l’Institut de Ciències Fotòniques. Les noves plaques es 
podrien integrar en qualsevol façana de vidre i passarien 
desapercebudes, sense necessitat de desterrar-les als terrats 
com succeeix actualment

Text Irene Pujadas | Infografia Lamosca

Superfície de la façana: 21.560 m2

Altura: 154 m
Potencial d’energia generada: 860.514 kWh/any

L’orientació de l’Hotel Arts fa que cap de les quatre 
façanes sigui totalment ombrívola, fet que el 
converteix en un dels edificis amb més potencial pel 
que fa a energia fotovoltaica.  

Superfície de la façana: 13.430 m² 
Altura: 144 m
Potencial d’energia generada: 650.020 kWh/any

L’edifici de la Torre Agbar és més baix que el de 
l’Hotel Arts i té una forma el·líptica. A partir de certa 
planta, la superfície i el perímetre es comencen a 
reduir. Tot plegat fa disminuir la superfície total de la 
façana, així com la de llum aprofitable. 
 

Superfície de la façana: 10.267 m2 
Altura: 99 m
Potencial d’energia generada: 382.898 kWh/any

Té una façana totalment orientada cap al sud que 
recull molta llum solar. L’inconvenient és que la 
façana oposada no rep gens de llum, de manera que 
només s’aprofitaria el 50% de la superfície total. 

Hotel WTorre AgbarHotel Arts

860.514 kWh/any

650.020 kWh/any

382.898 kWh/any
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Text Iñaki Barco
Fotos Vicens Forner i Txema Salvans

NEDAR A TOCAR DEL MAR
La vida va començar a l’aigua. Els fetus creixen i s’alimenten 
immersos en el líquid amniòtic. El medi aquàtic ens és propi i té 
alguna cosa que ens connecta amb un benestar atàvic. Avançar dins 
de l’aigua a força de braços i cames, compassar la respiració amb 
cada braçada, lluitar contra el corrent a mar obert o buidar la ment 
a força de comptar piscines. Nedar és tan cansat com relaxant. 

A la Barceloneta, el barri mariner de Barcelona, hi ha dos clubs de 
natació amb tradició centenària a tocar del mar on, alguns dels seus 
socis, tenen com a disciplina començar el dia a trenc d’alba nedant, 
ja sigui al mar o a la piscina. Una tradició arrelada a un paisatge 
i un medi que permet mantenir la ment desperta i el cos sense 
contractures.

QUAN  
TOT ÉS
IMPOSSIBLE
Algunes apostes mai no fallen i, de 
vegades, la recepta és molt simple: 
activitat física, entorn natural i 
albada són una tríada d’èxit. Veure 
les primeres llums del dia exercitant 
el cos en un paratge harmònic només 
pot augurar coses bones. Llevar-se ben 
d’hora i mantenir-se en forma tan sols 
depèn de la voluntat. Trobar illes naturals 
enmig del brogit urbà pot resultar molt 
difícil, però en algunes ciutats és possible ‘PADDLE SURF’ A LA PLATJA

Amb poc més de deu anys, aquestes taules amples i estables 
accionades a rem s’han fet un lloc a les platges d’arreu. Segurament 
per la seva gran versatilitat. Quan la mar està calma, agafar ritme 
remant al mig de les aigües cristal·lines és relaxant i terapèutic. 
Quan les onades s’aixequen, cavalcar-les sobre la planxa és 
adrenalínic i alliberador. 

A Barcelona, inaugurar el dia a cop de rem no només és possible, 
sinó que és una opció que dia a dia guanya adeptes. Bona prova en 
són les escoles dedicades a aquesta disciplina, que en els darrers 
anys han proliferat. Començar amb un bany de calma per si, durant 
el dia, s’aixeca la tempesta. 

Dues nedadores es disposen a entrar a l’aigua a la Barceloneta

Un grup de practicants de paddle surf a tocar de la costa de Barcelona
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‘RUNNING’ AMB LA CIUTAT ALS PEUS
Córrer té el gran avantatge que es pot practicar en gairebé 
qualsevol circumstància. Si cal, sobre una cinta. El corredor 
sempre viatjarà amb unes sabatilles i esgarraparà de l’agenda 
més carregada una estona per accelerar la respiració i generar 
endorfines a còpia de quilòmetres. Una activitat gairebé sempre 
solitària que, quan es porta a terme en un medi natural, multiplica 
el seu efecte relaxant. 

Amb més de 8.000 hectàrees d’espai natural, la serra de 
Collserola és el pulmó de Barcelona per antonomàsia. La carretera 
de les aigües és un corredor verd de vint-i-un quilòmetres que la 
travessa i un dels miradors imprescindibles de la ciutat. Albirar les 
primeres llums del dia des d’aquesta talaia amb les pulsacions ben 
altes és una experiència que cap corredor hauria de perdre’s.

ACROIOGA ALS PARCS
Una disciplina que beu de les tradicions hindú, xinesa i tailandesa. 
L’espiritualitat del ioga, l’equilibri de l’acrobàcia i el benestar del 
massatge. Una pràctica nascuda a Califòrnia fa cosa de deu anys 
que cultiva la confiança, l’alegria i la connexió. 

A Barcelona, el Parc de la Ciutadella acull tant el zoo com el 
Parlament de Catalunya, però els seus terraplens d’inspiració 
francesa també donen cabuda als gestos harmònics de ciutadans 
que busquen en aquesta rutina l’equilibri per tal que el dia sigui 
profitós i ple.

Un corredor en un dels corriols de Collserola

Els espais verds són idonis per a la pràctica d’aquesta disciplina
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Els nous 
camins de 
la tradició

Els mestres artesans recorren nous camins inspirant-se en la tradició

Artesans i autors. Amor per la tradició i necessitat de fer 
nous camins. Disciplina de treball i inspiració primitiva.  
No caure en la repetició i tirar endavant una empresa.  

En la Revolució Industrial, Barcelona va saber dotar  
de caràcter les arts aplicades. En l’actualitat,  
els seus mestres es mouen còmodament en  

la frontera entre art i artesania

Text Txell Bonet
Foto Txema Salvans
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APPARATU
La ceràmica contemporània d’Apparatu 
és la barreja de la mirada irònica de Xavi 
Mañosa amb la tradició familiar. Després 
de créixer veient el seu pare treballant 
peces al torn, ara són les creacions del 
fill les que es produeixen al nou taller. 
Objectes sorprenents “fets a partir de 
l’experimentació i la investigació”, en què 
aplica tot allò après del disseny gràfic i 
industrial. Reinventa productes de tota 
la vida amb un estil atrevit i ple d’humor. 
Així ha aconseguit que les seves làmpares 
o gerros estiguin presents a botigues de tot 
el món, fires i festivals, on ell també hi fa 
xerrades. Hiperactiu, el seu futur “és ple de 
col·laboracions amb altres marques com 
Camper”, afirma. Potser el secret de l’èxit és 
que la mare segueix portant la comptabilitat. 

