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França aprova restaurar Notre-Dame
en només cinc anys
El projecte de llei deroga normatives urbanístiques i mediambientals

Notre-Dame, després del devastador incendi, a vista d'ocell. | Gigarama Life

Els diputats francesos han aprovat, aquest divendres a la nit i després de més de deu hores de
debat, la reforma de la normativa que permetrà la restauració de la catedral de Notre-Dame de París
en només cinc anys, després que el passat 15 d'abril el foc va afectar
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177694/fotos/impactants/imatges/incendi/catedral/notredame) , entre d'altres, l'agulla de l'edifici.
Aquest breu termini, que no ha estat exempt de polèmica, serà possible gràcies a la derogació
parcial de les regulacions urbanístiques i mediambientals, així com també les protecció del
patrimoni. Uns privilegis que ha provocat que la llum verda no arribés després d'una llarga
negociació. Malgrat tractar-se d'una obra d'art, no ha frenat les protestes per la precipitació
d'aquestes mesures per reconstruir la catedral.
Finalment, la votació ha comptat amb 32 vots favorables, cinc en contra i 10 abstencions. El
projecte de llei, però, encara ha de superar un altre escull, el del Senat. Serà el proper 27 de maig.
Un encàrrec de Macron
El president de França, Emmanuel Macron, va prometre, hores després de declarar-se l'incendi,
que en tan sols cinc anys es reconstruirà la catedral
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177819/franca/anuncia/concurs/internacional/arquitectes/reco
nstruir/agulla/notre-dame) . "Ho dic aquesta nit amb força: som un poble de constructors. I tenim
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molt a reconstruir (...) Aixecarem Notre-Dame més bella que mai i vull que ho fem en cinc anys",
va dir en el discurs adreçat a la nació.
Prèviament, el primer ministre Edouard Philippe havia anuncit el llançament d'un concurs
internacional d'arquitectura per a la reconstrucció. L'objectiu és "construir una nova agulla
adaptada a les tècniques i problemes actuals", va afirmar després del consell de ministres
dedicat exclusivament a l'emblemàtic edifici gòtic.

La catedral de Notre-Dame, després de l'incendi Foto: ACN
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