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Eva Guillamet

El palauet de Les Heures i els jardins que l’en-
volten havien estat dissenyats el 1894 per l’arqui-
tecte August Font, en resposta a un encàrrec de
Josep Gallart Forgas, un industrial que havia fet la
seva fortuna a Puerto Rico. Curiosament, la resta
d’instal·lacions del campus de la Vall d’Hebron,
ubicades a les antigues llars Mundet, responien
també a una actuació d’un altre indià. Els
Hogares Ana Gironella de Mundet s’havien inau-
gurat el 1957 com a nova Casa de la Caritat de
Barcelona. El projecte naixia del donatiu d’un
multimilionari, Arturo Mundet, fill de Sant
Antoni de Calonge, que s’havia convertit en un
dels industrials més poderosos de Mèxic. Primer
hi va crear una empresa de taps de suro, després
va començar a dedicar-se a la fabricació de gaso-
ses i finalment al sidral, que distribuïa en “carrets”
per tota la ciutat. La mort del seu hereu als vint
anys va fer que es dediqués a la beneficència i el
“rey del sidral” –nom amb què era conegut a
Mèxic– va ser condecorat fins i tot pel Caudillo
Francisco Franco.
La UB ha anunciat que conservarà Les Heures per
a “actes excepcionals”, de manera que la seva

que també hi traslladaran part dels seus centres.
Però al mateix temps aquest espai geogràfic és un
referent internacional per a la nova marca, a mig
camí entre la Torre Agbar i el Fòrum, molt més
accessible que no pas l’actual ubicació. Segons el
director dels estudis de formació continuada,
Joan-Francesc Pont, la nova ubicació facilitarà
també una modalitat d’estudi, la semipresencial,
que sembla cridada a tenir un pes més rellevant.
Per a la història universitària, aquest canvi de seu
té molts més simbolismes.
El projecte de traslladar una part de la UB a la
zona de la Vall d’Hebron neix del període en què
Josep M. Bricall n’era el rector. Inicialment hi
havien d’anar els estudiants de Medicina, però la
ferma oposició de tota la divisió va obligar a un
canvi de plans i finalment hi van anar els estudi-
ants de Psicologia, Pedagogia i Magisteri. I, a més,
es va decidir llogar el 1992 a la Diputació de
Barcelona el palauet situat enmig de la muntanya
i convertir-lo en seu de la Fundació Bosch i
Gimpera, que entre altres objectius tenia la for-
mació continuada, per reforçar el nou campus
universitari.

El títol d’aquest article pot semblar un jeroglífic,
però és l’anunciat més senzill per explicar una
operació universitàrio-urbanística de gran signi-
ficat simbòlic. La Universitat de Barcelona ha
traslladat aquest any 2006 els seus estudis de
Formació Continuada al 22@, el nou districte tec-
nològic de la capital catalana, i aprofita el canvi
per incloure aquests cursos dins una nova marca:
Institute for LifeLongLearning (IL3). Enrere
queda el Centre de Formació Continuada Les
Heures, que treia el seu nom del palauet on s’ubi-
cava, al costat del Campus de la Vall d’Hebron.
La nova imatge corporativa de l’IL3, presentada el
novembre del 2005 a l’auditori del Fòrum, repre-
senta un canvi d’estratègia i una clara vocació
d’internacionalització. La formació continuada és
una de les assignatures pendents de la universitat
espanyola i en tots els informes europeus apareix
com una de les causes del retard educatiu que
existeix al país. La centralitat del nou espai ha de
facilitar en el futur un accés més ràpid a les noves
instal·lacions i a més es beneficiarà de la presència
en el mateix districte d’altres estudiants de les
universitats Politècnica, Pompeu Fabra i Oberta,

L’IL3 de la UB al 22@

DES DEL CAMPUS

El nou espai de l’Institut de Formació
Continua o IL3 (Institute for Life Long

Learning), situat entre la Torre Agbar i el
Fòrum, constitueix un referent

internacional per a la nova marca
i facilitarà la modalitat

semipresencial d’estudi.
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UPC o la UAB. De fet, en un moment determinat,
la força i l’autonomia que va arribar a tenir la
Fundació Bosch i Gimpera va crear recels entre
els òrgans rectors de la UB, i primer el rector
Antoni Caparrós i després el seu successor, Joan
Tugores, van fer passos enrere en el que conside-
raven un procés de privatització i independència
d’aquesta entitat. En aquella època s’explicava
l’anècdota d’un viatge del rector de la UB a
Argentina on va ser rebut per les autoritats
acadèmiques, que es van mostrar interessades a
millorar els contactes, ja que fins aleshores a
Espanya només tenien relació amb la Fundació
Bosch i Gimpera i ignoraven que aquesta institu-
ció formés part de la universitat i que el rector
que tenien al davant n’era el president.
Ara la UB aterra al 22@ i ho fa amb una nova
marca. En l’acte inaugural del nou centre, el gui-
tarrista Carles Trepat va estrenar una composició
d’Eduard Rodés basada en el poema Liberté, de
Paul Éluard: “Sur mes cahiers d’écolier / sur mon
pupitre et les arbres / sur le sable sur la neige / j’écris
ton nom”. El nom escrit per Éluard era “llibertat”,
el que ara escriu la Universitat de Barcelona és
més prosaic: IL3, unes sigles per al nou segle.

