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Unclama favorde la
renovacióurbana.Refle
xions sobre com l’arqui
tecturadona respostaals
reptes socials i ambien
tals posant les persones

sempreal centre.
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Lameva admiració
davant la valentia de
l’autora, capaç de dei
xarho tot per iniciar un
viatge a la recerca d’ella
mateixa aïllada delmón
en plena natura.
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El futur de l’Hermitage
es decidirà d’aquí cinc dies

RAMON SUÑÉ
Barcelona

Nou anys després que un inver
sor rus presentés al port de Bar
celona un projecte per aixecar a
les seves instal∙lacions una sucur
sal de l’extraordinari museu de
Sant Petersburg, el desenllaç del
serial sobre l’Hermitage es co
mençarà a escriure al consell
d’administració ordinari que la
institució que presideix Mercè
Conesa celebrarà dimecres de la
setmana que ve. Després d’uns
quants ajornaments, que van fer
que la qüestió de l’Hermitage sal
tés de l’ordre del dia diverses ve
gades, el consell d’administració
decidirà d’aquí cinc dies si dona
curs a l’autorització per aixecar
el polèmic equipament cultural
prop de la plaça de la Rosa dels
Vents.
Malgrat que tant l’Ajuntament

comelportmantenenunadiscre
ció que voreja l’hermetisme en
relació amb aquesta qüestió, di
verses fonts consultades per La
Vanguardia apunten que dime
cres, si la negociació que amb alts
i baixos mantenen les dues parts
des de fa mesos no es torça en
l’últim moment, hi haurà un ve
redicte favorable a favorde l’Her
mitage barceloní. Tot i que ningú
no s’atreveix a posarhi les mans
al foc, aquestes fonts aposten per
un sí a la construcció del centre
cultural, per bé que molt condi
cionat a l’acceptació, per part
dels promotors del projecte, dels

requisits imposats pel govern
municipal.
Des que el gener del 2000 va

presentar fins a quatre informes
per argumentar el rebuig del pro
jecte del museu, el Consistori ha
anat modulant l’oposició a l’Her
mitage. A l’estiu el port de Bar
celona, que des del primer mo
ment ha defensat aquesta inicia
tiva, va presentar una sèrie de
modificacions per adaptar el pro
jecte inicial –que va anar mutant
de museu a centre cultural– als
requeriments municipals. Al
hora, va presentar les al∙legacions
a la negativa de l’Ajuntament –en
què els dos socis de govern,
comuns i socialistes, mantenen
posicions gens coincidents– a
tramitar el pla especial urbanís

tic. Aquestes al∙legacions, que
van en la línia de reduir l’impacte
queaquest equipamentpodria te
nir en la mobilitat de la zona, en
cara no han tingut resposta.
Les fonts consultades per

aquest diari assenyalen que el
procés de tramitació del projecte,
en cas que dimecres el consell
d’administració del port hi doni
el vistiplau, establiria un termini
de dos anys. Per la seva banda, la
concessió als promotorsde l’Her
mitage per a l’explotació de les
instal∙lacions tindria una durada
de35anys.Tot aixòestaria condi
cionat a un conveni específic que
haurien de subscriure l’Ajunta
ment i el port de Barcelona.
Al consell d’administració del

port estan representats, a més de
la presidenta d’aquesta institu
ció, l’administració de l’Estat, la
Generalitat, l’AjuntamentdeBar
celona –permediació de la tinen
ta d’alcalde d’Urbanisme, Janet
Sanz–, l’Ajuntament del Prat,
la Cambra de Comerç de Barce
lona, el president de l’Associació
d’Empreses Estibadores i els sin
dicats UGT i Comissions Obre
res.c

El consell
d’administració del
port aborda dimecres
l’autorització per
aixecar el polèmic
equipament

.

