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Concurs internacional d’arquitectura per als pisos de les Glòries
L’Ajuntament de Barcelona convocarà
un concurs de caràcter internacional
per escollir el disseny arquitectònic
d’uns 300 habitatges públics de lloguer
que es construiran a les Glòries. Per al
disseny d’aquesta finca ja es va organit
zar un concurs el 2009 i els plans urba
nístics corresponents estan aprovats,
però l’equip de govern s’ha estimat
més desfer el camí i començar el pro
cediment urbanístic de zero. El nou
concurs escollirà quatre propostes de

disseny per als quatre blocs de pisos
que formaran els 300 habitatges. Pa
ral∙lelament s’escollirà la proposta
d’ordenació de l’illa, delimitada pels
carrers Castillejos, Casp, Gran Via i la
plaça de les Glòries. Es farà a través
d’un pla especial de millora urbana
(PEMU) a què s’hauran d’adaptar pos
teriorment els edificis escollits. Els
projectes presentats hauran de respec
tar la trama urbana clàssica de l’Eixam
ple i s’impedeix la construcció d’edifi

cis de gran alçària. La convocatòria del
concurs es farà oficial els propers dies,
però el regidor d’Habitatge, Josep Ma
ria Montaner, ja el va presentar ahir al
Col∙legi Oficial d’Arquitectes de Cata
lunya (COAC). Les associacions de ve
ïns presents en l’acte van donar el vist
iplau a la nova idea i el sector professi
onal va celebrar que s’escullin
quatre projectes guanyadors en comp
tes de concentrar tota l’obra en un únic
estudi. / David Guerrero

La Diputació desposseirà
Franco dels seus títols
La revisió dels arxius
permet descobrir
que distincions com
la de fill adoptiu de
la província de Barcelona
continuen vigents
RAMON SUÑÉ
Barcelona

Fill adoptiu de la província de Barce
lona, Medalla d’Or de la província de
Barcelona i Creu Llorejada de Sant
Ferran. Són tres distincions i reconei
xements que la Diputació de Barcelo
na va atorgar els anys 1939 i 1950 a
Francisco Franco i que a mitjan 2016
continuen vigents. Per això, en plena
efervescència del procés de revisió
històrica de la simbologia i els records
del franquisme, el govern de la corpo
ració que presideix l’alcaldessa de
Sant Cugat del Vallès, la convergent
Mercè Conesa, proposarà a tots els
grups polítics representats en aquesta
institució de revocar els acords que al
seu dia van propiciar que el dictador
rebés aquests honors. Ell i una vin
tena d’alts càrrecs del seu règim que,
segurament perquè ningú no se n’ha
via adonat, mantenien oficialment
distincions com la Medalla d’Or i Pla
ta de la província de Barcelona i la
Creu de Sant Jordi.

Fins ara la Diputació de Barcelona
només havia desposseït Francisco
Franco d’una de les diverses distinci
ons que aquesta institució, en plena
dictadura, li havia atorgat. Concreta
ment, el juliol del 2009, la corporació
va deixar sense efecte l’acord del juli
ol del 1966, que va designar el militar
colpista fill predilecte de la província
de Barcelona.
La presidenta Mercè Conesa va en
carregar la revisió dels acords d’aque
lla època per saber quins continuen
vius. La situació s’assembla a la que
s’està donant en diversos municipis
de les Terres de l’Ebre i a la que es po
dria donar en molts altres ajunta
ments de pobles i ciutats catalans que

La decisió també afectarà
els reconeixements
fets al seu dia a una vintena
d’alts càrrecs de la dictadura,
gairebé tots militars
aquests dies s’han decidit per fi a revi
sar els seus arxius.
La intenció de Mercè Conesa és
elevar la seva proposta a tots els grups
polítics amb representació a la Dipu
tació de Barcelona de manera que en
la sessió plenària prevista per al 30 de
juny es pugui aprovar, si pot ser per

