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“Per pintar  
has de ser més  

visceral, has  
d’entrar dins del llenç,  

i això és el que faig”
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 Vandellòs I podria convertir-se en un 
centre de tractament contra el càncer

El calaix de l’antic reactor té les condicions per a la protonteràpia

El desgavell  
de la justícia a 

Tarragona
Actualment hi ha fins a vuit 

dependències judicials 
repartides per tota la ciutat

UN PALAU DE JUSTÍCIA QUE HA QUEDAT PETIT 
L’edifici situat a l’avinguda Francesc Macià, a banda de l’Audiència Provincial, també acull jutjats d’instrucció, la Fiscalia  

i el deganat, a més del Jutjat de Violència sobre la Dona, un dels penals i un altre de primera instància. TJERK VAN DER MEULEN
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La Generalitat decidirà abans 
d’acabar l’any si el Fòrum Judicial 
va a la Tabacalera o a Joan XXIII
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QUAN PORTES ANYS escrivint ar-
ticles, paradoxalment, la cosa es 
complica. Si més no, en el meu cas. 
Cada dia es produeixen nous esde-
veniments però, sovint, tinc una 
forta sensació de déjà-vu. Les opini-
ons d’altri solen ser reiteratives i les 
meves encara més. D’una manera o 
altra, ja he abordat tots els temes i, 
encara que amb noms i colors dife-
rents, l’actualitat és una repetició 
del passat en un bucle infinit. Diuen 
que, en fer-te gran, minva la teva ca-
pacitat de sorprendre’t i que, per 
conservar la mirada d’infant, has 
d’intentar fomentar aquesta capa-
citat. Tanmateix, per més que t’hi 
escarrassis, ja has perdut la inno-
cència. En política ja no em crec res, 
i ni parlo del tema nacional, on el 
panorama em sembla desolador. 

En altres activitats professionals 
també he comprovat en diverses 
ocasions que, després de fer nom-
brosos canvis, tot torna més o 
menys al mateix lloc i, de vegades, 
encara va endarrere. Algunes dinà-
miques empresarials, socials, naci-
onals… semblen impossibles de va-
riar, per més que t’hi trenquis el cap. 
Com a escriptora em passa el ma-
teix. No descobreixo la sopa d’all si 
afirmo que un novel·lista escriu 
sempre la mateixa novel·la. No és un 
hàndicap, al contrari, cadascú té un 
prisma propi i qualsevol cosa narra-
da des d’aquest filtre esdevé única 
i genuïna. Hi ha tantes versions com 
ànimes. Però admiro els autors que 
no es cansen del seu propi estil. 

Personalment, si escric massa 
seguit sento que no puc aportar res 
fresc ni escapar del que ja he fet (se-
gur que avui també em repeteixo!). 
Martin Scorsese, per posar un 
exemple, és el primer a manifestar 
que les seves pel·lícules expliquen 
sempre la mateixa història. Un fet 
que no treu que m’agradi. Scorsese 
és un gran director, i encara més 
gran per la seva honestedat. Amb 
tot això, no vull que penseu que he 
perdut la passió i les ganes de dir-hi 
la meva quan treballo en un article, 
una novel·la o un nou repte de la 
mena que sigui. Només soc consci-
ent, com més anys sumo, que cos-
ta molt deixar alguna petjada que 
no resulti absolutament efímera. 
Per aquest motiu, si me’n surto 
d’incidir en una sola persona –fer-
la reflexionar, emocionar, somiar, 
creure, actuar o ser més feliç una 
estona– ja en tinc prou. Una sola 
persona és l’univers sencer.

Una sola 
persona 

 

NEWSROOM

les claus del dia 

elsprotagonistes

Amb més de mig segle exercint d’ad-
vocat, ha patit des de finals dels anys 
seixanta la dispersió de les depen-
dències judicials de la ciutat de Tar-
ragona. Fuster ens explica com ha 
evolucionat l’administració de jus-
tícia a Tarragona des de llavors.

