Turisme de Barcelona celebra La Festa
del Roser
• El consorci de promoció s’afegeix un any més als actes festius de la
ciutat per La Festa del Roser
• El Mirador de Colom serà engalanat amb decoració floral que després
serà lliurada la Fundació Tot Raval per distribuir a les diferents entitats i
associacions vinculades l barri del Raval

• Diumenge, totes les Rosers podran accedir al Monument de manera
gratuïta amb degustació

Barcelona, 5 d’octubre de 2018. – Turisme de Barcelona, dins del marc de
col·laboració amb l’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla, participarà
activament en la nova edició de La Festa del Roser, que comença aquest cap de setmana.
En la seva missió de donar suport als actes i espais més emblemàtics de la ciutat, un grup
de professionals de Turisme de Barcelona, encapçalats pel seu director general, Joan
Torrella, farà el passeig tradicional dissabte al matí pels diferents escenaris organitzats
al voltant del festival.
Com ja ha fet els últims anys, Turisme de Barcelona engalanarà amb flors –l’element
central d’aquesta festa- el Mirador de Colom gràcies a una col·laboració amb l’Escola de
Disseny Floral i Paisatgisme de Barcelona. Tot plegat, en una iniciativa destinada a
millorar aquells esdeveniments més arrelats a la ciutat.
El projecte floral engloba la totalitat del monument de Colom, concebut per Gaietà Buïgas
i Monravà, amb l’estàtua, de set metres d'altura, obra de l'escultor Rafael Atché. El
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conjunt escultòric fa un total de 60 metres d'altura. La proposta dissenyada té com a
principal objectiu que les decoracions vegetals es puguin apreciar a diverses distàncies.
Per això, ha calgut fer un estudi previ de dimensions, formes, disposicions, angles,
colors… L 'intervenció floral consisteix en un joc de caixes de fusta per al transport de
pomes, emplenades de plantes quotidianes de les nostres cases, però, de procedència de
les américas o originals del continent americà. Amb aquestes caixes d' 1x1m han creat un
anell al voltant de la base del monument de color verd i vermell. Les caixes de fusta tenen
la simbologia del transport de mercaderies dels dos continents. El cercle significa la unió
sense fi que va produir el descobriment i les noves rutes de les cultures.
L’idea consisteix en remarcar l’ illeta superior del monument a través de decoracions
florals que es repeteixin al llarg de la circumferència per aconseguir focalitzar la
intervenció en un punt elevat la qual cosa permet la seva observació des de diferents
angles i situacions.
Turisme de Barcelona, oferirà la Visita gratuïta a totes les Rosers diumenge dia 7
d’octubre i del 5 a l’11 d’octubre la promoció 2 x 1 en la visita al Mirador de Colom,
amb una degustació de vi o cava gratuïta.
La tradicional passejada per La Rambla que fa la comitiva institucional s’iniciarà al
Mirador de Colom.
Un cop acabi la festivitat, Turisme de Barcelona, farà donació de les flors i
l’ornamentació a la Fundació Tot Raval, que a través del Banc de Recursos Comunitari
de Ciutat Vella, que gestiona Itaka Al Raval, distribuirà a les diferents entitats socials,
centres educatius, institucions culturals, associacions comercials i persones vinculades al
Raval que treballen per millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al
barri així com fomentar el sentiment de pertinença al barri.
L’Associació Amics de La Rambla va néixer a la dècada del 1960 amb l’objectiu de
defensar els interessos dels comerços i veïns de la Rambla. És una entitat que té com a
finalitat el foment, la promoció i la millora de la imatge de La Rambla promovent i
desenvolupant projectes i activitats que l’apropin al públic en general i en especial als
veïns. El Mirador de Colom és un espai emblemàtic gestionat per Turisme de Barcelona,
que va reobrir les seves portes el 2013, coincidint amb el 125è aniversari del monument,
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gràcies als treballs de millora integral i recuperació que va realitzar. És un espai
emblemàtic molt visitat que l’any 2016 va rebre 86.803 visitants.
Per a més informació:
Lali Ferrando lferrando@barcelonaturisme.com
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