
 

- NOTA DE PREMSA - 

ISGlobal publica un còmic sobre la cerca d’un nou model 
urbà per Barcelona 

La novel·la gràfica Redibuixar Barcelona es recolza en l’evidència científica per tractar 

temes com la contaminació atmosfèrica, el soroll o el sedentarisme a la ciutat 

 

Barcelona, 2 de juny de 2021-. Barcelona es troba immersa en un procés de recerca i 

definició d'un nou model urbà que té paral·lelismes amb el que fa 160 anys va portar a la 

creació de l'Eixample de Cerdà. Aquesta és la tesi principal d'un còmic publicat l'Institut de 

Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per Fundació "la Caixa", que porta el 

títol de Redibuixar Barcelona i el subtítol "De Cerdà a les superilles: A la recerca 

d'un nou model urbà". 

Redibuixar Barcelona acompanya la Clàudia, una dona jove amb dos fills petits, en un procés 

que primer la porta a informar-se sobre els efectes de determinades exposicions 

ambientals sobre la salut i, finalment, la motiva a convertir-se en activista en favor d'un 

canvi de model urbà. 

"Es tracta d'una història de ficció basada en evidències científiques i en 

circumstàncies actuals. Per això hi apareixen persones reals, com els investigadors d'ISGlobal 

Mark Nieuwenhuijsen, Maria Foraster o Jordi Sunyer, que aporten rigor a el relat. 

Per la resta, la història que es narra podria ser la de qualsevol de les famílies involucrades en 

els diversos moviments que actualment reivindiquen un model urbà més sostenible i 

saludable ", explica Pau Rubio, coordinador de Comunicació a ISGlobal i autor de el text. 

"La llavor des de la qual va créixer aquest projecte és la idea que Barcelona s'enfronta 

actualment a un déja vu: està encotillada per uns límits físics que no li permeten seguir 

expandint-se i encara es regeix per un model perjudicial per a la salut de les persones que 

l'habiten, com va passar al segle XIX ", afegeix Pau Rubio. 

El còmic aborda assumptes com les conseqüències de la contaminació atmosfèrica, el 

soroll o el sedentarisme per a la salut, així com les repercussions que pot tenir la 

planificació urbana i de la mobilitat. Al llarg de les seves 64 pàgines també apareixen els 

orígens de la trama Cerdà o els moviments socials que reivindiquen una ciutat menys 

centrada en el cotxe, amb la pandèmia i el confinament com a teló de fons. 

El format digital ha permès incorporar recursos addicionals, com ara vídeos, gràfics 

interactius o enllaços a pàgines web amb informació extra. 

"La principal dificultat d'aquest projecte estava en trobar l'equilibri entre el rigor 

científic i un format de còmic destinat a l'entreteniment per intentar arribar a el 

major nombre de persones possible", argumenta Andrea Lucio, il·lustradora de l'obra. 

Un webcòmic gratuït 

 

Redibuixar Barcelona es publica inicialment com webcòmic gratuït en tres idiomes: castellà, 

català i anglès. Estarà disponible per a la seva lectura i descàrrega gratuïtes a 

redibuixarbarcelona.isglobal.org 

http://redibuixarbarcelona.isglobal.org/
http://redibuixarbarcelona.isglobal.org/


 

Més endavant, el còmic es podrà descarregar també des del portal educatiu EduCaixa. 

 

Sobre els autors 

Andrea Lucio és doctora en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i il·lustradora 

professional. És autora de les novel·les gràfiques Iaioflautas; Un regalo para Kushbu; 

Homenatge a Catalunya o Arde Madrid. Com a freelance ha col·laborat publicacions com 

New Internationalist, The Hindu, Surreal Comics, Pikara Magazine, Dossier Crític o La 

Directa. 

Pau Rubio és periodista. Ha col·laborat amb mitjans com Informació, Diario de Mallorca, El 

Mundo o Panenka. És autor dels llibres Coses que feia el meu avi i La longitud del olvido. 

Des de l'any 2011 treballa a ISGlobal, on actualment exerceix de coordinador de 

Comunicació. 

 

Sobre ISGlobal 
L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és el fruit d’una aliança innovadora entre la 
Fundació ”la Caixa” i institucions acadèmiques i governamentals per contribuir a l’esforç de la 
comunitat internacional amb l’objectiu de fer front als reptes de la salut en un món globalitzat. 
ISGlobal consolida un node d’excel·lència basat en la recerca i l’assistència mèdica que té el seu origen 
en els àmbits hospitalari (Hospital Clínic i Parc de Salut MAR) i acadèmic (Universitat de Barcelona i 
Universitat Pompeu Fabra). El seu model de treball aposta per la translació del coneixement generat 
por la ciència a través de las àrees de Formació i Anàlisi i Desenvolupament Global. ISGlobal està 
acreditat com a “Centre d’Excel·lència Severo Ochoa” i és membre del sistema CERCA de la Generalitat 
de Catalunya. 
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