VETERÀ

Francesc Fuster
La degana de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Tarragona (ICAT) 
afirma que la ciutat de Tarragona és 
la gran oblidada en matèria judici-
al a Catalunya i que aquesta situació 
afecta els professionals de la justícia 
però també la ciutadania.

REIVINDICATIVA

Estela Martín

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant proposa transfor-
mar la central nuclear de Vandellòs 
en un centre de tractament del càn-
cer. L’alcalde demana la implicació 
dels governs català i espanyol per 
tirar endavant el projecte.

PROACTIU

Alfons Garcia
El pintor cambrilenc ha esdevingut 
un dels artistes més reconeguts de 
la demarcació en l’àmbit internaci-
onal. Una trajectòria artística que 
va començar fa molts anys però que 
segueix desenvolupant a les portes 
de la maduresa.

REFERENT

David Callau

contrast

L’embassament de Riudecanyes està per sota del 22% de capacitat i el de 
Siurana no arriba al 35%, dades molt baixes de les conques internes. La ir-
regularitat de la pluviometria ens deixa llargues temporades d’escassetat d’ai-
gua i grans temporals, provocats o agreujats pels efectes de l’escalfament 
global. Des de finals dels 80 s’avisa que cal posar fi al consum de combusti-
bles fòssils. És el moment d’exigir mesures reals i efectives.

Canvi climàtic

CARLES ESPORRIN 
www.f21foto.cat

MARTA MAGRINYÀ 
Escriptora

Marc Arza (@marcarza) 
CEO de Startsud Studio 

“Ara mateix l’obligació de fer un 25%  
de les classes en castellà és una mala notícia 

amb una derivada positiva. L’argument perfecte 
per garantir que l’altre 75% es compleix  

de manera estricta” 

Dani Recasens (@daresa72) 
Regidor d’Educació, Cultura i 

Política Lingüística de Reus 
“Potser al final resulta que l’escola  

és important” 

Lluís Gibert (@lluisgibert) 
Advocat 

“Amb el tema del #COVID em passa  que la 
meva natural desconfiança dels mitjans  

sistèmics no queda compensada per  
informacions de mitjans alternatius que, en 
general, em semblen pamflets  xamanistes. 

Segueixo, doncs, el que diuen els metges. 
Suposo que alguna cosa deuen saber” 

Cambra de Comerç de Barcelona  
(@cambrabcn) 

Organisme empresarial 
“El binomi Barcelona-Tarragona, un dels eixos 

logístics més importants del mapa europeu, 
segons un estudi de @Ferrmed” 

Saül Garreta (@solanell) 
Arquitecte 

“Creieu que això de la CUP és la dictadura  
del proletariat o més aviat una manera  
molt burgesa d’entendre la revolució?” 

Guillermo Soler (@GuilleSoler3) 
Periodista i antropòleg 

“A veure si d’una punyetera vegada passem 
pàgina de la farsa aquesta de la unitat  
de l’independentisme, que ara mateix  

és un llast perquè el país avanci...” 

Xavier Menduiña (xmenduina) 
Consultor de comunicació 

“Títol de l’ESO per sorteig + renda bàsica  
de ciutadania = jubilats als 25 anys” 

Carles Marquès (@carlesmarques) 
Periodista 

“I jo em pregunto: per què ens hem queixat  
tant de #Halloween i acceptem #BlackFriday 

tan tranquil·lament?” 

Xavier Fähndrich (@xfahndrich) 
Consultor de comunicació 

“Avui, tot parlant amb les cosines de Zuric 
sobre els preparatius de Nadal, he après una 

paraula nova en alemany: Vorfreude (felicitat 
anticipada). La felicitat que se sent per un esde-

veniment futur. Doncs això, ganes de Nadal!” 