M

M

MAJORAL
Una visita a Formentera va convertir Enric Majoral en joier. Ja 
duu 40 anys dissenyant, i ara el seu fill Roc li pren el relleu des del 
taller al barri del Poblenou. El pare segueix a l’illa que sempre l’ha 
inspirat per la seva naturalesa. Un exemple n’és la clàssica col·lecció 
Posidònia, en la qual el metall flexible s’adapta al cos com si fos les 
fulles ondulants de la planta marina. Veu les joies com paisatges de 
butxaca. A ell, com un artesà del metall que sublima treballant amb 
or, plata o corall legal del Mediterrani. Creu que “l’important és 
convertir-los en joia i el seu valor és sobretot sentimental i emotiu”. 
De tota manera, els preocupa “d’on provenen i com s’extrauen 
aquests materials. Per això són de comerç just i amb processos 
ecològics”.

PONT DE QUERÓS
La saviesa d’un ofici artesà com el de cisteller pot esdevenir 
una proposta innovadora en el món del disseny d’interiors i el 
paisatgisme. Això és el que amb més de 25 anys d’experiència 
han aconseguit Joan Farré i Joan Oms, adaptant les tècniques 
tradicionals de treball amb fibres vegetals com el vímet i el 
salze. Es tracta d’opcions sostenibles, que gràcies a la tecnologia, 
presenten un caràcter totalment contemporani. Les seves 
creacions són una transició preciosa entre naturalesa i construcció; 
arquitectura i estructures vives que fan possible la vegetació 
present als espais urbans o escultures verdes en jardins, com 
el dissenyat per Jean Nouvel. Des de Pavellons internacionals, 
pèrgoles i segones façanes a objectes de decoració interior. 

LUESMA&VEGA
Pel seu domini de la tècnica i el material, 
Ester Luesma i Xavi Vega són patrimoni viu 
d’aquest país. Ell es va formar a l’històric 
Centre del Vidre, i el 1991 van començar 
junts una aventura que el 2003 va prendre 
una nova volada. “Ferran Adrià va entrar 
al nostre taller del Poble Espanyol dient 
que sabia el que volia però que no ens ho 
podia explicar”, afirmen. Així van començar 
a fer vaixelles per a restaurants d’alta 
gastronomia d’arreu del món. “És un repte 
constant crear peces específiques per als 
menús degustació, amb una funció molt 
concreta per a la necessitat del cuiner; 
així com aconseguir aguantar creacions 
culinàries com ara un núvol”, expliquen. 
Recipient i aliment són una proposta 
conjunta. N’hi ha d’imaginatius amb forma 
de meteorit, o amb el relleu del mapa del 
Japó. Tot fet a mà. Res és idèntic.

Làmpares de ceràmica de les col·leccions Scotch Club (blau) i Pleat Box (terracota)

Braçalet rígid de plata de la col·lecció Planxa

Fragment d’una instal·lació a l’avinguda Diagonal

Pila de plats anomenats Esquitx que emulen l’efecte d’una gota caient en un líquid
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Text Thaïs Gutiérrez
Foto Txema Salvans

Amb les impressores 3D es poden crear objectes a partir de la 
superposició de material –ja sigui plàstic, xocolata, ciment o 
qualsevol altre– en capes successives a partir d’un disseny original 
fet per ordinador. Això permet augurar un gran potencial a aquesta 
tecnologia, tant en l’àmbit domèstic com en l’àmbit industrial, 
on s’espera que pugui abaratir considerablement els costos de 
producció i distribució. De fet, segons la revista Time, aquest és 
un dels deu sectors que més creixeran en els propers 10 anys i es 
calcula que el 2020 generarà més de 5.200 milions de dòlars. 

Però per conèixer realment quins canvis tindran les impressores 
3D en la nostra vida i en l’economia global cal distingir-ne els efectes 
en l’àmbit domèstic i en l’àmbit industrial.  “D’aquí a uns anys tots 
tindrem a casa una impressora 3D, com un element domèstic més 
que ens facilitarà molt la vida”, explica Tomás Díez, director del 
Barcelona FabLab, un centre que forma part d’una xarxa mundial 
de 300 laboratoris tecnològics impulsada pel Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) que ja està treballant amb la 
tecnologia 3D. Díez destaca que “una de les coses fonamentals de la 
impressió 3D és que ofereix l’oportunitat d’unir el món digital amb 
el món físic. Farà que els ordinadors ja no siguin només eines de 
connexió sinó que siguin eines de creació i les persones esdevindran 
productores”. Díez està convençut que, amb el desenvolupament 
futur del 3D, les persones podran fabricar i dissenyar les pròpies 
peces de roba, aliments o components tecnològics petits necessaris 
per al dia a dia.

Pròtesis de malucs a mida del pacient, aliments amb la proporció d’ingredients, 
sabors i textures que cadascú triï, joguines dissenyades per un mateix o peces  
de roba aerodinàmiques i totalment adaptades al cos... tot això i molt més és 
possible gràcies a la impressió 3D, una tecnologia que ja s’aplica en molts 
sectors i que segons alguns experts suposarà una revolució històrica

La fabricació additiva o impressió 3D estableix un nou paradigma de producció

IMPRIMINT OBJECTES

Ha costat un temps, però finalment Hewlett 
Packard (HP), el líder mundial d’impressores,  
ha decidit apostar pel 3D i ho farà a la seu que 
té a Sant Cugat del Vallès, a Barcelona. L’abril 
passat la consellera delegada de la companyia, 
Meg Whitman, va anunciar que portarà el negoci 
mundial d’impressió en 3D al Centre de recerca 
i desenvolupament de la planta del Vallès on 
actualment hi treballen més de 2.000 persones. 
El sector creu que l’aposta d’aquest gegant per 
la nova tecnologia suposarà una empenta que 
beneficiarà totes les empreses que s’hi dediquen. 

