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Cicle debats "Per un Nou Vell"
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entitat
Organitzadora :
COAC
Lloc: Sala Rafael
Masó de la
Demarcació de
Girona del COAC. Pl.
Catedral, 8. Girona
Demarcació : Girona
Data inici : Dijous, 3
juny, 2021

Data fi : Dijous, 17
juny, 2021
Horari: A les 19.00
hores
Tornar
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Arran de la proposta de l?Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell als pressupostos
participatius de l?any 2018, l?Ajuntament de Girona va iniciar el 18 de maig d?enguany el
procés participatiu sobre els Usos dels Equipaments buits del Barri Vell de Girona. Des
de la peça dels Maristes (Edificis Miralles i Cartellà), a altres peces de dimensions importants
com són els convents de les Caputxines, les Sarraïnes, del Cor de Maria, les Butinyanes i de
Sant Josep; es pretén realitzar un procés que permeti fer una diagnosi col·laborativa sobre
les necessitats socials i econòmiques actuals del Barri Vell, així com analitzar les
característiques tipològiques i patrimonials dels edificis i els seus claustres i jardins per tal de
poder determinar quins són els usos que millor es podrien ubicar, així com quines millores en
la seva obertura al sistema de carrers i places que l?envolten.
El cicle de quatre sessions?Per un Nou Vell,?comissariat?per la Universitat de Girona, el
Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del COAC?i l?arquitecta Itziar González,
responsable del?procés participatiu de l?Ajuntament de Girona?sobre els usos dels
equipaments del barri vell,?vol enriquir i ampliar el debat, aportant al procés participatiu,
continguts i que permetin aprofundir-lo i implicar al màxim nombre de visions i de veus
diverses i complementàries.
Les sessions es podran seguir en directe a través del canal Youtube de la Demarcació de
Girona del COAC, els dijous 27 maig i 3, 10 de juny de 19h a 20.30 h, i 17 de juny de 18h
a 19.30h, i seran enregistrades i editades per tal de formar part dels materials que des de la
pàgina web del Procés participatiu (Ajuntament de Girona) s?aniran publicant.
Programa
Dijous 27 de maig, 19 h > Presentació del Cicle ?Per un Nou Vell?
Isabel Salamaña, professora de geografia UdG
Silvia Musquera, vocal de Cultura de la Demarcació de Girona del COAC
Itziar González, arquitecta responsable del procés participatiu de l?Ajuntament de Girona
Rosa Duran, guia cultural i presidenta de Girona Guide Services GIGS
Adrià Planas, arquitecte amb treball final de Màster al Barri Vell de Girona
Dijous 3 de juny, 19 h > Per un nou vell i el rescat del seu patrimoni comú
Magda Mària, Doctora arquitecta. Corresponsable del grup de Recerca HABITAR de la UPC
Olga Bas, Arquitecta territorial al Departament de Cultura a Girona i membre de l?associació
GRETA
Lluïsa Faxedes, professora d?Història de l?art contemporani, Art contemporani a Catalunya i
Gestió cultural a la Universitat de Girona
Dijous 10 de juny, 19 h > Un barri vell per viure-hi
Joan Vicente, professor de geografia de la UdG

Ruth Tramullas, membre de la Plataforma més barri, menys pisos turístics
Maria Buhigas, arquitecta i urbanista
Jordi Duatis, arquitecte
Núria Colomer, arquitecta i urbanista, sòcia de la Cooperativa Celobert
Pablo Feu, Advocat expert en dret urbanístic i habitatge.
Dijous 17 de juny, 18 h > Viure entre jardins
Pepa Balsach. Catedràtica UdG i Historiadora de l?art i poetessa
Bet Capdeferro. Arquitecta
Laia Escribà. Arquitecta
Olga Muñoz. Arquitecta
Cristina Masferrer. Arquitecta
SEGUIMENT DE L'ACTE
Presencialment
Per poder assistir presencialment a la jornada és necessari inscriure's [3]. Places limitades.
Telemàticament
L'acte es pot seguir en línia a través del canal de YouTube de la Demarcació de Girona del
COAC [4], on posteriorment, es podrà recuperar.
MESURES COVID-19
L?acte complirà totes les mesures d?higiene i seguretat d?acord amb la normativa sanitària
vigent.
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