EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 6 D’ABRIL DEL 2018

GIRONÈS

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LA CRÒNICA

Òscar Pinilla

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Falgueras, Ramos, Landrove i Vilanova, ahir a la seu del Coac a Girona ■ QUIM PUIG

Preservar l’atreviment

E

l Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(Coac) va organitzar ahir amb caràcter d’urgència una taula rodona per
debatre la descatalogació del garatge Forné davant la imminent proposta, feta per
l’Ajuntament de Girona. El consistori està
estudiant portar-ho al ple del maig. Així ho
va confirmar el regidor d’Urbanisme, Joan
Alcalà, que va assistir a l’acte com a oient.
El debat es va centrar sobretot a preservar
la singularitat de l’edifici, sigui com sigui.
L’edifici de l’antiga seu del concessionari
Seat al carrer Barcelona és un dels pocs
exemples d’arquitectura de la postguerra
del segle XX que es van acostar als corrents d’avantguarda europea i es van concebre segons els cànons de l’arquitectura
racionalista.
Anna Ramos, gerent de la Fundació Mies
van der Rohe, va destacar que l’arquitectura ha estat uns dels motors econòmics i
socials, i va posar com a exemple el “redescobriment” del Barri Vell de Girona o les cases de l’Onyar. “Hem d’anar amb molt de
compte com erradiquem el nostre patrimoni, perquè pot tenir conseqüències; cal
trobar la manera d’impulsar l’arquitectura”,
va assegurar durant el seu torn en la taula
rodona. “Cal preservar la memòria de tots”,
va destacar. Per la seva banda, Susana
Landrove, directora de la Fundació Docu-

mentació i Conservació de l’Arquitectura i
l’Urbanisme del Moviment Modern, va explicar que tot i que actualment pot costar
d’entendre el seu valor, el garatge Forné,
com tants d’altres, són edificis que van néixer amb l’objectiu de ser capdavanters en la
modernitat. “No hem de tenir por, és un edifici molt versàtil, amb una estructura amb
molt valor patrimonial, que es pot transformar i posar-lo al dia”, reconeix. Al seu torn,
Antoni Vilanova, president de l’Agrupació
d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, va posar
sobre la taula que el garatge Forné és un referent, i que “no es pot entendre el carrer de
Barcelona sense ell”. En aquest sentit, l’arquitecte Joan Falgueras, que va fer de moderador, va exaltar la figura d’aquest edifici
davant la reestructuració que es farà a la
zona. “La plaça Espanya serà la gran plaça
del Segle XXI de Girona”, va pronosticar.
Una afirmació que va acabar essent el fil
conductor del tram final del debat. “L’arquitectura ha de donar solucions”, assegura
Falgueras. Solucions a un urbanisme que ha
emmalaltit en els darrers anys per culpa de
la bombolla immobiliària. “És molt atrevit el
que va fer el senyor Forné, i la ciutat no pot
perjudicar la gent que aposta per la innovació”, va assegurar el regidor Joan Alcalà a
mode de conclusió final. ■
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La tercera setmana tecnològica Cyberweek de Girona, que tindrà lloc del 16 al
20 d’abril, incorporarà el
centre cultural La Mercè
com a seu d’algunes de les
activitats programades, a
més de les instal·lacions
de la UdG. Aquesta terce-

ra edició de l’esdeveniment, organitzat per l’Associació Catalana per la
Promoció
Tecnològica
(Promotec) i l’Escola Politècnica Superior, amb el
suport de l’Ajuntament de
Girona, inclourà diferents
ponències relacionades
amb la ciberseguretat i les
noves tecnologies en telecomunicacions, en què

participaran especialistes
en la matèria d’arreu del
món, especialment dels
Estats Units, la Xina i Rússia. Així, per exemple, a La
Mercè hi haurà el dia 16
una ponència sobre com
gestionar la presència en
línia del petit comerç, una
conferència sobre ciberseguretat per a tots els públics. ■
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La Mercè s’afegeix a la
Cyberweek de Girona
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