Bernadette Farriol (@bfarriol) 
Mestra 

“Els mil·lennials tenen un pànic irracional  
a abelles, vespes i bestioles diverses o m’ho  

sembla a mi? Fòbies generacionals”

vist 
altwitter

FACEBOOK facebook.com/ARACampTGN A LA XARXA TWITTER @ARACampTGN  ARA.CAT   ara.cat/campdetarragona/
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Tres dècades esperant acabar 
amb la dispersió de seus judicials

ció de les diferents dependències 
judicials repartides en diferents 
punts de la ciutat en un sol edifici ja 
s’arrossegava des de principis 
d’aquella dècada.  

I bé, vint-i-tres anys després 
d’aquell anunci, la ciutat de Tarra-
gona continua esperant el que lla-
vors s’anomenava Ciutat Judicial 
i ara Fòrum Judicial, en homenat-
ge al passat romà de Tarragona. 
Actualment hi ha fins a vuit espais 
diferents disseminats per la ciutat 
acollint dependències judicials, 
amb els inconvenients que aques-
ta dispersió arriba a generar, tant 
als professionals, ja siguin advo-
cats,  procuradors, graduats soci-
als o pèrits judicials, com a la ciu-
tadania, a més de la despesa en llo-
guers i altres costos que es redui-
rien sensiblement amb un edifici 
centralitzat.  

Actualment, el Govern paga 1,2 
milions d’euros cada any en llo-
guers de seus judicials i més de 
40.000 euros anuals d’IBI. I això 
passa malgrat que durant aquestes 
més de dues dècades s’ha parlat de 
diverses ubicacions i diferents go-
verns –catalans i tarragonins– 
s’han omplert la boca amb la immi-
nència de la construcció d’aquest 
equipament judicial tan esperat.  

Dues dècades perdudes 

Què va passar en aquest espai que el 
1999 havia d’albergar el Fòrum Ju-
dicial? Doncs actualment hi trobem 
El Corte Inglés, fruit d’un conveni a 
tres bandes signat el 2005 entre el 
govern de la Generalitat, l’Ajunta-
ment de Tarragona i la mateixa em-
presa, que enviava la Ciutat Judici-
al a la zona de Joan XXIII, a través 
d’una permuta amb els terrenys que 

La Generalitat ha de decidir abans d’acabar l’any on s’ha d’ubicar el Fòrum Judicial de Tarragona

el departament de Justícia havia 
comprat set anys abans. 

Aquesta no era l’opció preferida 
del govern municipal que llavors li-
derava el convergent Joan Miquel 
Nadal. El 2002 Nadal havia anunci-
at que la Ciutat Judicial aniria a 
prop del Francolí i un any després 
signava amb la consellera De Gis-
pert el conveni per a la cessió dels 
terrenys per a la seva construcció. 
Però, tres anys després, el primer 
govern tripartit de la Generalitat ho 
aturava perquè considerava que, en 
aquella ubicació, l’equipament 
quedava aïllat, i es decantava per la 
zona de Joan XXIII. 

La titular de Justícia, Montserrat 
Tura, anunciava l’inici de les obres 
per a l’estiu del 2008. Però fins a 
l’octubre del 2010, un mes abans de 
les eleccions, el president Montilla 
no anunciava la licitació del projec-

El setembre del 1998 la llavors con-
sellera de Justícia de la Generalitat, 
Núria de Gispert, anunciava que el 
Govern havia comprat al ministe-
ri de Defensa un solar a Tarragona 
de 4.500 metres quadrats i que el 
nou Palau de Justícia de la ciutat 
seria una realitat a partir de finals 
de l’any següent, 1999. Era un espai 
a només cent metres de distància 
del que encara és el Palau de Jus-
tícia de Tarragona, situat entre 
l’avinguda República Argentina i la 
rambla Francesc Macià. L’objectiu 
de la Generalitat, en paraules de la 
llavors consellera: “Que Tarragona 
tingui una ciutat judicial com la 
que des de ja fa uns anys té Girona”. 
A més, el debat sobre la centralitza-

