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L’actualitat blaugrana 3 El projecte del futur estadi

ELS ESBOSSOS Visió de com serà el futur Camp Nou.

Camp Nou japonès
El Barça aposta per un projecte «elegant i mediterrani» en una elecció amb polèmica final
ALBERT GUASCH
BARCELONA

L’

estudi d’arquitectura
japonès Nikken Sekkei
serà qui portarà a terme la reforma integral
del nou Camp Nou. La comissió de
nou membres encapçalada pel president Josep Maria Bartomeu es va
decantar per unanimitat, després
del que va semblar una llarga deliberació, per la proposta nipona, el
soci local del qual està liderat pels
arquitectes Joan Pascual i Ramon
Ausió. La decisió, feta pública gairebé a la mitjanit, va provocar queixes dels estudis descartats davant la
sensació que l’elecció ja havia estat
presa prèviament.
Ells tindran el repte de construir l’Estadi del futur, una obra d’una
enorme complexitat, ja que s’hau-

rà de portar a terme mentre el primer equip participa en les competicions. El jurat va subratllar que
la proposta destaca «per ser oberta,
elegant, serena, intemporal, mediterrània i democràtica. Descompon
i tracta amb enginy la gran altura i
amplitud fruit de la necessària ampliació».
El comunicat també ressalta una
vinculació amb l’estadi de Francesc
Mitjans de 1957 al reproduir «la
tan característica visió de la grada
i marquesina de tribuna», en el que
poèticament es defineix com «un silenciós i contundent homenatge» a
l’obra de l’arquitecte català de l’actual Camp Nou. Pel que es veu en les
primeres imatges, el recinte no tindrà façana.
Bartomeu va dir a través d’un
tuit de les 11 de la nit d’ahir que es-

tà «il·lusionat amb el projecte que
hem elegit per al Camp Nou del futur». En el comunicat es va incloure un gest de complicitat adreçat a
l’associació de veïns. «La proposta
presenta una subtil i molt estudiada intervenció de l’entorn per facilitar la circulació i aconseguir una
diversitat d’usos urbans al Campus
Barça».
Serà un Camp Nou per a
105.000 espectadors (6.000 més que
en l’actualitat), modernitzat, tot cobert, amb nombroses llotges corporatives i amb un cost que s’ha fixat
en 400 milions d’euros. Les obres
hauran d’estar completades per al
2021. És a dir, el Barça jugarà envoltat de bastides durant quatre temporades.
L’elecció no va estar exempta
FILTRACIÓ /
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400 milions
CAPACITAT FINAL

105.000 espectadors
DURADA DE LES OBRES

Del maig del 2017
al febrer del 2021
4 estius - 3,5 temporades
CARACTERÍSTIQUES
Construcció per fases

Les graderies durant els estius
i la resta durant la temporada

Durant les obres
L’equip hi seguirà jugant

de polèmica. El guanyador es va filtrar a mitja tarda, mentre un dels
grups a concurs encara estava realitzant la seva presentació. Això
va generar la queixa contundent
d’un d’aquests despatxos. «Si tot el
procés s’ha portat a terme de forma impecable i molt professional,
aquesta última fase, en canvi, no ha
semblat gaire seriosa», va dir Josep
Mias, del despatx Populous + Mias +
RCR Arquitectes, un dels perdedors
en aquesta final, a Catalunya Ràdio.
«Hem anat a perdre el temps. Sorprèn aquest final. Les coses s’han de
fer bé», va lamentar.
Els quatre aspirants que van superar totes les fases
de selecció van tenir 45 minuts cada un per exposar el seu projecte totalment definit. Els quatre finalis100 ANYS D’HISTÒRIA /
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la valoració de l’ajuntament
ELS PLANS DE LA REFORMA

