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Com bé recordareu, a l'anomenada zona Fòrum es va projectar i fins i tot es va procedir a col·locar la
"primera pedra" en el seu dia, per part de l'President Sr. Montilla i l’exAlcalde Sr. Hereu, d'un edifici
emblemàtic per a la ciutat que es va anomenar "Torre Espiral" de l’arquitecta Zaha Hadid.
Aquell projecte va quedar aparcat per diverses circumstàncies, si bé en diverses ocasions s'ha comentat la
possibilitat de reactivar-lo.
Arran de la notícia sobre una possible reformulació i nova ubicació del Museu de l'Hermitage a la nostra
ciutat, volem traslladar la nostra proposta per tal que s'estudiï la possibilitat de portar la seva ubicació als
terrenys de zona Fòrum que originalment havien de ser destinats al projecte abans esmentat.
Creiem que el Parc del Fòrum reuneix, entre altres, les següents qualitats:
-

-

Espai suficient per a aquesta construcció
Disposa de mitjans de transport adequats
Complementaria la idea que va donar lloc a la seva creació l'any 2004 (Fòrum de les Cultures),
convertint-la en una zona de la ciutat eminentment cultural juntament amb la Universitat, Museu
NAT, Auditori, Centre de Convencions, etc.
Contribuiria a transformar els usos de l'espai Fòrum, fent-los socialment més compatible amb el
veïnat.
Equilibraria la zona nord i sud de la ciutat, que esperem quedin enllaçades en un futur proper a
través de la Diagonal.
Permetria descentralitzar l'oferta cultural, durant tot l'any, actualment molt localitzada al centre
històric de la nostra ciutat i pròxims.

Demanem per tant el vostre recolçament a aquesta proposta, des de el Districte en primera instancia i
també a través de la vostra representació a l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de que sigui
aprovada pel Consistori.
Entitats veïnals que donen suport a aquesta proposta
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