Recreació de l’edifici projectat per l’arquitecte japonès Toyo Ito per a l’Hermitage de Barcelona

L’Ajuntament de
Barcelona podria
acceptar un sí
amb condicions
al centre cultural

L’economia blava coma palanca de reactivació
]Barcelonaés ciutatmarí
tima, i elmarnopot ser aliè
a la recuperació econòmica
de la ciutat.De fet, l’anome
nadaeconomiablavahade
serunade les apostes de la
ciutat postpandèmia: perquè
genera riquesa, ocupació
qualificada i, fins i tot, turis
medequalitat. I una cosaque
noés irrellevant: no s’hade
començardesde zero, perquè
jahi hamolt camí recorregut
enquè, potser, cal creuremés,
abansque ferpassos enrere.
Tot això anterior van ser

elements quees vanposar
ahir sobre la taula a la jornada
Barcelona, hubmarítim i
nàutic de laMediterrània, que
es va celebrar i queva estar
organitzadaperFomentdel
Treball. “Hemdebuscarno
ves oportunitats, palanques
quepuguin reactivar l’econo
mia apartir denousnínxols”,
vamanifestar el presidentde
la institució, JosepSánchez
Llibre. LapresidentadelPort,
MercèConesa, va advocar
perun futurdiversificat de
les instal∙lacions: port de

ciutat, però tambécomercial.
“És important quedesde les
administracions confiemen
les empreses”, vamanifestar.
Tant el director general de
MarinaPortVell, Ignacio
Erroz, comAntoniCirera,
responsable econòmicde
l’empresaMB92, vandefen
sar la injecció econòmicaque
suposenels grans iots. “Més
d’un 75%dels socis que tenim
volen reinvertir”, va apuntar
per la sevapart el director
general deBarcelonaClúster
Nàutic,AndorSerra.
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Van entrar diumenge a ro
bar en una casa de Coma
ruga, al Vendrell (Baix

Penedès), aprofitant que els pro
pietaris nohi eren.Vanbuscar els
objectes de valor de l’habitatge i
els van empaquetar en bosses.
Vanserpoccauts i van ferunami
cadesoroll, cosaquevaalertarels
veïns, que van trucar a la policia
(112) per advertir que algú podria
estar robant en un habitatge des
habitat.
Una patrulla delsMossos d’Es

quadra es va desplaçar ràpida
ment finsa lacasa, i vanveureque
algú havia forçat una de les fines

tres i havia trencat un vidre per
poderhi entrar. Els agents van
accedir a l’interior de l’immoble i
van comprovar que les estances
estaven molt desordenades. Els
objectes de valor eren a dins de
grans bosses de plàstic, però els
lladres, pel que semblava evident,
havienfugitambla feinaamig fer.
La patrulla va continuar amb

les comprovacions a la casa, i no
va trobar els assaltants a la planta
baixa. Van pujar al primer pis,
on van trobar més bosses amb
més objectes de valor. La sor
presa se la van emportar els dos
Mossos d’Esquadra quan van en
trar en una de les habitacions i
van mirar a dins d’un dels arma
ris. A l’interior s’hi havien amagat

dos dels presumptes assaltants.
Després d’aquesta primera do

ble detenció van continuar escor
collant lacasa. Ienunaaltrade les
estances, quan van mirar a sota
del llit, van veure incrèduls que
un tercer lladre s’hi havia amagat.
A la comissaria, elsMossos van

veure que un dels assaltants s’ha
via apropiat d’un braçalet i una

cadena procedent de la casa. Els
lladres, d’entre 28 i 30 anys, van
veure’s sorpresos per l’entrada
dels agents a la casa i, sense temps
per fugir, bloquejats, no se’ls va
acudir resmés que buscar un lloc
per amagarse; van optar per dos
clàssics, adinsd’unarmari i a sota
d’un llit.
Els tres detinguts, veïns del

Vendrell de nacionalitat marro
quina, amb diversos antecedents
per delictes contra el patrimoni,
van passar dimarts en mans del
jutge.
Tots tres assaltants han quedat

en llibertat amb càrrecs, com a
presumptes autors d’un delicte
de robatori amb força, en grau de
temptativa.c

Detinguts tres lladres amagats en un guardaroba
i a sota del llit a la casa que estaven assaltant

Entrar a l’armari


