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Cap on vol avançar prefe-
rentment la ciutat? ¿Cap a 
la Barcelona turística o 
cap a la Barcelona de la in-
novació i de la recerca? 

El covid ens ha acabat d’obrir els ulls 
sobre la necessitat de repensar el futur 
de la capital. Ja feia temps que el mo-
del turístic estava en crisi i havia por-
tat al límit l’òptima convivència i la 
qualitat de vida, expulsant veïns i fent 
el dia a dia angoixant en molts barris 
per l’excés de visitants. Ara, al desapa-
rèixer els turistes de cop i durant més 
d’un any, s’ha produït un 
col·lapse econòmic que ens 
ha posat davant l’evidència 
del perill de fiar-ho quasi tot 
al mannà turístic en detri-
ment de la indústria i altres 
sectors. No es poden posar 
tots els ous en un mateix cistell. Una 
Barcelona només de serveis de poc va-
lor afegit no és una aposta guanyado-
ra. Sí que ho és, en canvi, recuperar 
l’esperit industrial des d’una voluntat 
innovadora, que inclogui la recerca en 
noves tecnologies i en sostenibilitat. 

Aquest és l’esperit que batega re-
re la proposta, encara embrionària, 
per crear el European Urban Tech, un 
centre que podria ocupar el solar en 
principi destinat al projecte encallat 
de la franquícia del museu Hermita-

ge, sobre el qual no es posen d’acord 
l’Autoritat Portuària i l’Ajuntament. 
Sobre el paper, i advertint sobre la 
manca de concreció, aquesta nova 
iniciativa resulta interessant. Si la hi-
potètica aliança de Barcelona amb el 
museu rus respon a la lògica fàcil 
d’atraure més turisme internacional 
amb una marca cultural importada, 
en aquest cas estem davant d’una idea 
de més abast i sobretot de més ambi-
ció, tant econòmica com científico-
cultural. Perquè un equipament en 
què ja d’entrada hi convisquin reali-

tats com l’Institut d’Arquitectura 
Avançada de Catalunya (IAAC), la 
Barcelona Tech City i el Col·legi d’Ar-
quitectes, és una garantia. Les tres 
institucions fa uns mesos que treba-
llen per constituir-se en un hub que 
ara podria quallar en aquest emplaça-
ment si aconsegueix el necessari coi-
xí institucional. De nou, aquí s’hauri-
en de posar d’acord el Port i el govern 
municipal. I caldria sumar-hi més 
agents, tant privats com públics. En 
projectes així és imprescindible que 

es doni un ampli consens ciutadà que 
faci possible assegurar el finança-
ment i, alhora, que l’artefacte resul-
tant tingui sentit pel que s’hi faci, és 
a dir, pel contingut. Només així pot 
ser lògica l’alternativa a l’Hermitage. 

Un bon exemple també barceloní 
de recerca és el que està tirant enda-
vant la Universitat Pompeu Fabra a 
l’antic Mercat del Peix, on s’ha de 
constituir un nou complex de recer-
ca i innovació, centrat en biomedici-
na, biodiversitat i benestar planetari, 
que s’ubicarà al costat mateix del 

campus de la Ciutadella. 
Amb la participació de dos 
socis estratègics com són el 
Consell Superior d’Investi-
gacions Científiques i el Bar-
celona Institute of Science 
and Technology, està previst 

que estigui en marxa el 2024 i que hi 
treballin 1.200 persones, amb una 
alta concentració de talent. 

Apostes com la del Mercat del Peix 
o aquesta incipient del European Ur-
ban Tech, creadores de sinergies eco-
nòmiques i científiques, van en la bo-
na línia dels projectes Next Generati-
on que vol potenciar la UE per sortir 
enfortits de la pandèmia, inclosa la No-
va Bauhaus Europea. Són el camí a se-
guir. I s’han de plantejar seriosament. 
L’edifici seria només un primer pas.

Quina Barcelona volem?
L’EDITORIAL

L’Hermitage potencia la Barcelona 
turística; el European Urban Tech, 

una ciutat sostenible i intel·ligent

De les 22 a les 00 hores d’avui viurem l’úl-
tim (esperem) toc de queda. Hi haurà un 
desplegament de seguretat com els de 
Cap d’Any o Sant Joan. I a partir de demà, 
sopars i cultura fins a les 23 hores. P. 14-15

Últim toc de queda,  
i per dues hores

Milers de mosquits de nova generació han 
estat alliberats a Florida per mirar d’eli-
minar una espècie minoritària, l’Aedes 
aegypti, que és la causant de totes les ma-
lalties que transmeten als humans. P. 33

Mosquits genèticament 
modificats contra el dengue

NO T’HO POTS PERDRE

LES CARES DEL DIA

La UPF, amb el seu rector elec-
te al capdavant, prepara una 

“revolució educativa” que cal cele-
brar. Valorar activitats fora de l’hora-
ri lectiu, reduir les classes magistrals, 
que els alumnes facin recerca i adop-
tar estructuralment el model híbrid 
presencial-virtual no és res més que 
actualitzar la universitat i transfor-
mar-la en paral·lel a com s’està trans-
formant la societat. P. 16-17

Líder del laborisme britànic 
des de fa 13 mesos, situat a mig 

camí de l’esquerra de Corbyn i el 
centre socialdemòcrata hereu de 
Blair, el poc carismàtic Starmer ha 
suspès de mala manera el seu primer 
examen: no ha pogut recuperar ni de 
llarg el mur vermell laborista del 
nord d’Anglaterra, arrabassat per 
Boris Johnson el 2019. P. 12

Keir Starmer

Oriol Amat

Laura Mas Hernández, mata-
ronina de 36 anys, és artística-

ment Okokume, i encara hi ha un al-
tre nom que la identifica: Cosmic 
Girl, el personatge que centra gaire-
bé totes les seves obres, una mena 
d’heroïna pel medi ambient i la in-
fància. Molt poc coneguda a Catalu-
nya, és una estrella absoluta i cotit-
zada al Japó i a l’Àsia en general. P. 38

Okokume

El Barça rep l’Atlètic de Madrid 
en un partit determinant per al 

títol de Lliga (16.15 hores). 
El podreu seguir des d’una 

mica abans al minut a minut 
blaugrana 
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