HP opta per Barcelona com 
a centre d’impressions 3D
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Natural Machines ha tret al mercat la primera impressora 3D d’aliments

Però més enllà de l’àmbit domèstic, en què encara es treballa 
sobre una projecció futura, en el sector industrial ja s’aplica aquesta 
tecnologia. “Hi ha sectors que fa anys que utilitzen la impressió 3D i 
això els ha permès reduir molt els temps i els costos de producció”, 
explica Marta Malé-Alemany, arquitecta, investigadora, experta i 
comissària de diverses exposicions sobre la impressió 3D. Per a ella, 
l’automobilístic i l’aeroespacial són dos bons exemples de sectors on 
ja es treballa amb aquesta nova tecnologia. “Aquestes indústries ja 
imprimeixen peces de geometria molt complexa amb 3D i això els 
permet que siguin molt més lleugeres. En avions i cotxes això suposa 
un estalvi important de materials i energia que consumeixen. Les 
conseqüències, tant a escala econòmica com mediambiental, són 
brutals”, destaca.

Altres sectors, com el mèdic, el farmacèutic i l’alimentari són 
també, segons Malé-Alemany, els que ofereixen més recorregut a 
una tècnica que es basa en crear objectes personalitzats, diferents, 
únics i complexos. Però això no vol dir que el 3D es pugui aplicar 
a tota la indústria: “Aquesta tecnologia no té sentit en sectors 
que produeixen objectes molt bàsics en grans quantitats, com 
plats o gots de plàstic, perquè els costos d’imprimir-los en tres 
dimensions serien molt més alts”. És per això que l’experta no creu 
que desapareguin totes les cadenes de muntatge de les fàbriques 
d’avui dia, sinó que amb el 3D el que està succeint és una revolució 
en sectors concrets. “Encara hi ha poca reflexió sobre aquesta 
tecnologia i pocs exemples que n’ensenyin el potencial real”, diu 
Malé-Alemany, que apunta a una transformació profunda sobretot 
en aquelles indústries que “necessitin objectes més complexos i més 
personalitzats”. 

Són molts els experts que auguren un 
gran potencial a la tecnologia 3D, tant 
en l’àmbit domèstic com en l’àmbit 
industrial, en què s’espera que pugui 
abaratir considerablement els costos  
de producció i distribució

Una de les que ja està començant a treballar en 3D és la de 
l’alimentació. A Barcelona hi ha la seu de l’empresa Natural 
Machines, creadora de Foodini, una impressora 3D d’aliments, 
l’única d’aquest tipus que es comercialitza actualment al món. El seu 
director general, Emilio Sepúlveda, explica que treballen sobretot 
amb empreses de restauració, pastisseria o càtering, moltes de les 
quals estan a l’estranger, sobretot al continent asiàtic, i veuen un 
gran potencial a poder “imprimir” menjar.  Sepúlveda explica que el 
gran avantatge de la impressió 3D en l’alimentació és que “estalvies 
molt temps” però també que “permet fer coses molt complexes, 
que amb les mans és gairebé impossible” i apunta que aquesta 
tecnologia portarà, en un futur no gaire llunyà, una “revolució a les 
nostres cuines”.
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Text Helena Martínez Guimet
Foto Domestic Data Streamers

Una plataforma d’intercanvi de coneixement i 
experiències a l’entorn del disseny, així és com es 
defineix la Barcelona Design Week, que es celebra 
del 2 al 14 de juny i és el tret de sortida del 
Barcelona Design Festival. Organitzada per BCD 
Barcelona Centre de Disseny, més de 200 ponents 
internacionals i 15.000 participants avalen un 
esdeveniment que en la 9a edició vol aprofundir 
en la relació entre el disseny, l’emprenedoria, 
la innovació i la creativitat. Israel és el país 
convidat d’un programa que inclou circuits 
de disseny, exposicions, el Design Services 
Market, conferències, el Fòrum d’Inversió de 
les Indústries Creatives amb emprenedors, o 
networking, entre d’altres.

Barcelona Design Week:  
el disseny n’és el protagonista

L’emoció

L’edifici del Disseny Hub Barcelona, acollirà del 2 de juny al 10 de 
juliol, una nova edició del Barcelona Design Festival, una cita que 
acull professionals d’àmbit local i internacional, que inclou la BCN 
Design Week i el FADfest, i que enguany compta amb la presència 
de ments tan enginyoses com les de Domestic Data Streamers, els 
quals recolliran les votacions del premi del públic d’una manera 
ben original.

Format pels barcelonins Alexandra de Requesens, Pau Garcia 
i Dani Llugany, i amb el suport de l’enginyer industrial Pol Trias, 
l’equip de Domestic Data Streamers desenvolupa i proposa 
nous mètodes de visualització de tot el  que és quantificable, 
per emocionar i activar sensacions en les persones, allò que ells 
anomenen“infoexperiències”.

Amb una trajectòria vertiginosa que els 
ha portat en menys d’un any a estar en 
primer pla d’algunes de les cites creatives 
més innovadores, Domestic Data 
Streamers realitzen instal·lacions en 
espais sobre dades a temps real que 
interactuen amb el públic. Un equip de 
joveníssims dissenyadors i investigadors 
que participaran en la quarta edició del 
Barcelona Design Festival

Lifeline, una instal·lació que contrastava l’edat real amb la desitjada de mort

de les
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Yes vs No recollia l’optimisme dels vianants durant 24 hores

A la tria entre ‘cullera’ i ‘forquilla’ hi entraven barems com el gènere, el país o l’alçada

Tot va començar amb una acció sobre un mur, Yes vs No, una 
infografia on una línea de temps recollia durant 24 h l’optimisme 
dels vianants, que es plasmava en una circumferència dibuixada: 
l’hora en què responien corresponia a una franja de la línea, l’edat al 
radi del cercle i el color de l’objecte al ‘sí’ o al ‘no’.

Allà van rebre l’encàrrec de participar en la fira d’art SWAB, on 
van crear una instal·lació sobre les preferències dels assistents 
entre la forquilla i la cullera. Poc temps després van crear Lifeline 
al DHUB, en què una combinació de 800 globus, negres i blancs, 
marcaven l’edat real i l’edat de mort que voldrien els visitants. Una 
peça que tractava sobre el caràcter efímer de la vida.

Actualment estan participant en l’exposició Big Bang Data al 
CCCB, on mesuren, a través d’uns mòduls similars a uns rellotges 
de sorra connectats a uns sensors, el temps que els espectadors 
passen davant de cinc obres diferents. Un sistema semblant al que 
utilitzaran per obtenir el premi del públic dels guardons Laus del 
FADfest: un lab on cada projecte està representat amb una proveta, 
que s’anirà omplint amb els vots dels participants via Twitter. 