TARRAGONA

JORDI SALVAT Les opcions  
El Govern 
triarà entre 
l’edifici de la 
Tabacalera  
i Joan XXIII

Despesa 
Cada any  
el lloguer 
d’espais costa 
1,2 milions 
d’euros

SOCIETAT

Part de l’edifici de l’antiga 
Tabacalera podria acollir el 
Fòrum Judicial. A finals de 
desembre ho sabrem.  
TJERK VAN DER MEULEN
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te, que s’havia valorat en 69 milions 
d’euros. El 2012 el projecte va que-
dar aturat quan el govern Mas va 
descartar-lo com una prioritat. 

“Un projecte estratègic” 
Després d’una aturada de més de 
vuit anys, l’estiu passat la qüestió va 
tornar a primera línia. I en una com-
pareixença aquest novembre al Par-
lament, la consellera de Justícia, 
Lourdes Ciuró, va afirmar que el Fò-
rum Judicial es tracta d’“un projec-
te estratègic” per al Govern. Però no 
va detallar ni partida econòmica per 
al 2022 ni calendari ni ubicació. 

“Cal reunir en un sol espai totes 
les seus. És un deute pendent amb 
Tarragona”, va admetre Ciuró, que 
va assegurar que l’any que ve el de-
partament elaborarà “amb recursos 
propis” el “pla funcional” de la ins-
tal·lació, i que abans del 31 de desem-
bre es dirà si va a la Tabacalera o al so-
lar de Joan XXIII. Aquest pla es pa-
garà amb una partida generalista, 
apunten fonts de Justícia.  

La Tabacalera és un edifici propi-
etat de l’Ajuntament de Tarragona, 
i l’entesa entre els dos governs és, 
doncs, imprescindible. “La Genera-
litat té un deute pendent amb la ciu-
tat, i és un Fòrum Judicial. Hem po-
sat a disposició de la conselleria de 
Justícia una part de l’edifici de la Ta-
bacalera, que és compatible amb el 
pla d’usos que des de l’Ajuntament de 
Tarragona li volem donar. Esperem 
que aquest sigui el lloc, però, en tot 
cas, que d’una vegada per totes es de-
cideixi on es fa la Ciutat de la Justícia 
que Tarragona necessita”, afirma 
l’alcalde, Pau Ricomà. 

Tabacalera o Joan XXIII? 
La qüestió és, doncs, si l’espai que 
ofereix l’Ajuntament a l’edifici de la 
Tabacalera, que és la meitat de l’edi-
fici noble, cobreix les necessitats del 
departament de Justícia. L’alterna-
tiva és la construcció d’un edifici 
nou als terrenys dels quals és titular 
a la zona de Joan XXIII. 

La degana de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Tarragona (ICAT), Es-
tela Martín, veu amb bons ulls ubi-
car el Fòrum Judicial a la Tabacalera: 

“Centralitzar els equipaments judici-
als a la Tabacalera permetria un tras-
llat per fases, però no descartem la 
construcció d’un edifici nou en un 
terreny a la zona de Joan XXIII”. 
Tant una solució com l’altra la Gene-
ralitat la vol finançar amb els fons 
Next Generation, però no n’hi hauria 
prou i la venda del solar de l’antiga 
presó de Tarragona, on ara hi ha el 
Centre Obert –el 2022 es traslladarà 
a un edifici de nova planta a la zona de 
Joan XXIII– seria una possible font 
de finançament. Caldria, però, canvi-
ar la qualificació de l’espai, ara d’equi-
pament, perquè s’hi permeti la cons-
trucció d’habitatges. Però el Govern 
també està estudiant ubicar a l’anti-
ga presó una seu centralitzada amb 
tots els serveis que la Delegació de la 
Generalitat té repartits per la ciutat, 
un projecte que la crisi econòmica del 
2008 va fer desar en un calaix. 