unanimitat, la moció que revoqui les
distincions de Franco i els seus coreli
gionaris.
A la llista d’afectats per aquesta re
visió hi ha Jesús Romeo Gorría, que
va ser ministre de Treball durant la
dictadura franquista, i una vintena de
militars d’alt rang, la majoria perta
nyents a la Marina, des de capitans de
fragates i corbetes fins a comandants
generals i tinents coronels de demos
tracions amfíbies.
En la justificació de la mesura s’ar
gumenta que l’aixecament militar
contra el govern legítim de la Repú
blica l’any 1936 va suposar l’adveni
ment d’un règim dictatorial i un sis
tema polític profundament antide
mocràtic basat en la violència i la
repressió i que va comportar la pèr
dua de drets i llibertats.
També s’assenyala que en una soci
etat democràtica com l’actual la Di
putació de Barcelona no pot mantenir
cap mena de títol honorífic ni a
un dictador ni a persones que van
exercir algun càrrec en el règim fran
quista.
Reconèixer els mèrits de personat
ges que tenien un paper rellevant en
el sistema polític franquista es va
convertir, tot just acabada la Guerra
Civil i fins a mitjan anys seixanta del
segle passat, en una pràctica comuna
de les institucions de l’època a què
no van ser alienes les diputacions
provincials.!

algrat la revolució digital, hi
continua havent espai per a
l’edició gastronòmica de
qualitat, com demostren al
gunesobresderecentpublicacióquepasso
a suggerirlos en aquests temps que se ce
lebren fires del llibre per tots els racons
d’Espanya. Planeta Cocina ha editat Coci
naconJoanRocaabajatemperatura(24,95
€), obra del responsable culinari del res
taurant número u del món, en col∙labora
ció amb Salvador Brugués. Roca ens pro
posa una manera més saludable de cuinar,
partint del que ell i els seus germans van
aprendrenonomésaElCellerdeCanRoca
sinó a les cuines familiars. Són tècniques
que contribueixen a millorar les receptes i
a“regalarnosplaers,cuidarlanostrasalut,
comunicaremocions,transmetreconeixe
ments, valors i afecte”.
Lid Editorial ens regala Jamón, jamón:
secretos, rutas y recetas (16,90 €), de l’es
criptora i periodista Pilar Carrizosa. El lli
bre recull no només tots els secrets de la
producció,elaboració,curacióimaduració
del pernil ibèric, o les rutes gastronòmi
quesquegirenalvoltantd’aquestproducte
emblemàtic, sinó receptes elaborades per
xefs espanyols.
L’editorial catalana Montagud acaba
d’editar dues noves obres: la de la cuinera
valenciana Begoña Rodrigo, El sabor de la
elegancia(42 €), en què aquesta meticulosa
cap dels fogons, establerta al seu restau
rant La Salita, fa un recorregut vital i de

Malgrat la revolució
digital, hi continua havent
espai per a l’edició
gastronòmica de qualitat
conceptes a través del sabor, la tècnica i la
bellesa. L’altra, de Diego Gallegos, es diu
Sollo. La cocina de río (42 €). Aquest brasi
ler, de 30 anys, capitaneja el restaurant So
llo de Benalmádena (Màlaga), on ha acon
seguitunsolRepsoliunaestrellaMichelin.
Efectivament, només utilitza productes
d’aigua dolça, per la qual cosa exerceix
com un cuiner original i renovador.
Igualment atractives són: Smart food.
Alimentación inteligente. La revolución de
la nueva pirámide alimentaria (Almuzara,
15,95 €), una proposta de cuina saludable a
càrrec d’Almudena Villegas, acadèmica
numeràriadelaReialAcadèmiadeGastro
nomia, que ens assegura que, seguint les
seves recomanacions, viurem “una vida
més llarga i de millor qualitat”. A més, el
Diccionario Lid del Turrón(14 €) i la seva
excel∙lent tasca de recopilació, en sis idio
mes, de mig miler de termes vinculats a la
rebosteria, a càrrec d’Isabel Santamaría i
Constanza Cervino.
El recorregut editorial acaba amb el pe
ruà Gastón Acurio, que continua sumant
lletres a la seva profusa activitat editorial.
L’última mostra d’aquesta passió és el lli
bre Bitute. El sabor de Lima (Alianza Gas
tón AcurioTelefónica) que, en col∙labora
ció amb el periodista Javier Masías i prolo
gat per Joan Roca, rescata antigues
receptes de Lima del segle XIX. La capital
del Perú s’ha convertit en una destinació
fascinant per als amants de la bona taula
perquè,comdiuGastón:“Enelmundosela
admira entre cebiches, parihuelas y chi
charrones. Como decían los antiguos lime
ños para hablar del comer, que empiece el
bitute, que viva la cocina limeña”.