Unes propostes, les de Domestic Data Streamers, que triomfen 
perquè busquen, en un món estructurat al voltant dels números i 
xifres, com dotar d’emocions les dades que ens envolten. 

El FADfest és la trobada que el FAD (Foment de 
les Arts i del Disseny) impulsa a Barcelona del 
25/06 al 10/07 amb un programa de premis, 
conferències, congressos i altres activitats 
relacionades amb el sector. Un aparador per 
descobrir les millors propostes de l’any en les 
diferents disciplines: arquitectura, interiorisme, 
disseny gràfic, publicitat, disseny industrial, 
artesania, art i moda. Aquest any en destaquen 
dues grans exposicions, “El millor disseny de 
l’any” i “Smart Flexibility”, i el Congrés Open 
Design / Shared Creativity (ODSC), un espai 
amb ponents internacionals on debatre sobre 
l’impacte d’internet i les tecnologies digitals 
en les professions creatives, i la capacitat 
col·laborativa com a motor de creixement.

FADfest: celebrant 
l’experiència creativa
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Text Guillem Sala
Il·lustració Javier Jaén

L’11 de setembre és la festa nacional de Catalunya. Cada any, Barcelona es converteix en 
l’epicentre d’una multitud d’actes oficials i celebracions de caràcter popular, reivindicatiu 
i festiu. 
Però aquest any la data té un simbolisme i rellevància especial perquè s’hi afegeixen dues 
circumstàncies extraordinàries.  
Se celebra el Tricentenari de l’11 de setembre de 1714, dia en què Barcelona va caure a mans 
de les tropes borbòniques de Felip V. La derrota va marcar un punt d’inflexió dramàtic per a 
la ciutat i per a Catalunya, que va perdre les seves institucions.
La ciutat es veurà més col·lapsada que mai, pel fet que a més dels actes tradicionals, a les 17 
hores i 14 minuts, més de 1.500.000 persones – segons les previsions dels promotors de la 
manifestació – compondran una ‘V’ entre dues de les principals avingudes de la ciutat, la 
Diagonal i la Gran Via.
Aquest acte festiu i popular és la continuació d’un seguit de mobilitzacions massives per 
reclamar que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa.
D’aquí la ‘V’, de votar. Aquesta serà la nota culminant, el proper 11 de setembre, amb 
l’expectativa d’un possible referèndum d’independència a la tardor. Una consulta que el 
Parlament de Catalunya pretén convocar – el 9 de novembre –, però que el govern central 
d’Espanya no autoritza, emparat en “la indissoluble unitat de la Nació espanyola” que 
consagra la Constitució. Aquest referèndum no el demanen només els independentistes (un 
60% del sufragi, segons les enquestes), sinó una part molt significativa de la societat catalana 
(entre un 80% i un 85%), però per ara el govern espanyol es manté ferm en la negativa.
Una mobilització que un any més, obliga a canviar durant unes hores el ritme quotidià 
de la ciutat, però que es preveu que transcorri amb tranquil·litat. Tot i el seu caràcter 
reivindicatiu, les mobilitzacions anteriors van ser festives i pacífiques. Cap incident. Convé 
considerar les proporcions: Barcelona té 1.600.000 habitants. Catalunya, 7.500.000
Fa dos anys, l’11 de setembre 1.500.000 persones van omplir el centre de Barcelona per 
reclamar que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa. L’any passat, una cadena 
humana creuava Catalunya de punta a punta, enllaçant 1.600.000 persones al llarg de 
400 quilòmetres. Enguany es pretén projectar al món una nova imatge simbòlica des dels 
carrers de Barcelona.

L’11 de setembre, Barcelona queda col·lapsada de gent que surt  
al carrer en motiu de la Diada Nacional de Catalunya

AMB
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La plaça de la Virreina, al cor de Gràcia, exhibeix un caràcter animat durant bona part del dia i les primeres hores de la nit 

Terrasses
Fotografies Román Yñán i Txema Salvans   

Quan s’aixeca un nou dia a Barcelona, s’aixequen milers de projectes i 
il·lusions. Motivant pel seu clima, vibrant per la seva gent, atractiva per la seva 
llum, seductora pel seu estil de vida... Quan es gaudeix de la ciutat, són molts 
els motius que inspiren a treure el millor d’un mateix, a viure-ho tot 
intensament tant a nivell personal com professional. Aquest és el secret per 
ser la primera ciutat europea escollida per viure i treballar. 

1a CIUTAT EUROPEA EN QUALITAT DE VIDA PER ALS TREBALLADORS.
Font:European Cities Monitor, Cushman & Wakefield 2011.

ÉS UNA CIUTAT 
QUE DESPERTA 
EL MILLOR 
D’UN MATEIX.



Torre Rosa ocupa una casa indiana d’inicis del segle XX. Aquestes torretes 
eren pròpies dels catalans que havien fet fortuna a Amèrica 

Enfilat a la banda de Montjuïc més propera al mar, el Martínez és una magnífica talaia de part del litoral barceloní

El bar i restaurant Agua gaudeix d’una posició privilegiada a tocar de la platja del Somorrostro



El Centre Cívic Can Deu, a Les Corts, gaudeix d’un magnífic pati modernista on prendre la fresca a l’estiu i gaudir del sol a l’hivern

Situat en un acollidor passatge, el Bar Calders duu el nom de l’escriptor Pere Calders (1912-1994), veí del barri de Sant Antoni en tornar de l’exili

La plaça Osca encarna molt bé el caràcter del barri de Sants



El Quimet d’Horta és un emblema del barri. Fundat el 1927, és un establiment amb solera on es poden tastar més de vuitanta entrepans diferents

1881, el restaurant del Museu d’Història de Catalunya, gaudeix d’una vista privilegiada de la façana marítima gràcies a la seva posició enlairada

Belvedere, un oasi en un passatge al bell mig de l’Eixample



El Mirablau domina la ciutat des del vessant del Tibidabo. Un clàssic de la zona alta, amb algunes de les millors panoràmiques de Barcelona

The New Orleans, concorreguda terrassa a tocar de Virrei Amat

Live! / Innovation / Knowledge /  
Meeting Point / Sports
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Bryan Ferry
El cantant dels llegendaris Roxy Music aterra 
a Barcelona per demostrar que no només ha 
passat a la història del pop, sinó que també 
s’atreveix amb el jazz i l’avantguarda musical. 
Auditori del Fòrum
Parc del Fòrum
5/07

