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LA SÍNDICA CELEBRA LA RECUPERACIÓ D’UNA PART 

DELS ELEMENTS ORNAMENTALS HISTÒRICS AL 

METRO DEL PASSEIG DE GRÀCIA 

 
L’Ajuntament ha encarregat un projecte de renovació de les baranes que inclogui la 

proposta artística inicial de forja en els dos accessos històrics al metro de la 

coneguda zona: Palau Robert i Casa Batlló 

. 

Amb aquesta decisió, el consistori compleix amb el mandat legal de preservar i 

mantenir aspectes assenyalats del patrimoni històric i artístic de la ciutat 
 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, celebra la intenció municipal de recuperar 

una part dels elements ornamentals històrics en algunes estacions de metro del passeig 

de Gràcia, l’actual L-3. El consistori ha informat a Vilà que ha encarregat un projecte de 

renovació de les baranes que inclogui la proposta artística inicial de forja en els dos 

accessos històrics del conegut passeig: Palau Robert i Casa Batlló. 

 

Fa quatre mesos, la síndica va rebre la queixa d’un grup de ciutadans disconformes amb 

la negativa a refer, amb els elements ornamentals originals de 1924, les boques de metro 

del Passeig de Gràcia per l’elevat cost de les obres. Amb posterioritat a la recepció de la 

reclamació, l’Ajuntament va canviar d’opinió i va decidir executar una part dels treballs. 

 

En la decisió que ha elaborat, Vilà celebra la decisió municipal de preservar i restaurar, 

almenys, una part dels elements ornamentals, i rectificar, si s’escau, una primera decisió 

en sentit contrari. Així, a la informació municipal rebuda, queda palès que el consistori 

assumirà el cost d’execució de la substitució de les baranes actuals: dues baranes de fosa 

i la resta d’acer inoxidable i vidre, però s’ha descartat la intenció inicial de recuperar tots 

els accessos històrics de TMB-ADIF utilitzant exclusivament el model històric de forja.  

 

En opinió de la defensora, els elements ornamentals de l’accés a les boques de metro de 

Passeig de Gràcia constituïen peces de valor artístic i estètic i eren testimoni d’una època 
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històrica en la qual estaven en auge moviments artístics que avui en dia són molt 

apreciats i objecte de preservació. 

 

Tot i reconèixer i respectar la potestat municipal per decidir solucions constructives més 

idònies pels treballs que es fan a la via pública i en el seu mobiliari urbà, la recuperació 

dels esmentats elements ornamentals, almenys en algunes de les antigues ubicacions, 

contribueix a la recuperació de la memòria col·lectiva, a construir la personalitat pròpia de 

la ciutat i a reconèixer el valor de les actuacions del passat. 

 

Amb aquesta recuperació, l’Ajuntament compleix també amb el mandat legal de preservar 

i mantenir aspectes assenyalats del patrimoni històric i artístic de la ciutat, per la qual cosa 

la síndica agraeix la sensibilitat demostrada pel manteniment i restauració d’elements 

històrics significatius de la vida ciutadana. 

 

 

  

 

       