Colau vol que el nou
recinte s’adapti al barri

tes estaven formats per una barreja
de firmes locals i foranes i tots ells
acreditaven una sòlida experiència
en recintes esportius. Però després
d’una extensa i potser fictícia deliberació, que es va allargar fins gairebé la mitjanit, es va informar que
l’elegit era l’estudi Nikken Sekkei,
que té més de 100 anys d’història i
és un dels estudis d’arquitectura i
enginyeria més importants de
l’Àsia amb uns 2.500 empleats. Van
ser els arquitectes del Saitama Super Arena, el Gran Cigne de Niigata
o del Tokio Dome, tots al Japó.
A finals de l’any passat va obrir
despatx a la zona de la Bonanova
de Barcelona amb una vintena d’ar-

«Hem anat a perdre
el temps. Sorprèn
aquest final. No sembla
gaire seriós», es queixa
Josep Mias, un dels
arquitectes descartats

quitectes i de tècnics. El seu soci local és el despatx liderat pels arquitectes Joan Pascual i Ramon Ausió.
El jurat encarregat de la designació va ser el mateix que va elegir el nou Palau Balugrana, és a dir,
cinc membres del club, tres membres del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya i un membre de l’Ajuntament de Barcelona. El club està representat pel president Josep Maria
Bartomeu, la vicepresidenta Susana Monje i el directiu comissionat
de l’Espai Barça Jordi Moix. La presentació del projecte de construcció del nou Camp Nou tindrà lloc en
un acte públic en les pròximes setmanes. H

L’àrea d’urbanisme de l’Ajunta- de debat, a un acord per obrir als
ment de Barcelona ja ha mantin- barcelonins part dels terrenys del
gut diverses reunions amb direc- Miniestadi, que es demolirà per
tius del FC Barcelona per negoci- construir el nou Palau Blaugrana, i
ar la viabilitat de la remodelació també part de la parcel·la del Camp
del Camp Nou i el seu entorn. «La Nou.
voluntat del govern municipal és
Segons va declarar llavors Hevetllar perquè el projecte de l’Es- reu, va ser un pacte «ampli, sòlid
pai Barça sigui compatible amb i bo per a tots». Hereu va sortir al
els equipaments necessaris per a pas de les crítiques veïnals, que
les Corts i els usos públics de l’en- van qualificar la requalificació del
torn», informa un
JORDI COTRINA
portaveu del gabinet de l’alcaldia.
El consorci no
vol que el recinte
sigui, novament,
«una barrera arquitectònica», sinó que
s’integri i s’adapti a
la trama urbana del
barri. No obstant,
qualsevol proposta
que necissiti una reordenació dels entorns i de la reforma
de l’estadi depèn de
la Modificació del
Pla General Metropolità (MPGM). «És
un tràmit de llarg
recorregut que hau- 33 Colau, amb Bartomeu, al Camp Nou.
rà d’iniciar l’administració, en aquest cas l’ajunta- Miniestadi de «pelotazo» en record
ment, i que requerirà mesos de del pla de la directiva de Josep Llutreball. Però el més important és ís Núñez, que va plantejar una reque haurà de comptar amb un forma de les instal·lacions que pasgran consens veïnal, social i polí- sava per la construcció de vivendes
tic perquè el projecte aconseguei- en el llavors anomenat pla Barça
xi avançar», exposa la font muni- 2000.
cipal.
L’acord d’Hereu va incloure millores viàries, un estudi de mobiCONVERSES FLUIDES / «El projecte imlitat per als dies de partit dels viapulsat ha d’acontentar tots els sec- nants i transports i un pla per evitors implicats. El Barça, la ciutat i tar la prostitució als voltants de
també els veïns i veïnes», afegeix el l’estadi.
portaveu, que assegura que les conSant Joan Despí va aprovar el
verses entre l’ajuntament i la di- 2015 l’ampliació de la ciutat esporrectiva del club són fluides.
tiva del Barcelona que albergarà el
El 2009, l’alcalde Jordi Hereu va futur Miniestadi del filial blaugraarribar, després de més de 10 anys na. CRISTINA SAVALL