‘Wonderland’
Andrea Miller, una coreògrafa que aquest 
2014 ha estat nomenada Guggenheim  
Fellow per la John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation, debuta a Barcelona 
amb Wonderland, una metàfora artística   
per advertir-nos contra els perills  
d’actuar com un ramat.
Teatre Grec
Passeig de Santa Madrona, 36
1 i 2/07

Sorolla, 
els colors del mar
La mostra reflecteix la intensa relació  
que Sorolla tenia amb el mar. Tant les grans 
pintures a l’oli com les petites taules amb 
esbossos manifesten l’estudi que l’artista 
valencià va fer del color i de la llum. 
CaixaForum Barcelona
Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
De l’11/06 al 14/09

Post-Picasso
L’exposició fa palès l’enorme llegat de l’artista Pablo Picasso, una herència que aquí se’ns 
presenta des de perspectives ben diverses: tant en la vessant estilística com en la política i 
reivindicativa, així com des del filtre subjectiu de cada artista. Exponents com Andy Warhol, 
Basquiat o Chéri Samba protagonitzen una de les mostres més imprescindibles del museu.
Museu Picasso
Carrer de Montcada, 15-23
Del 6/03 al 29/06

‘Sun’
Hofesh Shechter és una de les grans  
estrelles de la dansa contemporània 
britànica. En el seu darrer treball  
la perfecció es deforma i l’harmonia  
deixa pas a un retrat visceral  
de l’antagonisme i la violència.
Teatre Grec
Passeig de Santa Madrona, 36
9 i 10/07

Festival Jardins  
de Pedralbes
Situat en un entorn privilegiat, el festival acull 
grans noms de l’escena internacional. Aquest 
any podrem gaudir de les veus de Tom Jones,  
Paul Anka, Simple Minds, Carla Bruni o Kool & 
The Gang, entre d’altres.
Jardins del Palau Reial de Pedralbes
Avinguda Diagonal, 686
Del 12/06 al 10/07

Jamie Cullum
Considerat un dels artistes més lluminosos 
del segle XXI, el compositor britànic portarà 
al recinte obert del Poble Espanyol les seves 
melodies jazz i pop.
Poble Espanyol
Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13
3/07

Piknic Electronik 
Barcelona
Situats a Montjuïc, els jardins de Joan Brossa 
són l’emplaçament ideal per passar els 
diumenges més intensos de l’estiu. El Piknic 
Electronik no només promet un bon cartell, 
sinó també un entorn festiu, alegre i familiar.
Jardins de Joan Brossa
Tots els diumenges de l’1/06 al 14/09
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Festival Cruïlla
Referència de la diversitat musical, el Cruïlla 
inclou en l’edició d’aquest any el hip-hop 
de Macklemore & Ryan Lewis, la festa 
balcànica d’Emir Kusturica & The No Smoking 
Orchestra, el pop amable de Jack Johnson, 
el folk nord-americà de Band of Horses o la 
cançó francesa de Zaz.
Parc del Fòrum
De l’11 al 13/07

Festival San Miguel
Mas i Mas
Un clàssic de les nits d’agost de la ciutat,  
el festival comptarà amb l’actuació d’artistes 
com Jeff Beck, Freddy Cole, Lucky Peterson 
Band o Aloe Blacc.
Diversos espais
Agost

Gandules 2014
Festival de cinema de qualitat que té lloc  
amb gandules i a l’aire lliure, però al centre  
de la ciutat.
CCCB
Carrer de Montalegre, 5
Del 5 al 21/08

Kylie Minogue
Amb 70 milions de discos venuts a tot el món, 
Kylie Minogue va passar de ser una girl next 
door a conquerir el mercat mundial. L’octubre 
aterra a Barcelona per presentar el disc Kiss 
me once.
Palau Sant Jordi
Passeig Olímpic, 5-7
14/10

‘Porgy and Bess’
La Cape Town Opera Company, alabada en 
la gira pel Regne Unit, s’atura a Barcelona 
per interpretar-nos aquesta famosa òpera 
de George Gershwin. A ritme de jazz i blues, 
l’autor de Rhapsody in Blue ens mostra una 
cara amagada de la societat nord-americana. 
Gran Teatre del Liceu
La Rambla, 51-59
De l’11 al 19/07

Sala Montjuïc
Com cada estiu, aquesta mostra de cinema  
a l’aire lliure ens brinda l’oportunitat de 
gaudir del millor jazz i de pel·lícules de tots els 
temps en unes condicions immillorables: fent 
un pícnic o asseguts en una gandula, a les 
muralles del castell de Montjuïc.
Castell de Montjuïc
Carretera de Montjuïc, 66
Del 6/07  al 8/08

M.U.R.S.
La Fura dels Baus, una de les companyies teatrals catalanes amb major projecció  
internacional, torna a trencar convencionalismes amb el que promet ser el primer  
smart show de la història: M.U.R.S. Un espectacle revolucionari que inaugurarà  
una nova edició del Grec, el festival d’estiu dedicat a les arts escèniques.
Castell de Montjuïc
Carretera de Montjuïc, 66
Del 30/06 fins al 5/07

Big Bang Data
L’exposició aborda la cultura del segle XXI i 
les grans transformacions tecnològiques de 
l’era digital, concretament la de l’explosió de 
dades a la qual estem sotmesos. A més de 
mostra, el projecte vol ser punt de trobada 
per a una interpretació multidisciplinar 
d’aquest fenomen de màxima actualitat.
CCCB
Carrer de Montalegre, 5
Del 9/05 al 26/10
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Fòrum Gastronòmic 

Primer congrés amb fira de gastronomia,  
el Fòrum Gastronòmic s’ha consolidat  
com un esdeveniment de rigor, credibilitat  
i prestigi. Plataforma de promoció i creador 
de tendències, alguns dels ponents que hi  
han assistit són professionals gastrònoms  
de la talla de Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, 
Joan Roca o Yukihiko Shidara.
Fira de Barcelona – Gran Via
Avinguda de Joan Carles I, 64 (l’Hospitalet)
Del 20 al 23/10

Gamelab
L’oci digital interactiu és el protagonista de 
Gamelab, un dels principals esdeveniments 
europeus de videojocs del món. La seva 
finalitat és connectar empreses locals i 
internacionals, i debatre sobre els reptes i 
noves tendències del món de l’oci digital.
Filmoteca de Catalunya 
Plaça de Salvador Seguí, 1-9
Del 25 al 27/06

