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Els usos provisionals de la Model durant el 2020 

Visites guiades (suspeses 
des del 13 de març fins a l’1 
de juliol de 2020 i 
restringides a partir 
d’aleshores)

Visites lliures (finalitzades al 
març de 2020)

Rodatges

Activitats i exposicions



Visites durant el 2020

Visites guiades: 1.357 persones

Escolars: 599 estudiants

En total durant el 2020, han visitat la Model 11.421 persones i des de la seva 
obertura al gener de 2018, gairebé 150.000 persones



Activitats i exposicions de ciutat

- BAM 2020 (Barcelona Acció Musical) dins els actes de la Mercè 2020. Per primer any la 
Model acull concerts de la Mercè. En 3 dies s’hi organitzen 10 espectacles amb 985 
assistents.

- Biennal del Pensament 2020. La Model acull 6 conferències i actes en viu amb 464 
assistents.

- Exposició “Lectura i Presó” i “Papillons: la paraula no dita. Presoneres republicanes a 
l’Espanya de Franco”

- Festival “48h Open House Bcn”. Per tercer any consecutiu, l’antiga presó Model és l’edifici 
més visitat del festival



- Cinefòrum en el marc de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample. Organtizat pel Casal de Joves Queix, 
amb un total de 120 assistents.

- L'exposició “La Model, present i futur”, mostra de les propostes presentades al concurs sobre el futur de 
la Model.

- Escola de salut de l’Esquerra de l’Eixample: Dimarts de 10 h a 12h a la sala d’actes. (Aturada per la 
pandèmia)

- Assaig de Ballets de Catalunya: Dimecres de 20h a 22:00 al Pati d’entrada.

- Assaig de la Coral de l’escola Entença: Dimarts de 19:00 a 21:00 a la sala d’actes.

Activitats i cessions pel barri



Activitats i cessions de cara al futur
●Espais en llicència per fer activitat: pati d’entrada, galeria 4, galeria 5, pati poliesportiu, sala 
d'actes i sala d'exposicions.

Disponibilitat dels espais per fer activitats de dilluns a divendres, a concretar pel calendari.

Resum criteris que han de complir les activitats:

●Activitats de caràcter gratuït
●Obertes a la ciutadania
●Sense ànim de lucre
●Promogudes per agents sense ànim de lucre
●De temàtica vinculada a la memòria i als drets, a la transformació del propi espai de La Model o 
bé a la vida comunitària del barri de l’Esquerra de l’Eixample
●De caràcter sòcio-polític, cultural o comunitari

Exposicions: quines inquietuds existeixen? 


