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La muntanya olímpica 3 El pla d’usos
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Montjuïc recuperarà la torre del
pavelló suec de l’Expo del 29
b L’obra original, de
fusta, va ser duta a
Berga després de la
mostra i destruïda als 60

b La rèplica estarà al
costat del futur Museu
Olímpic, molt a prop de
la seva ubicació inicial

La iniciativa
Fotografia aèria de l’Exposició Internacional del 1929
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a muntanya de Montjuïc tornarà a albergar la Torre de
Suècia, un monument de
fusta construït el 1929 amb
motiu de l’Exposició Internacional
de Barcelona i desmuntat després
del certamen, segons van confirmar
ahir fonts municipals. Una rèplica
de la singular obra, ubicada originalment als voltants de l’Estadi Olímpic, darrere del Palau Nacional, serà
erigida al costat del futur Museu
Olímpic, molt a prop de la primera
ubicació.
La iniciativa parteix d’una proposta de la colònia sueca resident a
la ciutat que, després de diversos
contactes amb l’ajuntament, s’ha
concretat en el compromís municipal d’incloure la seva restauració en
el nou Pla Director de la Muntanya
de Montjuïc, que està elaborant Barcelona de Serveis Municipals (BSM).
Tècnics d’aquesta empresa pública i de l’àrea d’urbanisme es van
reunir ahir per estudiar el finançament de l’obra a través d’acords
amb empreses, quin ús s’hi donarà i
en quin punt es col.loca davant la
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impossibilitat d’erigir-la al seu antic
emplaçament, ocupat després de la
remodelació de l’Estadi Olímpic.
Fonts de BSM van avançar a
aquest diari que l’opció decidida inicialment és la de desplaçar la torre a
l’altre costat de l’estadi, en un espai
ubicat davant del nou Museu Olím-

pic, que s’inaugurarà el 2007 entre
el passeig Olímpic i l’avinguda de
l’Estadi.
La reunió d’ahir va coincidir amb
una pregunta formulada sobre això
pel grup municipal de CiU a la comissió de cultura de l’ajuntament,
en què el regidor socialista Ferran

Jaume Pedemonte i Feu
“Ningú mor mentre se’l recorda”
Ha mort a Barcelona a l’edat de 76 anys el dia 14 de febrer del 2006
La seva dona, Roser Vives; els seus fills, Jaume i Anna, Bibiana, Joan i Susanna, Berta i Jose, Roser i Guillem,
Imma i Maurici; els seus néts, Raimon, Núria, Marta, Norma, Martí, Ferran, Clara, Juliana, Joan, Sara, Roser i
Marteta; els seus germans, Jordi i Glòria, Bonaventura, Josep M. Solé i Mercè Clemente; nebots i família tota
ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir present a les seves oracions.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, dia 15 de febrer del 2006 a les 15.30 hores a la Parròquia de Nostra Sra.
del Remei de la pl. Concòrdia. A continuació a les 17.00 hores hi haurà l'enterrament al cementiri de St. Andreu
de la Barca.
NO S’HI CONVIDA PARTICULARMENT.

Mascarell va confirmar les negociacions.
La torre, piramidal, de base triangular i feta amb fusta, estava rematada per tres anells i tenia tres corones als seus costats, en representació
de l’escut de Suècia. L’obra estava
ubicada al costat del pavelló del país
nòrdic, un dels més grans de l’exposició, estava dissenyada per l’arquitecte Peder Clason i construïda
–també en fusta– en forma de capsa
de mistos. Els dos elements van ser
donats a la ciutat pel govern escandinau, però no es van quedar a Barcelona.
INSTAL.LACIÓ ESCOLAR / Poc després
de l’exposició es van desmuntar i es
van reconstruir a la població de Berga, on el pavelló va albergar una escola fins a la guerra civil. El conjunt
va ser derruït a principis de la dècada dels 60.
La Torre de Suècia seguirà així els
passos del pavelló alemany de l’exposició del 1929, obra del cèlebre arquitecte Ludwig Mies van der Rohe,
desmuntat després de la mostra barcelonina i reconstruït el 1986 per
iniciativa municipal.
L’Associació d’Amics de la Torre
de Suècia de Barcelona, promotora
de la idea, proposa instal.lar a l’edifici un centre de trobada dels suecs residents a la ciutat i d’intercanvi cultural.
Aquest projecte se suma al de recuperar un altre monument erigit a
Montjuïc, el 1919, les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch, que va ser
destruït durant la dictadura de Primo de Rivera. La rèplica d’aquesta
obra serà inclosa en el pla d’usos de
la muntanya, tot i que encara no té
emplaçament decidit. H

Prop de
70 menors de
6 anys van ser
atropellats
l’any passat
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Un total de 153 nens menors de 6
anys van patir l’any passat algun
accident de trànsit a Barcelona, i
gairebé la meitat eren vianants
que van ser atropellats, cap mortalment, segons un informe que
va ser presentat ahir per l’Agència de Salut Pública de Barcelona
(ASPB).
L’estudi municipal, que analitza el tipus de lesió que van patir
els menors d’edat, constata que
del total de 13.491 accidentats el
2005 a la ciutat, 1.037 van ser
nens i joves de fins a 18 anys.
D’aquests, un 14,8% tenia entre 0
i 5 anys, i un 45,4%, van patir un
atropellament i l’altra meitat circulava en cotxe.
VIANANTS I MOTORISTES / En funció
dels grups d’edat, el tipus d’implicació en un accident canvia.
D’aquesta manera, el grup d’edat
entre els 6 i els 13 anys majoritàriament pateix accidents com
a vianants (un 57% dels lesionats),
i entre 14 i 17 les ferides són provocades en la major part de les
ocasions per sinistres en motocicleta (un 76%).
Pel que fa als tipus de lesions,
l’Agència de Salut Pública constata que es produeixen més fractures, ferides externes i contusions
com més avançada és l’edat, i que
les ferides internes es registren
amb més freqüència entre els menors accidentats. Aquest informe
també alerta que un percentatge
important (el 34,5%) de les contusions sofertes per nens de menys
de 6 anys en cotxe van ser probablement conseqüència de no
anar ben subjectes. H