Loop Fair
La primera fira del món dedicada 
exclusivament al món del videoart,  
Loop Fair promociona l’encreuament  
entre cinema i art contemporani.
Hotel Catalonia Ramblas
Carrer de Pelai, 28
Del 5 al 7/06

Barcelona
Design Festival
El festival posiciona Barcelona com a capital 
del disseny, acostant aquesta disciplina 
a l’àmbit del ciutadà, el professional i 
l’empresari. Israel és el país convidat 
d’aquesta nova edició, que també inclou  
la BCN Design Week (del 2 al 14/06) i el 
FADfest (del 14/06 al 10/07).
Diversos espais
Del 2/06 al 10/07 

080 Barcelona Fashion
La passarel·la presentarà les col·leccions de primavera i estiu de 2015 de dissenyadors 
i marques catalanes. Els principals talents emergents en matèria d’innovació i creativitat  
es donen cita a la 080 Barcelona Fashion.
Recinte modernista de l’hospital de Sant Pau
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167
Del 30/06 al 4/07

Sónar
Cita ineludible per als amants de la música 
avançada, l’electrònica contemporània i el 
new media art. La relació entre creativitat 
i tecnologia aflora de la mà d’artistes com 
Massive Attack, Richie Hawtin i CHIC.  
Fira de Barcelona – Montjuïc 
Fira de Barcelona – Gran Via
Del 12 al 14/06

b’ARS*
Barcelona International
Arts & VFX Fair
Fira especialitzada en els efectes visuals  
que se centra en la vessant artística del 
cinema i en la producció de VFX Cloud.  
Amb la presència de professionals del sector 
com Colin Doncaster i Christopher Horvath.
Arts Santa Mònica
La Rambla, 7
Del 5 al 8/06
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European Society  
of Intensive Care Medicine 
Annual Congress 
Pediatres, neonatòlegs, nutricionistes  
i altres especialistes es reuneixen per discutir 
els reptes de la interacció entre nutrició  
i creixement.
Centre de Convencions  
Internacional de Barcelona 
Plaça de Willy Brandt, 11-14
Del 27/09 a l’1/10

Global Editors  
Network Summit
Robot journalism, periodisme drone, 
periodisme de dades i altres reptes del món 
virtual seran alguns dels temes principals 
d’aquesta cita imprescindible en matèria  
de digital media.
CCCB
Carrer Montalegre, 5
De l’11 al 13/06

European  
Cardiology Congress

Cita internacional en l’àmbit de la cardiologia, 
l’ESC acull una àmplia representació de la 
recerca científica de més de 100 països.
Fira de Barcelona – Gran Via
Avinguda de Joan Carles I, 64 (l’Hospitalet)
Del 30/08 al 3/09

Gaudí: 1st World Congress
Atesa la importància d’Antoni Gaudí  
en l’aspecte i el prestigi de Barcelona, 
aquest primer congrés mundial reunirà 
nombrosa recerca sobre la vida i l’obra del 
creador dels grans edificis del modernisme. 
Especialistes mundials presentaran tant 
investigació inèdita com tota la recerca 
que s’ha anat recopilant sobre aquesta 
figura multidisciplinària, així com possibles 
aplicacions del seu pensament i la seva obra 
en el món actual.
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
Del 6 al 10/10

11th World Congress  
on Computational 
Mechanics
Experts i acadèmics discutiran sobre 
l’aplicació de mètodes computacionals  
en l’àmbit de la mecànica, l’enginyeria  
i les ciències aplicades.
Palau de Congressos 
Avinguda Diagonal, 661-671
Del 20 al 25/07

Diàleg entre Ferran 
Adrià i Israel Ruiz
Un diàleg sobre innovació i talent entre dos 
amics íntims, nascuts al mateix barri, que han 
excel·lit en els respectius camps professionals: 
Ferran Adrià, considerat un dels millors
cuiners del món, i Israel Ruiz, vicepresident 
del Massachusetts Institute of Technology.
CaixaForum
Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
25/06
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SIL International  
Logistics Exhibition
El saló de logística i manutenció líder al  
sud d’Europa, pont de negocis entre el vell 
continent, l’Amèrica Llatina, l’Àfrica i el 
Mediterrani.
Fira de Barcelona – Montjuïc
Avinguda de la Reina Maria Cristina
Del 3 al 5/06

Swab
Setena edició de la fira d’art contemporani 
que fomenta tant les galeries emergents  
com el col·leccionisme. 
Fira de Barcelona – Montjuïc
Avinguda de la Reina Maria Cristina
Del 2 al 5/10

The Craftroom.
Setmana d’Artesania  
de Catalunya
Artesania contemporània en estat pur. El gran 
aparador de l’artesania catalana acull una 
gran mostra d’exposició i venda de productes 
de diferents sectors i oficis.
El Born Centre Cultural
Plaça Comercial, 12
De l’11 al 13/07

Barcelona Harley Days
La cultura motociclista torna a Barcelona,  
i ho fa amb motos llegendàries, d’última 
generació i clàssiques, amb desfilades, 
concerts i exposicions.
Fira de Barcelona – Montjuïc
Avinguda de la Reina Maria Cristina
Del 4 al 6/07

Seatrade Med 
Esdeveniment biennal de referència  
mundial en el mercat dels creuers pel 
Mediterrani, la segona destinació de  
creuers més popular del món.
Fira de Barcelona – Gran Via
Avinguda de Joan Carles I, 64 (l’Hospitalet)
Del 16 al 18/09

CineEurope 2014
Amb més de 20 anys de trajectòria i més  
de 50 països participants, aquesta prestigiosa 
convenció i trade show uneix expositors 
i proveïdors de la indústria del cinema 
europeu. Un espai bàsic per mostrar els propis 
productes i crear networking entre  
els empresaris del sector.
Centre de Convencions  
Internacional de Barcelona
Plaça de Willy Brandt, 11-14
Del 16 al 19/06

Expoquimia
Els punts forts de la Trobada Internacional  
de Química rauen en la internacionalització,  
la innovació, la industrialització i la inversió. 
Fira de Barcelona – Gran Via
Avinguda de Joan Carles I, 64 (l’Hospitalet)
Del 30/09 al 3/10

