
 

ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ACORDEN REHABILITAR I DONAR ÚS A 

LA TORRE DEL FANG, L’HISTÒRIC EDIFICI DEL SEGLE XIV DE LA SAGRERA  

 Tots els partits polítics han acordat, per unanimitat, crear una comissió 

formada per representants dels districtes, l’ICUB i les entitats veïnals i 

culturals de la zona.  

 Durant la seva visita al barri de La Sagrera l’any 2015, la Síndica de Barcelona 

ja va recomanar a l’Ajuntament que escoltés les propostes i inquietuds 

veïnals respecte de la Torre del Fang.  

Barcelona, 24 de juliol del 2018 – Els grups polítics municipals han aprovat, per 

unanimitat, crear una comissió que s’encarregui de planificar la rehabilitació i donar ús 

a la Torre del Fang, un edifici històric del segle XIV catalogat com a bé cultural que 

porta una dècada abandonat i tancat. Actualment, està ocupat per una desena de 

persones des de fa uns mesos.  

En el marc del ‘Programa de visites als barris de la ciutat de Barcelona’ impulsat per la 

Sindicatura de Greuges de Barcelona, la síndica i el seu equip assessor van visitar el 

barri de La Sagrera durant el segon semestre del 2015. Durant aquesta visita, els veïns 

van fer referència al descobriment d’importants troballes arqueològiques de la 

prehistòria (amb algunes restes del neolític i fins i tot altres de l’etapa romana) arran 

de les obres de l’espai ferroviari. Aquestes restes han rebut tractaments diferenciats: 

algunes s’han pogut traslladar i preservar en el magatzem de la Zona Franca del Museu 

d’Història de Barcelona i d’altres haurien quedat colgades prèvia catalogació. 

El veïnat de La Sagrera va exposar que era voluntat del barri que les restes dipositades 

a la Zona Franca poguessin tornar al barri i exposar-se a la Torre del Fang. La síndica de 

greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va recomanar a l’Ajuntament que 

“escoltés les inquietuds veïnals pel que fa als equipaments culturals i patrimonials i 

la dinamització de les obres que escaiguin en aquests àmbits”. Tot i que encara es 

desconeix l’ús que tindrà l’espai, el calendari o el pressupost, la síndica s’ha mostrat 

“satisfeta” per la recuperació d’un espai històric.  

La Torre del Fang 

Aquest espai del segle XIV construït amb fang ha tingut molts usos diferents: local d’oci 

a finals de l’Edat Mitjana; masia agrícola en els segles XIX i XX, i oficina d’una 

constructora a partir de l’any 1922. Finalment, l’any 1984 l’Ajuntament de Barcelona 



va adquirir l’edifici i des de llavors ha estat seu de diverses entitats culturals. Fa més 

d’una dècada que està abandonada i en estat de deteriorament i mesos enrere una 

desena de persones van ocupar l’equipament. Tot i que amb les obres de l’AVE va 

estar a punt d’enderrocar-se, la pressió veïnal ho va impedir i l’any 2009 la Torre del 

Fang va quedar suspesa en l’aire mitjançant uns gats hidràulics i l’execució de l’obra va 

dur-se a terme a sota.  


