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L’ENTREVISTA

Marc Riera i Pau Sarquella, arquitectes
Comissaris i conductors del cicle de xerrades CINC 
cèntims, d’aquest febrer
És una experiència nova per a vosaltres ser 
comissaris i conductors d’aquestes xerrades?
Els dos som docents en escoles d’arquitectura 
i hem col·laborat en diversos cicles i seminaris. 
Tot i això, és la primera vegada que realitzem 
un comissariat d’aquestes característiques a la 
ciutat de Banyoles, i hem de dir que ho estem 
gaudint molt.

Per què aquest any a CINC cèntims es parla 
d’arquitectes i ciutat ?
Com coneixeu, els cinc cèntims de creació 
local es va dedicar el primer any a literatura i 
el segon a pintura. Veiem un encert, per part 
de l’Ajuntament de Banyoles, concretament la 
Biblioteca i l’Arxiu Comarcal, així com el Centre 
d’Estudis que plantegessin l’arquitectura com a 
temàtica d’aquesta tercera edició.
Coincideix que estem en una època molt 
especial, on el coronavirus i el confinament ens 
ha fet reflexionar a tots, dels espais i entorns 
en els que vivim, dels habitatges, dels barris i 
de les ciutats, i per tant, segurament és un any 
indicat per parlar d’arquitectura.

De qui es parlarà?
Si parlem d’arquitectura, si parlem 
d’arquitectes i si parlem de Banyoles... hem 
de parlar d’en Francesc Figueras, d’en Jordi 
Masgrau, d’en Jeroni Moner i d’en Josep Riera. 
Malauradament, tres dels quatre ja no són entre 

nosaltres, i per tant, només podem gaudir de 
les explicacions, de la saviesa i del coneixement 
que ens transmet diàriament en Noni.
Aquest cicle, per tant, volem que ens endinsi a 
les seves vides, a la seva trajectòria personal, a 
la seva trajectòria professional i a la seva vida 
com a banyolins.
Parlarem de projectes coneguts, però també de 
desconeguts o desapareguts, intentant posar 
en valor alguns dels edificis que ens envolten 
o ens han envoltat. 
Des de l’Avantprojecte d’Eixample de Francesc 
Figueres el 1936 fins al planejament i les 
intervencions de la Banyoles Olímpica d’en 
Josep Riera i d’en Jeroni Moner, passant per la 
nova seu del Club Natació d’en Jordi Masgrau 
el 1960, la història urbana i arquitectònica del 
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Fem valer la creació cultural pròpia

Tots els dimarts
de febrer de 2021,
a les 8 del vespre,

a l’Auditori de Banyoles

Organitzen:

Col·laboren:

CNL DE GIRONA
SCC del Pla de l’Estany
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Parlem d’arquitectes i ciutat:

Francesc Figueras,
Jordi Masgrau,
Jeroni Moner
i Josep Riera 

Comissaris i conductors:
Marc Riera i Pau Sarquella,

arquitectes

Presentem el tercer cicle de xerrades per reivindicar la 
producció cultural de la comarca en diferents àmbits, 
un espai que va néixer amb l’objectiu de potenciar els 
autors propis de Banyoles i del Pla de l’Estany, i difon-
dre la seva obra més enllà del coneixement dels 
experts. 

Cinc cèntims de creació local es dirigeix a qualsevol 
persona que vulgui descobrir l’enorme capacitat creativa 
d’autors i autores, artistes o personatges vinculats al 
nostre territori a partir de converses entre persones que 
els van conèixer, tant des del punt de vista professional 
com personal o familiar. 

Aquest 2021, l'eix vertebrador serà l’arquitectura; 
versarem les figures de quatre arquitectes destacats de 
la història més recent de Banyoles i aprofundirem en 
els principals projectes que van dur a terme a la ciutat 
amb el testimoni de les persones que van tenir l'opor-
tunitat de conèixer-los a fons o que han treballat la 
seva obra. Hem preparat xerrades, que conduiran els 
també arquitectes Marc Riera i Pau Sarquella, sobre 
Francesc Figueras de Ameller,  Jordi Masgrau Boschmo-
nar,  Jeroni Moner Codina i Josep Riera Micaló. 

Per conèixer els principals projectes que els quatre 
protagonistes van desenvolupar a Banyoles i, de passa-
da, descobrir el ric patrimoni arquitectònic de la ciutat, 
el cicle finalitzarà amb una visita guiada.

ENTRADA LLIURE AMB RETIRADA
PRÈVIA D’ENTRADA A:

A través del web cultura.banyoles.cat

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, 
mitjançant cita prèvia a www.banyoles.cat 

o trucant al 972 57 00 50

Retirada el mateix dia de la sessió.
En cas que quedin entrades, es podran retirar una hora abans de l’inici 

de les xerrades a la taquilla de l’Auditori de l’Ateneu.

segle XX a Banyoles ha girat entorn de la seva 
relació amb les aigües de l’Estany. Els quatre 
arquitectes de qui parlarem hi han treballat 
en més d’una ocasió, estudiant, redibuixant 
i desenvolupant magnífiques idees que 
defineixen el paisatge de la nostra ciutat. 

Hi ha alguna novetat a destacar en relació amb 
les edicions anteriors?
Respecte de les edicions anteriors, hem 
evolucionat el diàleg a la intervenció de tres 
conferenciants, amb la idea que cada un ens 
parli d’un aspecte o àmbit diferent de la vida 
de l’arquitecte. 
També, acabarem el cicle amb una visita guiada 

a Banyoles per algunes obres cabdals dels 

quatre arquitectes, recorrent l’arquitectura 

i el patrimoni de la ciutat des de principis del 

segle XX fins a l’actualitat. Una visita que ens 

agradaria que es consolidés i s’anés realitzant 

regularment.

Alguna cosa més?

Que animem a tothom a assistir-hi i a conèixer, 

una mica més, aquests quatre grans arquitectes 

que han incidit, i molt, en la configuració 

arquitectònica de la ciutat de Banyoles, i per 

tant en la qualitat de vida dels banyolins.