Animation Industry 
Networking Summit
Anima’t SITGES-BCN
Nascut com a spin-off del prestigiós  
Festival Internacional de Cinema Fantàstic  
de Catalunya, l’Anima’t neix com un punt  
de trobada per als professionals del món  
de l’animació.
Hotel Catalonia Ramblas
Carrer de Pelai, 28
Del 15 al 17/10
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Regata Puig Vela Clàssica
Els vaixells clàssics i d’època tornaran a 
ser els protagonistes d’aquesta regata que 
acollirà algunes de les embarcacions amb 
més classe de la història de la navegació.
Del 16 al 19/07

Sailfish Swimbarcelona 
En aquesta competició de natació en aigües 
obertes, els nedadors podran desafiar la calor 
i gaudir de les esplèndides vistes que separen 
la platja de la Barceloneta i la de la Nova Icària 
del Parc del Fòrum. 
Platja de Sant Sebastià  
i platja de la Nova Icària
6/07

Copa del món de bàsquet
El millor bàsquet del món es dóna cita a Barcelona. El Palau Sant Jordi serà la seu  
de quatre emparellaments de vuitens de final, dos de quarts i una semifinal.
Palau Sant Jordi 
Passeig Olímpic, 5-7
Del 30/08 al 14/09

Extreme Barcelona.
International Action  
Sports Cup
Una cita que aposta pels esdeveniments 
esportius extrems i adaptats a la cultura 
urbana. Skateboard, bike motocross,  
freestyle motocross, mountain bike,  
scooter, inline, longboard i indoor skydiving  
en són els esports seleccionats. 
L’espectacularitat hi està servida.
Parc del Fòrum 
28 i 29/06

FIM Road Racing World 
Championship Grand Prix
Catalunya
Marc Márquez corre a casa seva, podrà 
continuar el recital de triomfs? Dani Pedrosa, 
Valentino Rossi i Jorge Lorenzo intentaran 
impedir-ho.
Circuit de Catalunya
Montmeló 
Del 13 al 15/06

Ocean Masters. New York-Barcelona
La regata transoceànica entre aquestes dues ciutats icòniques és la primera competició 
puntuable per al nou Ocean Masters World Championship.
Sortida l’1/06, previsió d’arribada  
a Barcelona el 13/06
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CSIO Barcelona
La 103a edició del Concurs de Salts 
Internacional acollirà també la final de la 
competició més important del calendari hípic: 
la Furusiyya FEI Nations Cup. 
Reial Club de Polo
Avinguda del Doctor Marañón, 19-31
Del 9 al 12/10

Trofeu Joan Gamper
Un clàssic del calendari estiuenc, l’oportunitat de veure el nou Barça abans de començar  
la competició oficial. El rival de la 49a edició es donarà a conèixer durant l’estiu.
Camp Nou
Avinguda d’Arístides Maillol
16/08

Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona  
de Vòlei Platja
La programació de la Mercè, Festa  
Major de la ciutat, inclou aquest prestigiós 
torneig que enfrontarà les millors parelles  
del circuit català de vòlei platja i parelles  
de l’àmbit internacional. 
Platja de la Nova Icària 
Passeig Marítim de la Nova Icària
20 i 21/09

Garmin Barcelona Triatló
Cinquena cita mundial del món del triatló,  
la cursa es dirigeix a atletes de tots els  
nivells: no només posa èmfasi en el valor  
de la competició sinó també en el de portar 
una vida esportiva i saludable.
Sortida platja de la Nova Mar Bella 
5/10

Wake 
Up

in Barcelona

What can I do today in Barcelona? /  
Hints and Tips / La Mercè / Things that 

could happen to you in Barcelona  
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Et ve de gust
caminar?

Tens vertigen?

Tens gana?

Molta?

Has passejat pel  
Barri Gòtic i el Born?

Segur? Ni que sigui una 
estoneta? Bona part de la 

ciutat gairebé no fa pujada...

No dic que  
et faci falta una mica 

d’esport, però t’hi 
animes?

Sí, ja… però, oi
que no ho has vist  
des de les altures?

És un secret.
Promets guardar-me’l?

Vols tastar la millor 
cuina de mercat de  

la ciutat?

Vols menjar la millor 
graellada de peix de 

Barcelona?

I visitar un museu
d’allò més original?

Et ve de gust beure 
alguna cosa?

Vols pendre una copa 
en un lloc singular?

Què?! Com és?!
Fes-ho!

Aleshores 
pots veure 

Barcelona des 
de l’aire amb
Google Maps

Oh! Espera! Hi ha un lloc arran  
de terra que t’encantarà!

Bé, deies que vols 
caminar una mica

Ho he entès.  
No vols caminar 

Caram…  
Quin poder  

de convicció!
Si l’usés per 

fer el mal seria 
imparable!

No m’ho poses 
gens fàcil… Ah, 
ja ho entenc! 

Vols veure 
Barcelona

d’una manera 
diferent!

Caram. M’agrada la 
teva sinceritat. Com a 
recompensa, et diré

el lloc igualment

Et ve de gust… tant 
és. Sé on has d’anar. 
Tenen tot tipus de 
menjar, la millor 
cuina de mercat

Tard o d’hora 
ho voldràs. 
Repeteix 

això durant 
un parell 
d’hores

D’acord. Ja coneixes
Barcelona prou bé.

Busquem un lloc amb 
pocs turistes

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Fer ‘running’  
per la ruta dels  

Tres Turons

Restaurant  
del Mercat de  

Santa Caterina

Graellada de Peix 
 al Passeig Marítim

Carrer de Blai  
de Poble-sec

Caseta del Migdia
(Montjuïc)

MIBA
Museu d’Idees  

i Invents  
de Barcelona

What can I do today in Barcelona? 

QUÈ ÉS AQUESTA BEGUDA?
Es pot prendre durant tot l’any però quan té 
més èxit és en els mesos càlids. L’orxata és 
una beguda natural feta a partir de xufa, un 
tubercle, i malgrat ser molt pròpia de la zona 
de València, el seu consum és popularíssim 
també a Barcelona. Fins i tot cada barceloní 
sol tenir la seva orxateria preferida, cosa 
que desemboca ben sovint en discussions 
bizantines, sempre pacífiques.

CARRERS GUARNITS
A Barcelona es pot passar pràcticament tota la 
temporada estiuenca de festa major; perquè 
quan n’acaba una, en comença una altra: 
de barri en barri, d’orquestra en orquestra, 
d’activitat en activitat. D’entre totes les cites, 
en sobresurten dues a l’agost: les Festes de 
Gràcia, del 14 al 21, i les de Sants, del 23 al 
20; ambdues amb els característics carrers 
guarnits. Així, a mitjan agost, no resulta gens 
complicat passejar per petits carrers que 
recreen el fons marí o escenaris fantàstics de 
pel·lícules conegudes per tots.

