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DAVID GUERRERO
Barcelona

Nototés l’Hermitageen l’enorme
solar buit de futur incert als peus
de l’hotel W. Mentre l’Ajunta
ment i el port de Barcelona deba
ten sobre la idoneïtat d’aixecarhi
el centre cultural, en aquests ma
teixos terrenys hi ha un altre pro
jecte paral∙lel que ja gaudeix del
consensde totes les administraci
ons i que ja es comença a activar.
L’espai, amb categoria d’equi

pament municipal, està cridat a
ser un node formatiu i tecnològic
del sector de la nàutica. Les seves
instal∙lacions es convertiran en
un edifici auxiliar per a la facultat
de Nàutica de la Universitat Poli
tècnica de Catalunya (UPC), la
seu principal de la qual es man
tindrà a Pla de Palau. Alhora, es
crearà una nova incubadora per
donar empara a empreses emer
gents amb component tecnològic
relacionades amb el que s’ha ano
menat economia blava, que no és
cap altra cosa que tot allò relacio
nat amb elmar.
L’edifici tindrà 13.689 metres

quadrats de sostre edificable,
repartits pràcticament a parts
iguals entre la facultat deNàutica
i la incubadora. Entre una cosa i
l’altra disposaran d’una planta
subterrània i cinc d’alçada. La
planta baixa i les dues primeres
seranmés petites, de manera que
les superiors formaranunporxoa
la zonamés propera al port.
La proposta arquitectònica per

a aquesta planta baixa amb un
porxo al davant i la façana són els
elements més importants d’un

edifici que vol ser singular i obert
a l’espai públic de l’entorn.
El concurs dona llibertat total

en el disseny sempre que es res
pecti la volumetria marcada pel
planejament vigent. Això sí, es
demana “un esforç de contenció
per aconseguir un edifici funcio
nal i de cost raonable”. El cost
màximde les obres serà de 19mi
lions d’euros.
El primer pas per fer realitat

el nou edifici serà la redacció
de l’avantprojecte, que l’Ajunta
ment deBarcelona acaba de treu
re a licitació mitjançant la fór
mula d’un concurs de projectes
restringit. Un jurat format per
responsables municipals de di
versos àmbits, arquitectes i
experts seleccionarà entre cinc i
deu propostes, que passaran a
una segona fase en què hauran de
desenvolupar la proposta de ma
neramésdetallada.La intenció és
disposar d’arquitectes de renom
enelconcurs,peròentotmoment
es farà sota condiciód’anonimat a
fi d’evitarqueguanyi algunestudi
només pel seu cognom.

La intenció del govern muni
cipal és ja disposar a l’estiu de la
maqueta seleccionada per co
mençar al setembre la redacció
del projecte definitiu i les trami
tacions urbanístiques corres
ponents per poder començar les
obreselmarçdel2023,demanera
que estiguessin acabades el 2026.
Obtenir llum verda per a la no

va seude la facultat deNàutica ha
estatmoltmés senzill quedesblo
quejar el futur del seu possible
veí, el museu de l’Hermitage, un
cas encara obert i pendent de la
decisió final, que s’adoptarà des
prés de la trobada entre l’alcal
dessa Ada Colau i la presidenta
del port,Mercè Conesa.cLA VANGUARDIA
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El futur equipament
serà compartit
per la Universitat
Politècnica de
Catalunya i una
incubadora del sector

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

LaFiscaliadeBarcelonahaarxivat
la denúncia de la plataforma d’ac
tivistes sobre drets digitals i de
mocràcia en xarxa Xnet contra
responsables de Renfe, Adif i de
l’AgènciaEstataldeSeguretatFer
roviària, entre d’altres, per no ga
rantir la distància de seguretat en
treelspassatgersdelserveiferrovi
arideRodaliesdurant lapandèmia
i, així, posarenrisc la sevasalut.
“Cap acte a què es refereix la

denúncianopresentacaràctersde
lictius”, afirma la Fiscalia en el seu
escrit, contra el qual no s’admet
recurs. “El denunciant es limita a
fer genèriques referències d’un fet

quepersi solno integracap infrac
ciópenal–afegeix–isensevincula
ció aparent amb activitat delictiva
determinadapreténatribucionsde
resultats lesius que, per si matei
xos, no són qualificables jurídica
ment”. També qüestiona el paper
delsaerosolsenlatransmissiódela
covidperquè,recorda,“noexisteix
consens entre la comunitat cientí
fica”enaquest sentit.
RenfecelebraladecisiódelaFis

calia i lamenta que s’hagi posat en
dubte la seguretat en el transport
públic durant la present crisi sa
nitària.Enaquest sentit, fontsde la
companyia van recordar ahir que
malgrateldescensdelademandaa
lameitataRodaliess’estàoferintel
100% del servei en dies feiners,

tant en capacitat com en freqüèn
cies, cosa que suposa que hi hagi
més espai disponible per als viat
gers.Amés,vanafegir,s’haintensi
ficat la neteja i la desinfecció de
tots els trens id’elements compas
samans, botons o tancament de
portes. I s’han col∙locat dispensa
dorsdegels i s’hareforçat lasenya
lització, entrealtresmesures.
La respostade laFiscalia no sor

prèn Xnet, però no per això deixa
dedecebre’l, vavalorar lasevapor
taveu,SimonaLevi.Queesdescar
ti l’efecte dels aerosols és un argu
ment “completament desactualit
zat, ja que fins i tot l’OMSadmet la
seva contribució en la transmissió
del virus”, va lamentar. “Nodema
nem que es condemni, sinó que
s’investigui –va assenyalar Levi en
relació amb l’arxivament del pro
cediment sense possibilitat de re
córrer–. I si laFiscalianoho fa, no
mésquedaquehofacilaciutadania
ambunaquerella,cosaqueobligaa
destinarhimolts recursos”.c

Arxivada la denúncia
per la distància als trens
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SÍLVIA OLLER
Girona

El Ministeri de Transport, Mo
bilitat i Agenda Urbana va fer
ahir el primer pas per a la cons
trucció de l’estació ferroviària a
l’aeroport GironaCosta Brava
amb la licitació de l’estudi in
formatiu. El document, que té
unpressupost de 387.200 euros,
concretarà quina serà la millor
ubicació per a aquest baixador
de l’AVE d’entre totes les op
cions possibles i definirà el
disseny de l’edifici i la conne
xió amb l’aeroport de Vilobí
d’Onyar. El 2018 l’aleshores mi
nistre Íñigo de la Serna va fixar
l’any 2026 comadata límit per a

la construcció d’aquesta infra
estructura, que s’havia d’empla
çar a uns 500 metres de la ter
minal, en què es preveia invertir
55 milions d’euros. L’anunci de
la licitació de la futura estació,
que connectaria amb la ciutat
de Barcelona i el sud de França,
arriba en un moment en què
l’aeròdrom gironí, que aspira a
ser la quarta pista del Prat, està
en hores baixes. El 2020 el va
tancar amb 172.213 passatgers,
un 91%menys que ara fa un any.
L’empresariat deGirona cele

bra l’inici dels tràmits de cons
trucció de la futura estació, una
vella aspiració del teixit econò
mic de la província, però dema
na celeritat en l’obra. c

Llumverda a l’estació
de l’AVE aVilobí


