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La Ciutat de la Justícia ja té
projecte per començar a caminar
David Chipperfield Architects i B720 Arquitectura SL formen l’equip guanyador
Jean Nouvel, en el projecte de
la torre Agbar (Aigües de Barcelona). El director de B720, Fermín Vázquez, va explicar la seva idea del que havia de ser la
Ciutat de la Justícia. “Hem aconseguit densitat a base de fragmentar els volums, la seva textura i el seu color en tons verdosos, encara que es possible
que la idea evolucioni“, va dir.
El projecte de Justa mesura

Tot va començar el 2 de
març del 2000 quan la
piqueta va entrar en el

L’apunt

vell pati d’armes de
l’antiga caserna de Lepant i va enderrocar les
naus del vell edifici. Les
obres de la Ciutat de la
Justícia tenen un pressupost de 210 milions
d’euros. Es construiran
315.000 metres quadrats, la qual cosa permetrà triplicar l’espai de
que disposa actualment
l’Administració de Justícia de L’Hospitalet i Barcelona i convertir-lo en
el més gran del món. A
la Ciutat Judicial es traslladaran els 168 jutjats
unipersonals de Barcelona, les 18 seccions
de l’Audiència Provincial, els 11 jutjats de
L’Hospitalet i els serveis
auxiliars i de suport que
permeten el funcionament de l’administració
de Justícia. A la Ciutat
Judicial hi treballaran
3.500 persones i rebran
12.000 visitants al dia.

L’alcalde, Celestino
Corbacho pensa que el
projecte guanyador té
molta qualitat però que
s’ha de millorar perquè
la confluència amb la
Gran Via no està resolta
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Justa mesura ha estat la
proposta elegida pel jurat
del concurs d’idees convocat per la Generalitat per
trobar un projecte adequat
per a la construcció de la
Ciutat de la Justícia en els
antics terrenys de Lepant.
El projecte guanyador l’han
dissenyat els arquitectes
dels estudis de David Chipperfield Architects i B720
Arquitectura SL. La proposta ha estat elegida entre els set
equips finalistes dels 23 que
van ser admesos.
Segons va explicar el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, després de fer-se pública la decisió que “el projecte
guanyador té una gran qualitat
arquitectònica i de funcionalitat”. També Celestino Corbacho, alcalde de L’Hospitalet i
membre del jurat, ha valorat les
propostes presentades: “totes
les idees tenien molta qualitat, i
la guanyadora dóna una bona
solució arquitectònica, però
s’hauria de millorar perquè la
confluència amb la Gran Via no
està ben resolta”.
L’equip guanyador del concurs d’idees està format per dos
estudis d’arquitectes, el David
Chipperfield que és anglès i el
B720 de Barcelona. Ambdós
participen, junt amb l’estudi de
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Maqueta de Justa mesura, el projecte guanyador

està concebut en vuit blocs de
diverses altures on el més alt té
17 plantes. Encara que són peces aparentment independents
estan vinculades a un sòcol
comú que serveix d’espai de
connexió intermedi entre l’interior i l’exterior, i fa d’enllaç entre
els diversos edificis. Els vuit
blocs de que consta el projecte
funcionaran d’una manera unitària. # MARGA SOLÉ

CDC y UDC forman el
comité ejecutivo de la
Federación local de CiU
Convergència Democràtica
de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya han
constituido el Comitè Executiu de Federació de CiU
de L’Hospitalet y de la comarca del mismo modo
que lo han hecho ambas
formaciones en el resto de
agrupaciones de Catalunya.
Este comité está formado por
cinco personas, más dos vocales de cada partido, y tiene como misión principal colaborar
con el grupo municipal en la
preparación de los plenos. Tres
personas de cada formación
política se dedicarán a la tarea
de preparar las mociones y las
intervenciones de los concejales. El objetivo es volver a trasmitir a la ciudadanía una imagen de unidad, según han manifestado Meritxell Borràs de
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CDC y Anabel Clar de UDC en
el acto de presentación del comité de federación. “Esta unión
creará sinergias positivas, tanto
a Unió como a Convergència”,
declara Meritxell Borràs. En el
mismo sentido se ha pronunciado Anabel Clar, presidenta de
la Agrupación Local de UDC,
que ha calificado la creación de
la federación como un “hecho
histórico”.
El comité de la Federación
Local de CiU tiene previsto realizar reuniones quincenales alternativamente en las sedes de
CDC y UDC, para hacer un seguimiento y coodinar los temas
de trabajo conjunto. “Tanto Convergència como Unió estamos
trabajando de cara al futuro”, ha
dicho Anabel Clar.
Sobre las listas para las próximas elecciones municipales,
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Ambas formaciones coordinarán su labor

Meritxell Borràs y Anabel Clar en la presentación de la federación local de CiU

que se celebrarán el año que
viene, Clar y Borràs han manifestado que todavía es pronto
para hablar de ello pero que antes de que finalice el trimestre
habrán avanzado. “Trabajaremos

en las listas a medida que nos
vayamos reuniendo”, ha dicho
Borràs.
Por su parte, Anabel Clar ha
indicado que no tiene inconveniente en ocupar el número 2

de la lista de CiU aunque es
una decisión que deberá tomar
su partido. “De momento se desconoce quien será el candidato
a la Alcaldía y que reparto se
efectuará”, ha manifestado.