NIT EN FLAMES
El foc exerceix en la majoria de cultures una 
barreja de temor i fascinació. A Barcelona, 
cada Nit de Sant Joan, el 23 de juny, és 
quan això es posa de manifest de la manera 
més festiva. Molts barris tanquen al trànsit 
alguns dels carrers, hi fan fogueres i celebren 
revetlles ben animades. Cava, coques, 
música, petards i l’olor de pólvora configuren 
la fragància que anuncia que l’estiu ja ha 
arribat.

Hints and Tips

BARCELONA CITY APP
Per sort, allà on no arriba el coneixement, 
hi arriba la tecnologia. Els no avesats en els 
atractius de la ciutat poden obtenir informació 
instantània i que té en compte la localització 
mitjançant una novedosa aplicació. BCN City 
App és gratuïta i permet accedir a tot allò que 
interessa el turista. També facilita realitzar 
totes les gestions relacionades amb l’hotel on 
s’està allotjat, per exemple reservar taula al 
restaurant o demanar hora a l’spa.

BARCELONA, ALS PEUS  
I A L’ESQUENA
El món del souvenir és inabastable i, posats  
a endur-nos un record de la nostra visita a  
la ciutat, busquem-hi un valor afegit.  
La joveníssima firma Walk The City elabora 
lots de sandàlies i tovallola amb el plànol de 
la ciutat com a motiu decoratiu principal. 
Es tracta, a més, d’un producte amb vessant 
solidari: col·labora amb Box21 i l’Anna Vives, 
una jove amb síndrome de Down autora de la 
seva pròpia tipografia. 

UNA CIUTAT INSPIRADORA
Els continguts d’aquesta revista t’han 
semblat interessants? Et consideres un 
autèntic barcelover? Al portal Barcelona 
Inspira (www.barcelona.cat/inspira)  
trobaràs continguts complementaris 
d’interès sobre creativitat, innovació, 
esdeveniments, negocis, qualitat de vida  
i els barris que conformen una ciutat amb  
un gran potencial inspirador.
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La Mercè
A finals de setembre, Barcelona es vesteix de gala per celebrar la Festa Major,  

anomenada La Mercè en honor a la patrona de la ciutat 

La cloenda de les festes la posa l’emocionant 
Piromusical. Focs d’artifici ballen al ritme d’una 
cuidada selecció musical

Un programa eclèctic de concerts a l’aire lliure: 
propostes ètniques, estrelles internacionals, bandes 
locals i formacions de pop-rock independent Si la unió fa la força, els castellers en són el millor 

exemple. L’espectacularitat d’aquestes torres 
humanes es pot veure en més d’una jornada

Els gegants són figures immenses que representen 
personatges històrics. Per La Mercè surten a ballar 
en la passejada que n’aplega tots els de la ciutat

Si us trobeu Barcelona plena de bèsties 
demoníaques, espurnes i foc, no us 
espanteu. Es tracta del Correfoc, una 
forma tradicional d’exorcitzar la por 
amb petards, fum i foc

La popular Travessia Nedant al Port és una cursa 
d’entre 1 i 3 km que recorre el Port Vell i s’ha convertit 
en una de les activitats més estimades pels barcelonins

Fotos Txema Salvans i arxiu ICUB
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DEFINITELY 
WON’T HAPPEN

PROBABLY 
WON’T HAPPEN

WILL PROBABLY  
HAPPEN

WILL DEFINITELY  
HAPPEN

Que marxis sense haver 
tastat el pa amb tomàquet

Bé, de fet, és possible marxar 
sense haver-lo tastat, però seria 
una llàstima. D’ocasions no 
te’n faltaran. Amb unes tapes 
o acompanyant àpats selectes, 
arreu tindràs l’oportunitat de 
comprovar com n’és de saborosa 
la senzilla combinació del pa 
torrat sucat amb tomàquet i 
regat amb un bon oli d’oliva.

Que siguis víctima d’un furt

Barcelona té un índex de 
criminalitat molt baix, però, 
com a qualsevol centre turístic,  
cal vigilar les pertinences per 
dissuadir els carteristes. Per 
evitar riscos, es recomana: 
portar els diners i objectes 
imprescindibles; distribuir els 
diners, les claus i la documentació 
en espais o bosses diferents; 
desconfiar de la venda ambulant 
i no parar atenció als jocs d’atzar 
al carrer.

Que es vegi Mallorca 
des del Tibidabo

Els dies més clars, sovint 
després d’algun dia de pluja o de 
fortes ventades, des de dalt del 
Tibidabo (un dels miradors més 
espectaculars de la ciutat) es pot 
distingir perfectament la silueta 
de l’illa de Mallorca a l’horitzó.

Que et trobis amb  
un dia de sol radiant

Segons les dades 
meteorològiques registrades 
els darrers 40 anys, l’any 1983 
va ser el que va tenir menys 
dies plujosos, amb només 60. 
L’any amb més jornades de pluja 
va ser el 1996, amb 109 dies. 
La mitjana pluviomètrica de 
Barcelona és d’uns 600 litres 
per metre quadrat, però la gran 
majoria s’acumulen durant els 
mesos de tardor i primavera, 
mentre que l’estiu i l’hivern 
acostumen a ser mesos  
força secs.

Que hi hagi un partit 
del Barça al Camp Nou

Entre els mesos de setembre i 
maig, el Barça juga pràcticament 
cada 10 dies a Barcelona. 
Comprova el calendari al web  
del FC Barcelona i, amb una mica 
de sort, segur que hi trobes un 
partit de Lliga,  
Copa o Champions.  

Que no seràs l’únic  
que alliberarà estrès  
fent ‘running’  

La ciutat ofereix múltiples indrets 
on resulta idíl·lic practicar el 
running i, tant si et calces les 
sabatilles per córrer prop del mar 
mentre el sol es lleva, com si 
ho fas a la carretera de les Aigües 
(a la serra de Collserola) amb la 
ciutat als peus, de ben segur  
que no estaràs sol.

100%

Things that could happen to you in Barcelona

Descobreix la firma cosmètica de luxe de Barcelona 
i troba el teu punt de venda més proper a www.naturabisse.com
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