En qualsevol cas, des de l’ICART 
Martín lamenta que els pressupostos 
de la Generalitat del 2022 no inclo-
uen cap partida per al Fòrum Judici-
al. “Tarragona és la gran oblidada, 
mani qui mani a Barcelona, i la justí-
cia és la germaneta pobra dels pressu-
postos de la Generalitat, i en patim les 
conseqüències des de fa molts anys. 
No només els advocats, sinó també la 
ciutadania”, explica la degana, que 
afegeix que la ciutadania no sap la di-
ferència entre un jutjat i un altre i 
moltes persones es troben a les por-
tes dels jutjats preguntant on han 
d’anar pel seu cas: “La justícia ha d’es-
tar a prop de la ciutadania i reivindi-
quem una solució a la situació actu-
al. No tenim una justícia àgil, fluïda i 
pròxima a la ciutadania”.  

El diputat i conseller de Justícia 
del “govern alternatiu” del PSC, Ru-
bén Viñuales, és molt crític amb la 
situació actual i també es partidari 
de la solució de la Tabacalera perquè 
la seva gradualitat farà que aviat es 
pugui començar a acabar amb la dis-
persió, però adverteix de la manca 
d’acord entre la Generalitat i l’Ajun-
tament sobre els metres quadrats de 
l’antiga fàbrica de tabacs que s’han 
de destinar a serveis judicials. 

L’altra necessitat que quedaria co-
berta amb el nou equipament, segons 

Viñuales, que també és advocat, és “la 
manca d’una sala per a macrojudicis”. 
El diputat socialista apunta que l’aug-
ment de plantacions de marihuana a 
la demarcació ha provocat judicis 
amb 30 i fins i tot més de 40 acusats, 
que a l’actual Palau de Justícia s’han 
hagut d’asseure a la zona de públic 
perquè no cabien al banc dels acusats. 
L’alternativa és llogar un espai com 
un pavelló esportiu, però és més cara. 

“L’administració no és una consu-
midora de recursos, sinó que genera 
riquesa i seguretat jurídica. Cal una 
correcta prestació de serveis a la ciu-
tadania, una justícia àgil i efectiva”, 
afirma Viñuales, que recorda que el 
TSJC demana nous jutjats i que el 
Fòrum Judicial permetria crear-los. 

Despesa i incomoditats 
“Els jutjats a Tarragona estan disse-
minats en vuit seus i és com una gim-
cana, i els advocats amb problemes 
de mobilitat encara ho tenen més 
complicat”, afirma la degana dels lle-
trats tarragonins, que avisa que 
aquesta situació també provoca una 
gran despesa a l’administració, co-
mençant pel lloguer d’espais, amb 
elevats costos de manteniment, per-
sonal en els accessos a totes les seus, 
una factura de la llum molt elevada 
o els múltiples trasllats d’expedients 
d’un lloc a un altre. 

Els jutjats, a més, es van quedant 
obsolets, ja que al ser pisos de llo-
guer no s’inverteix prou en mante-
niment. També hi ha problemes 
d’espais, i la degana posa l’exemple 
del jutjat social de reforç, que si es 
vol convertir en definitiu no té espai 
físic a la seu actual. 

I només faltava el covid-19 
El covid-19 encara ha complicat més 
la situació, amb una reducció d’afo-
rament a les instal·lacions judicials 
que ha provocat que advocats i cli-
ents hagin hagut d’esperar sovint al-
gunes hores al carrer. Aquesta limi-
tació d’aforament també ha impedit 
als estudiants de dret assistir als ju-
dicis de Tarragona –una part indis-
pensable de la seva formació– i els ha 
estat obligant a desplaçar-se a altres 
ciutats, com Reus.e 
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La dispersió dels jutjats i els centres d’atenció als ciutadans

