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Alejandro Moragrega Laez
-Tinc 17 anys.
-Actualment estudio a l’institut Joan Miró de Cornellà de
 Llobregat (Barcelona). 
-La meva passió és la fotografia.
-He recorregut Barcelona amb la meva càmera per trobar espais 
 urbans únics i mostrar-los en forma de reportage.
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L9-METRO
+La línia 9 del metro de Barcelona és 
una línia de ferrocarril metropolitana so-
terrada que actualment té 24 estacions 
en funcionament repartides en dos trams: 
el tram nord (L9 Nord), de 7,9 km de lon-
gitud amb 9 estacions, que discorre en-
tre Santa Coloma de Gramenet i el nord 
de Barcelona; i el tram sud (L9 Sud), de 
19,6 km de longitud amb 15 estacions, 
que recorre els districtes meridionals 
de la Ciutat Comtal, a més de l’Hospi-
talet de Llobregat i el Prat de Llobregat.

-He decidit incloure aquesta localització 
perquè normalment totes les estacions de 
transport públic són iguals. D’aquesta em 
va agradar la modernitat que té i la deco-
ració interior, a més em va cridar l’atenció 
que el metro anés sense conductor per 
poder veure les vies durant tot el trajecte.
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Zona Europa Fira

02

+Fira de Barcelona 
és la institució firal de 
Barcelona i una de 
les més importants 
d’Europa. Cada any 
organitza nombro-
sos salons i congres-
sos on es reuneixen 
destacades em-
preses de diferents 
sectors econòmics 
per exposar les se-
ves novetats, inter-
canviar experièn-
cies,coneixements i 
promoure negocis.
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Zona Europa Fira

-La zona d’Europa Fira no podia faltar al re-
portatge, ja que em sembla una zona bas-
tant moderna arquitectònicament. Els co-
lors blaus i el contrast amb els vermells 
dels edificis i el seu disseny fan que sigui 
un lloc modernitzat. A més és un  espai bas-
tant reconegut a nivel europeu per la fira.
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Estació Nord
+L’Estació del Nord o 
Barcelona Nord és una 
estació d’autobusos in-
terurbans al barri de 
Fort Pienc del districte 
de l’Eixample de Barce-
lona. L’edifici que allotja 
l’estació i un poliesportiu 
era una antiga estació 
ferroviària terminal de la 
línia de Saragossa (que 
unia Barcelona, Man-
resa, Lleida i Saragos-
sa) de la Companyia 
dels Camins de Ferro  
del Nord d’Espanya.
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-Aquest lloc l’he inclòs al 
reportatge pel mateix mo-
tiu que la L9, és una esta-
ció  d’autobusos diferent a 
les altres. L’entrada consta 
de dos conductes blancs i 
és  bastant gran  en compa-
ració amb altres estacions.



+La plaça de les Glòries Catalanes, 
anomenada sovint plaça de les Glòries 
o simplement Glòries, és una plaça 
de Barcelona. Es troba als districtes 
barcelonins de l’Eixample i Sant Martí, 
i en ella conflueixen tres dels eixos 
més importants de la ciutat: l’Avinguda 
Diagonal, la Gran Via de les Corts 
Catalanes i l’Avinguda Meridiana.

-La zona de les Glòries de Barcelona és 
un espai molt gran amb moltes coses 
interessants:  vaig trobar el centre 
comercial amb l’escala de colors, el 
museu d’art amb aquestes escales 
mecàniques... Vaig pensar que seria 
bona idea ensenyar-ho a la revista.
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18 Pont-Passeig 
de Colom

+El Passeig de Colom és un carrer al districte de 
Ciutat Vella de Barcelona. El passeig s’inicia com a 
prolongació del Passeig d’Isabel II a la plaça d’An-
toni López presidit per l’imponent edifici de Correus 
i Telègrafs (a la confluència amb la Via Laietana 
que també inicia la seva numeració allí) i, seguint 
una orientació nord-est / sud-oest i un traçat abso-
lutament rectilini, finalitza a la plaça de Portal de 
la Pau coneguda sobretot perquè al bell mig s’hi 
plantà l’emblemàtic Monument a Colom. Aquest 
passeig precedeix la línia de la costa amb el Moll 
de la Fusta i paral·lel al seu traçat, parcialment so-
terrada hi passa la Ronda Litoral.
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-El pont del passeig 
de Colom és un pont 
diferent,  tot i que la 
seva funció es podria 
resoldre amb un pont 
normal, crida l’atenció 
la seva arquitectura i 
el color que destaca 
al mig de la ciutat con-
vertint-lo en un espai 
atractiu per fotografiar.
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+L’Institut Barraquer d’Oftalmologia és una associació 
científica independent dedicada a la investigació i a 
l’ensenyament de l’oftalmologia, adscrita a la Universitat 
Autònoma de Barcelona des de 1971. Organitza cursos de 
postgrau i forma una unitat amb el Centre d’Oftalmologia 
Barraquer. El 1986 va rebre la Creu de Sant Jordi.

CENTRE 
BARRAQUER
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-Tot i que es tracta d’una clínica d’oftalmologia aquest 
lloc és interessant arquitectònicament per  les se-
ves escales que  vistes des de dalt i des de baix  for-
men un espiral curiós  de fotografiar.  Ens van fer 
fora del local encara que vam demanar permís per-
què molta gent ja havia anat a fer la mateixa foto.
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+Els jardins de les Tres xemeneies són una zona 
verda del barri barceloní del Poble Sec. Aquest jar-
dí ocupa part de l’espai on estava situada l’antiga 
central elèctrica de Barcelona Traction, Light and 
Power Company, limited, popularment conegu-
da com la Canadenca. Els jardins porten el nom 
de les tres xemeneies datades del 1897, 1908 y 
1917 que formaven part de la central elèctrica.
El sector proper al carrer de  Palaudàries el pa-
vimentat és de sauló i està proveït de diversos 
espais de lleure com àrees de jocs infantils, pis-
tes de petanca i taules de ping-pong. Aques-
ta primera zona dels jardins està delimitada a 
la part superior per murs de formigó, molt uti-
litzats per artistes urbans per fer-hi graffitis.

+Aquest espai m’agrada perquè és on la gent 
pot expressar el seu art a través de graffi-
tis, a més, era important incloure l’art urbà 
més reconegut, i no només l’arquitectura.
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