Josep Playà Maset

presència en aquest palauet d’aires noucentistes
als peus del Parc de Collserola es mantindrà. El
nou IL3 absorbeix el centre Les Heures-Fundació
Bosch i Gimpera i la UB Virtual –situada en un
edifici municipal del districte de Sarrià-Sant
Gervasi, que s’abandona definitivament. La nova
seu entronca amb un altre referent de la ciutat, ja
que ocupa el que havien estat les instal·lacions de
l’Institut Català de Tecnologia, al carrer Ciutat de
Granada 131, però que antigament era la fàbrica
Josep Canela. Recordem que la UOC es constru-
irà també en els antics terrenys de la fàbrica tèxtil
Can Jaumandreu, i la UPF instal·larà el Parc
Barcelona Media, el nou campus de la comuni-
cació i la tecnologia en l’antiga fàbrica tèxtil de Ca
l’Aranyó. La UPC, per la seva banda, aixecarà el
campus de Llevant, sobre l’arquitectura i la
mobilitat, en una altra zona propera, més a prop
de Diagonal Mar. En conjunt, quatre centres uni-
versitaris que jugaran un paper clau en la trans-
formació d’aquesta part de la ciutat, com al seu
dia ho va fer la mateixa UPF amb el seu aterra-
ment a la part baixa de la Rambla.
Durant l’any 2004 es van matricular 28.061
alumnes en màsters, cursos de curta durada i
postgraus de la UB en el que ara s’anomena l’IL3.
La xifra equival gairebé a tots els estudiants de la
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BARCELONA, L’AVANTGUARDISTA
Barcelona, la capital catalana, que compta amb 1,7 mi-
lions d’habitants, és amant de la innovació en tots els
terrenys
La capital de Catalunya és, sens dubte, una de les ciutats
europees que més han fet parlar durant els últims
quinze anys.
Barcelona és un laboratori d’enginyeria institucional i
ha aconseguit mobilitzar el conjunt de la societat civil
al si d’un “Consell General”, compost per 300 mem-
bres, en el qual estan representades les principals
institucions i organitzacions locals implicades. Aquest
òrgan permet organitzar grans esdeveniments d’abast
internacional i Barcelona apareix com un model de
bon govern.
Fa molt de temps que Barcelona contribueix al diàleg
entre civilitzacions europees, especialment entre la
francesa i l’espanyola. “La retirada”, és a dir, l’exili
forçós dels intel·lectuals catalans a París i les
Amèriques després de la Guerra Civil, ha estat estu-
diada moltes vegades, però és molt menys conegut un
altre exili, en sentit invers, el qual va obligar molts
ciutadans francesos a fugir de França i instal·lar-se a
Barcelona per evitar ser enviats a les trinxeres de
Verdun.

Mark Mulligan. Madrid
20 d’agost de 2005

L’ALCALDE DE BARCELONA PREMIA
CARMELA FRULIO, DE L’ALGUER
Important premi per a l’Òmnium Cultural de l’Alguer.
El 17 de novembre passat l’alcalde de Barcelona, Joan
Clos, va presidir al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona la cerimònia de lliurament dels premis 
de la Fundació Lluís Carulla: el Premi d’Honor i els
Premis d’Actuació Cívica. A la cerimònia hi van assis-
tir, a més dels alcaldes de les poblacions dels guardo-
nats, la presidenta de la fundació, Maria Font de
Carulla, els seus vicepresidents i el seu director, el
professor Carles Duarte. (...)
Els Premis d’Actuació Cívica –un dels quals ha estat
per a Carmela Frulio– pretenen donar a conèixer i
recompensar la tasca que algunes persones realitzen,
sovint de forma anònima, a favor de la identitat
pròpia dels pobles de llengua catalana.
L’associació Òmnium Cultural de l’Alguer mostra la
seva satisfacció per aquest premi atorgat a la seva
associada i membre de la junta directiva, Carmela
Frulio, perquè reconeix, amb el prestigi i la solemnitat
que mereix, tant l’apassionada obra d’una autèntica
ciutadana de l’Alguer, convençuda i orgullosa de la
seva pròpia identitat, com l’important treball quotidià
realitzat per la dita associació a la societat de l’Alguer.

TAXA TURÍSTICA
Als visitants de Barcelona se’ls podria demanar que
contribuïssin més en les despeses municipals de promo-
ció i equipaments turístics, d’acord amb una proposta
que segurament tornarà a atiar el debat sobre la
sostenibilitat d’un dels sectors econòmics més impor-
tants d’Espanya.
Un estudi tècnic encarregat per l’Ajuntament de
Barcelona proposa establir una taxa turística d’1 euro
per nit que haurien de cobrar els hotelers, semblant a
la taxe de séjour que s’afegeix a les factures dels hotels
a França.
Segons els experts, els vols de baix cost han fet accessi-
ble Barcelona a un nombre creixent d’europeus, i han
suscitat la preocupació que el sector privat i els serveis
públics de la ciutat aviat es ressentin d’aquesta pressió.
Sigui com sigui, no es creu que la taxa proposada 
tingui una bona acollida entre els operadors turístics.
L’any passat, la taxa de 2 euros per nit que s’aplicava
als hotels de cinc estrelles de les Illes Balears es va
abolir arran de la pressió dels propietaris d’hotels,
restaurants i bars. L’anomenada “ecotaxa”, introduïda
el 2002 per ajudar a finançar la conservació dels parcs
nacionals, les iniciatives de reciclatge i la demolició
dels hotels degradats, va provocar un descens en el
turisme.

PREMSA INTERNACIONAL

InterFrance Média
31 d’agost de 2005
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