JUSTÍCIA DISPERSA A
LA CIUTAT DE TARRAGONA

Jutjat Contenciós 
Administratiu núms. 1-2

Jutjat de Família

Jutjat de Primera 
Instància núms. 1-3
Jutjat Social de reforç

Jutjat Penal 
núms. 1-4

Jutjat de Primera 
Instància núms. 4-7-8

Jutjat Social núms. 1-3

Jutjat de Menors
Fiscalia de Menors

Jutjat de Primera 
Instància núm. 6

Jutjat Mercantil 

Registre Civil

Audiència Provincial
Jutjats d’Instrucció

Fiscalia
Jutjat de Violència sobre 

la Dona núm. 1
Jutjat Penal núm. 5

Deganat

PLAÇA IMPERIAL
TÀRRACO

PARC DE
LA CIUTAT

RAMBLA NOVA

RAMBLA PRESIDENT

FRANCESC MACIÀ

RIU FRANCOLÍ

AV. DE ROMA

Francesc Fuster a la porta de l’actual  
Palau de Justícia. TJERK VAN DER MEULEN 

Gairebé sis dècades  
de precarietat

Francesc Fuster va començar a exercir com a 
advocat a la ciutat de Tarragona a finals de 
l’any 1966 i reconeix que, des de llavors, té la 
sensació que “s’ha infravalorat la importància 
que té l’administració de justícia en una ciutat 
com Tarragona”. El record que té d’aquells 
primers anys d’exercici són “ubicacions poc 
còmodes i unes instal·lacions que eren un des-
astre”. Posa com a exemple els jutjats de pri-
mera instància, que eren al carrer Santa An-
na –on ara hi ha el local dels Xiquets de Tar-
ragona–, i allà hi havia una petita habitació 
destinada al Col·legi d’Advocats de Tarragona.  

En aquella època hi havia el jutjat municipal 
i estava ubicat als baixos de l’Ajuntament, a la 
plaça de la Font, on ara hi ha el pati de Jaume I. 
“Ara no compliries les mínimes condicions de 
sanitat”, afirma Fuster. La magistratura del tre-
ball –predecessora del jutjat laboral– s’ubicava 
en un pis de la rambla Nova i després al carrer 
Ramon y Cajal. L’Audiència Provincial era a la 
plaça del Pallol, fins que a mitjans dels setanta es 
va traslladar a l’actual edifici, a la rambla de 
Francesc Macià. A partir de finals dels 70 i la dè-
cada dels 80, amb la transformació de l’adminis-
tració de justícia amb els primers governs demo-
cràtics i la creació de nous jutjats especialitzats, 
es van començar a traslladar a diferents espais, 
sobretot a l’avinguda Roma, fins a arribar a la 
situació actual. 

Aquesta situació de lloguer de diferents es-
pais s’ha allargat durant més de quatre dècades 
i Fuster considera que tots aquests recursos 
s’haurien pogut destinar a la construcció d’un 
nou edifici que centralitzés tots els serveis ju-
dicials i a acabar amb aquesta situació, com s’ha 
fet, per exemple, a Barcelona amb la Ciutat de 
la Justícia, ubicada a l’Hospitalet de Llobregat. 
El lletrat assenyala que en altres poblacions com 
Reus i Tortosa –en les quals també ha treballat– 
sí que s’han fet inversions i se n’han millorat sen-
siblement els jutjats. “A Tarragona no s’ha fet 
cap gran inversió des de la construcció de l’actu-
al Audiència Provincial [1973]”, comenta. 

Aquesta situació, segons Fuster, malmet la 
imatge i la qualitat de servei de la justícia: “El 
tercer poder està a la cua de tot a Tarragona”. 
L’advocat considera que la Tabacalera seria un 
“lloc esplèndid” per al Fòrum Judicial de Tar-
ragona, ja que és un espai molt gran però tam-
bé està ben comunicat amb transport públic 
i disposa d’aparcament.e

TARRAGONA
J.S.


