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LA CIUTAT

La Ciutat de la Justícia tindrà
2
65.000 m menys de superfície
El nou projecte el revisaran els ajuntaments de L’H i Barcelona i la Conselleria de Política Territorial
El conseller de
Justícia ha explicat
que el projecte tindrà
més bona relació
amb el teixit social,
i els serveis es
repartiran entre
L’H i Barcelona

GABRIEL CAZADO

La Ciutat de la Justícia, ubicada en els terrenys de l’antiga caserna de Lepant, veurà
reduïda la seva superfície en
65.000 m2 respecte del projecte inicial, i rebaixarà el
cost total en 35 milions d’euros, segons recull la modificació del projecte aprovada
pel Govern de la Generalitat
i presentada pel conseller de
Justícia, Josep Maria Vallés.
El conseller ha explicat
que el canvi de projecte s’ha fet
en un moment adient perquè “el
mes de gener va entrar en vigor
la Llei Orgànica del Poder Judicial
i encara no estava aprovat el projecte executiu de la Ciutat de la
Justícia que sols tenia llicència
per a moviment de terres”.
Les obres que ja s’han iniciat
al solar no afectaran les noves
construccions, perquè el projecte
d’ara no modifica la superfície
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A L’H, el Consistori, ERC,
ICV-EUiA i els veïns de
l’entorn han mostrat la
seva satisfacció per
la decisió del govern
de la Generalitat de
reduir el projecte inicial

En aquest espai es construirà la Ciutat de la Justícia

tentar fer un complexe que sigui
útil al ciutadà però alhora menys
costós per a ell, perquè, al final,
sempre acaben pagant els contribuents”.

sota rasant, que quedarà tal com
recull el projecte inicial.
Un cop construïts els nous jutjats, la superfície que quedarà lliure en el solar, de 53.000 metres
quadrats, encara no té un ús definit. “Es mantindran els 22.000 m2
d’oficines de lloguer, però el projecte s’haurà de revisar conjuntament amb la Conselleria de Política Territorial i els ajuntaments de
L’Hospitalet i Barcelona”, diu Vallés.
El conseller ha afegit: “hem d’in-

■ David Chipperfield i Cia
La modificació del projecte
inicial l’està fent el mateix equip
d’arquitectes que el va dissenyar,
David Chipperfield i Cia, i les
obres, tal com era previst, tindran

un termini d’execució de 50 mesos a partir de la data d’inici. El
conseller ha apuntat que la finalització podria anar entorn a
l’any 2008. “Crec que el projecte
s’haurà d’executar per fases, així
com també el trasllat i l’entrada
en funcionament”, ha dit Vallés.
Amb la nova distribució, a la
Ciutat de la Justícia hi haura els
jutjats de Primera Instància i Instrucció, els serveis comuns, la Fiscalia i el Registre Civil de L’Hospi-

talet, els serveis de la Jurisdicció
Penal i Civil, i l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. Amb tot,
la superfície dels equipaments
judicials tindrà un increment del
58% respecte a l’actual.
A L’Hospitalet s’ha valorat positivament la decisió de reformar
el projecte. “L’equipament ajuda
a col·locar la Granvia com a peça
important de l’activitat econòmica de serveis, i si el que es planteja és que hi hagi 9 edificis en
comptes de 13, la Ciutat de la
Justícia no es desnaturalitza i la
seva força és la mateixa”, ha dit
l’alcalde, Celestino Corbacho.
ERC i ICV-EUiA han emès comunicats en els quals mostren la
seva satisfacció per la modificació del projecte. També els veïns
de l’entorn, que havien mostrat el
seu rebuig al macroprojecte, ara
estan satisfets amb la decisió del
govern de la Generalitat. # M. SOLÉ

El Pla d’Acció sobre
el VIH/sida a L’H
participará en el Fòrum
El Pla d’Acció sobre el VIH/
sida a L’Hospitalet, PASaL’H,
ha sido seleccionado por el
Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 como
Buena Práctica municipal. La
iniciativa se dará a conocer
entre los días 12 y 16 de septiembre en el espacio Feria de
buenas prácticas urbanas,
Voces locales, decisiones locales del Fòrum, junto con veintisiete iniciativas municipales más.
Esta feria está concebida como un espacio interactivo y dinámico que se convierte en un escaparate de ámbito internacional,
donde los municipios catalanes
pueden mostrar iniciativas innovadoras y vanguardistas en los campos de la sostenibilidad y la convivencia. La feria de buenas prácticas del Fòrum espera la visita de
unas 2.500 personas, entre alcal-
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des, concejales, dirigentes municipales y de entidades, pensadores
y profesionales.
Para el Comisiona do del
PASaL’H, Jordi Petit, este es “un
premio al trabajo realizado durante los primeros cuatro años de
funcionamiento del Plan y un reconocimiento al modelo de intervención comunitaria para abordar
el sida y su problemática, desde
la administración pública y la sociedad civil”.
La selección de las buenas
prácticas ha sido realizada por un
comité formado por representantes de la Associació Catalana de
Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya y
el Fòrum Barcelona 2004.
El Pla d’Acció contra la sida a
L’Hospitalet PASaL’H comenzó a
funcionar en el año 2000. Fue
elaborado por la comisió tècnica
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Como Buena Práctica municipal

Voluntarios repartiendo información el Día Mundial de la lucha contra el Sida

del sida con la colaboración de la
Fundació Salut i Comunitat, las
entidades JIS, VOLS?, la Generalitat, la Diputación y los hospitales General de L’Hospitalet (antes
Creu Roja) y de Bellvitge. El plan

promueve acciones de prevención, tratamiento, inserción y sensibilización con criterios participativos, técnicos, científicos y sostenibles. Incluye un programa educativo en el ámbito de la ESO, el

acceso de los jóvenes a los preservativos, un teléfono de información, programas de atención
para jóvenes, cooperación internacional y actividades formativas
entre otras acciones. # REDACCIÓN

