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Revitalitzar el Barri
Vell de Girona

L’APUNT És l’equilibri entre la vida real i la quimera que podem
agrair els de fora, ocasionals, però que no hem de condi-
cionar –per un dia, nit, o cap de setmana– la rutina quo-
tidiana de la comunitat. La crisi per la Covid-19 és un
malson, però ha deixat al descobert situacions col·late-
rals i segurament ja irreversibles dins del paradigma an-
terior que encara poden tenir una millor solució.Emili Agulló

La pandèmia ha fet accelerar diagnosis al Barri Vell de
Girona i mirar de revertir la tendència al pessebre de bo-
tigues i negocis que sense turisme han hagut de tancar.
També hi ha el repte de rehabilitar habitatges, trobar si
els pisos turístics poden trobar llogaters estables i dotar
de serveis –ja no tan públics, sinó també de comerç de
proximitat– els quatre milers de veïns que hi resisteixen.

tziar González Virós (Barcelo-
na, 1967) condueix el procés
participatiu del Barri Vell de
Girona. González té un estudi

propi, amb el subtítol d’Arquitec-
tura Social –diu–, i es dedica a la
rehabilitació. “Només faig rehabili-
tació, vaig fer el jurament hipocrà-
tic que no faria obra nova i no n’he
fet mai. He fet rehabilitació en el
món rural, molt a la Garrotxa, i
molt amb els veïns”, explica.

A González la va anar a buscar
l’associació de veïns del Barri Vell.
Llavors va contactar amb els resi-
dents i amb els tècnics de l’Ajunta-
ment per tal de, fruit de la coope-
ració, debatre per on es podia re-
conduir la preocupació dels vila-
tans sobre l’accés a l’habitatge i
l’increment de pisos turístics.
“Són processos de baix a dalt. Els
meus clients sempre són associa-
cions veïnals o ciutadanes. Al final,
hi ha vegades en què puc presen-
tar al concurs i implementar algun
projecte.” És el cas de Girona.

Com a guanyadora d’un concurs
públic, González ha treballat in-
tensament en l’últim mes i mig
amb debats, grups de cooperació
en línia i fins a cinc rutes pels car-
rers del barri –els dissabtes– per
conèixer equipaments i parcel·les
buides. “És un diàleg per no fer de
víctima. Es farà una diagnosi ob-
jectiva, d’una banda i de l’altra. Els

I

trec els temes que s’han de tractar.
No vinc a influir, escolto els uns i
els altres.” Les propostes es pre-
sentaran dimecres que ve.

En un dels debats al Col·legi
d’Arquitectes, una de les qüestions
abordades ha estat que els equipa-
ments buits siguin per a allotja-
ment. “La llei de l’habitatge per-
met en sòl d’equipament desenvo-
lupar habitatge de serveis tant pú-
blic com privat. El problema és que
si ho fa un privat al cap d’un temps
pot tenir la temptació de desafec-
tar aquest equipament i convertir-
lo en residencial.” L’habitatge de
servei [o dotació d’habitatge] és
per a col·lectius –diu González–
que no tindrien manera d’accedir-
hi o col·lectius molt especials, com
ara gent gran o joves que no ho po-

den fer, o de vegades treballadors
temporals, del món de la restaura-
ció, del sector hoteler, o que fan les
collites de fruita.

Com a antiga regidora del dis-
tricte de Ciutat Vella de Barcelona,
l’arquitecta va demanar (fa més
tretze anys) que s’inclogués en la
llei de l’habitatge de Catalunya un
article sobre els habitatges d’ús tu-
rístic per intentar “posar-hi con-
trol i mesura”. En el districte bar-
celoní uns 90.000 veïns se’n van
anar en deu anys després de la ir-
rupció d’un tipus d’indústria turís-
tica “més intensiva, més organit-
zada” i amb ús molt gran de les ter-
rasses i de l’espai obert, recorda.
Abans de la pandèmia, hi havia crí-
tiques per l’augment d’habitatges
d’ús turístic (HUT) al Barri Vell. ■

J. Ferrer
GIRONA

GUIA · Itziar González diu que escolta tothom i que no ha vingut “a influir”
MÈTODE · Creu en la cooperació entre agents en processos “de baix a dalt”

Al servei dels veïns

Itziar González, asseguda a les escales de la catedral de Girona, el dia 17 de juny,
abans de l’últim debat a la seu del Col·legi d’Arquitectes ■ MANEL LLADÓ

L’Ajuntament de Girona i
la Diputació de Girona ha-
vien mostrat anys enrere
interès en l’adquisició
d’un dels equipaments
buits del Barri Vell, el con-
vent de les clarisses caput-
xines, que és d’una orde
religiosa. Fonts munici-
pals veuen ara inviable
l’adquisició. “No es plante-
ja cap operació de compra
del convent ni s’ha plante-
jat mai de manera serio-
sa.”

El dijous 17 de juny, en
un els debats del procés de
participació, batejat amb
el nom de Per un Nou Vell,
l’exregidora del PSC a
l’Ajuntament de Girona
Isabel Salamaña va convi-
dar l’Ajuntament a com-
prar el convent, ara en
desús, i va assegurar que
valia dos milions d’euros.

L’equip de govern tre-
balla amb uns comptes
municipals prorrogats i
amb la voluntat d’invertir

més de tres milions per
comprar habitatge i aten-
dre demandes socials.
“Quant a inversions, és un
assumpte pressupostari i
s’hauria de mirar”, afirma
la regidora del Barri Vell,
Maria Àngels Cedacers
(ERC). “La ciutat té més
de 100.000 habitants i
s’han de tenir en compte
els problemes [globals]
econòmics i socials.”

L’edil de Ciutadania re-
corda que hi ha projectes
en marxa per millorar l’ac-
cessibilitat al Barri Vell i
possibilitats que veïns uti-
litzin espais verds com un
de pròxim a l’edifici de les
Àligues amb acords amb la
Universitat de Girona. ■

Veuen inviable
la compra d’un
convent

J. Ferrer
GIRONA

a L’Ajuntament
descarta l’adquisició
del convent de les
clarisses caputxines

L’exterior del convent de
les clarisses caputxines, en
una foto del 2017 ■ M. LLADÓ
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