
El Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (COAC) ha presentat el
programa de tardor que inclou di-
verses exposicions, conferències
virtuals i jornades de debat. Una
de les temàtiques principals de la
programació és el debat entre el
turisme i l’urbanisme, així com els
efectes de la pandèmia en l’arqui-
tectura i la seva possible evolució
més immediata.

La característica diferenciado-
ra d’aquesta edició és que gran
part de la programació està plan-
tejada en format virtual, per pre-
venir la propagació de la covid-19.
Així mateix, les accions estan mar-
cades per la represa de l’activitat a
les tres seus de la Demarcació de
Girona que va iniciar-se al setem-
bre, ja que a causa de la pandèmia
es va haver de cancel·lar part de la
programació del primer semestre
de l’any.

La Delegació Garrotxa – Ripo-
llès, que està en ple procés de can-
vi de seu, acollirà el «Debat 2020:
El turisme a les comarques de Gi-
rona» que organitza la Taula Giro-
nina de Turisme amb la sessióTu-
risme i Arquitectura: Urbanisme i

Infraestructures (1 de desembre).
L’obertura, a càrrec d’Andrea
Buchner, del despatx RCR Arqui-
tectes (guardonats amb el Premi
Pritzker l’any 2017), tractarà sobre
quina ha de ser l’arquitectura de
Girona en els pròxims anys: «Un
país de futur».

En la mateixa línea, s’inclou el
cicle Per un nou vellque tracta so-

bre els usos dels equipaments del
Barri Vell. Comissariat per la UdG,
l’àrea de cultura de la Demarcació
de Girona i Itziar González, arqui-
tecta responsable del procés par-
ticipatiu de l’Ajuntament de Giro-
na, aquest cicle de sis sessions vol
enriquir i ampliar el debat, apor-
tant al procés participatiu contin-
guts i coneixements clau per com-
prendre el context històric, pre-
sent i futur del Barri Vell de Giro-
na.

D’altra banda, dins de les con-
ferències programades hi ha el
nou cicle El món que ens espera.
Repensant l’Arquitectura, en
col·laboració amb la Casa de Cul-
tura les Bernardes de Salt, amb el
qual es vol reflexionar i cercar al-
gunes respostes sobre la nova re-
alitat a través de dues sessions de-
dicades a les ciutats i a la casa,
amb els arquitectes Sara Mas, It-
ziar González, Magda Mària i Àlex
Giménez. 

Un dels actes amb més reper-
cussió pública i que s’ha hagut de
reprogramar en format vitual és el
lliurament de la 23a edició dels
Premis d’Arquitectura de les Co-
marques de Girona. Els premiats
es donaran a conèixer el 27 de no-
vembre.

Els actes culturals
La programació també inclou ac-
tes culturals, com és el cas de l’ex-
posició Dibuixos d’Arquitectura.
 anys de l’Arxiu Històric del
COAC que acull la Casa Masó de
Girona i on es pot seguir la trajec-
tòria d’una vintena d’arquitectes
a través dels seus dibuixos: Joan
Martorell, Antoni Gaudí, Lluís
Domènech i Montaner o Rafael
Masó, entre d’altres. De la mateixa
manera hi ha la mostra Recons-
trucció de l’església de Sant Pere de
Figueres després de la Guerra Civil
a la seu de la Delegació de l’Alt
Empordà fins al 10 de gener.

DdG GIRONA

El debat sobre el turisme i
l’urbanisme centra la nova
programació del COAC

El Col·legi d’Arquitectes també vol ampliar l’anàlisi dels equipaments del
Barri Vell de Girona El lliurament dels Premis d’Arquitectura serà virtual




Esbòs de 1908 de la façana de la
casa Batlle de Rafael Masó, que
està exposat a la Casa Masó. COAC

La COVID-19
protagonitza
un dels cicles,
en el qual es vol
cercar respostes
arquitectòniques
a la nova realitat

Comarques
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ACN LA BISBAL D’EMPORDÀ

La Bisbal d’Empordà va poder
«salvar» la primera biennal de ce-
ràmica malgrat les «circumstàn-
cies adverses» de la covid. 

La fira professional Terracotta
Biennal, «Ànima de terra i flama»,
que havia de celebrar-se durant
aquest cap de setmana, es va haver
de cancel·lar dijous passat per les
mesures dictades pel Govern de la
Generalitat, però sí que es van po-

der realitzar les activitats culturals
programades, adaptant-se al 50%
de l’aforament. En totes elles es va
omplir tot l’aforament previst (la
meitat del total), i es va fer un re-
gistre de totes les persones que en-
traven al recinte del museu Terra-
cotta.

A més, a través del web de la
biennal es van poder seguir totes
les ponències, conferències i de-
mostracions en streaming. 

Ple als actes culturals de la
Biennal de ceràmica de la Bisbal

DdG SANT FELIU DE GUIXOLS

Carles Xargay i Saurí, regidor
honorífic de Sant Feliu de Guíxols
i que havia format part del consis-
tori en diferents etapes, sempre a
l’oposició, va morir ahir als 85
anys. Xargay, fundador de Tots
per Sant Feliu, havia estat regidor
entre 1979 i 1995, entre 1999 i 2003
i entre 2008 i 2011.

Mor als 85 anys
Carles Xargay,
regidor honorífic de
Sant Feliu de Guíxols


