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FORNELLS DE LA SELVA

Arquitectura sostenible
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Obres de millora
de dinou passos
de vianants
A Fornells de la Selva s’han
iniciat, recentment, unes
obres encaminades a adaptar
dinou passos de vianants
d’aquest municipi. Amb
aquestes obres es vol millorar
la mobilitat de les persones
que van amb cadira de rodes
o caminadors o que porten
cotxets infantils o carrets
d’anar a comprar. L’obra va
ser adjudicada per l’Ajuntament per un import de 44.165
euros a Germans Cañet Xirgu
després de demanar pressupost a quatre empreses. Un
90% de la inversió d’aquesta
obra ha estat subvencionada
per la Diputació de Girona. El
termini màxim d’execució
d’aquests treballs és de dos
mesos. ■ N.A.

GIRONA

Punt d’informació
de l’entitat Dret a
Morir Dignament
Participants en el curs de mestratge a Ripoll, a l’esquerra. A dalt a la dreta, el taller ‘El color a les Gavarres’ i, a sota, el de vitralls a la catedral ■ GRETA

Per l’arquitectura tradicional

BONES PRÀCTIQUES · El Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica vetlla per
les bones pràctiques en el sector de la construcció i rehabilitació FORMACIÓ Els darrers anys han
format uns dos-cents professionals a través de cursos i tallers a les comarques gironines
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és d’un centenar de professionals vinculats al
món de la construcció
s’han format a les comarques gironines els darrers quatre
anys en un curs de mestratge que pretén preservar els oficis i transmetre
els valors inherents a les tècniques
tradicionals d’aquest sector. Un curs
de dos anys de durada perquè les empreses gironines que es dediquen
a la restauració i rehabilitació esdevinguin un referent de qualitat, segons expliquen els seus promotors, el
Grup de Recuperació i Estudi de la
Tradició Arquitectònica (Greta).
“Vaig quedar gratament sorprès en
veure que hi ha mètodes que s’han fet
tota la vida i que realment funcionen”, diu Jordi Raurell, un paleta que
ha participat en el curs. També Joan
Vila, un altre paleta que pertany a una
empresa de segona generació, valora
molt positivament els coneixements
adquirits que li han permès “desmuntar falsos mites” com ara que sense
pòrtland pràcticament no es podia
treballar i, per contra, per exemple,
ratificar els avantatges de treballar
amb la calç, un material que, entre altres coses, té una durabilitat molt
més llarga, assegura Vila, que insisteix que ara cal que més professionals

del sector de la construcció prenguin
consciència d’aquests mètodes tradicionals i que els utilitzin en els projectes, sobretot aquells que són de rehabilitació.
Aquesta presa de consciència dels
mètodes o les tècniques que es tradueixen en unes bones pràctiques en
la construcció és prioritària per a Greta, que actualment està format per
una norantena d’associats –una àmplia majoria són arquitectes i empreses de construcció, però també hi ha
arqueòlegs, restauradors, empreses
de materials i fins i tot un geòleg–. És
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El curs de mestratge pretén
que les empreses gironines
esdevinguin un referent de
qualitat
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una visió global que requereix, com
explica Olga Muñoz, arquitecta
responsable de Greta, “molta
més matèria gris”. És a dir, pensar detingudament tots els passos que cal seguir en qualsevol
projecte, sobretot en rehabilitació. “Quasi mai és millor tirar
un edifici a terra que rehabilitar-lo”, sosté Muñoz, que, com
a contrapartida, apunta els arguments de la sostenibilitat i
els econòmics, a banda també

Edició d’un
llibre
Greta va editar
l’any passat el llibre
‘Arquitectura tradicional. Tècniques
constructives’,
adreçat sobretot a
arquitectes, constructors i propietaris, amb l’objectiu
que esdevingués
una eina de protecció del patrimoni
arquitectònic. Els
seus autors afirmaven que amb el
llibre es volien donar uns criteris
útils per dur a terme la rehabilitació
responsable d’un
edifici vell.

de la pèrdua de patrimoni que representa. “Rehabilitar, com a concepte,
ja és sostenible”, afirma, i recorda les
despeses que suposa el tractament
del material d’un edifici enderrocat o
l’energia utilitzada per fabricar materials nous, per exemple. De totes maneres, aquesta aposta per l’arquitectura tradicional no queda al marge de
l’aplicació de noves tècniques que donen un plus a aquest sector. “Es tracta de sumar coneixements”, afegeix
Muñoz, que recorda que, per exemple, l’empresa Fet de Terra, guanyadora del premi producte/material innovador en el darrer Construmat,
participa en un dels mòduls dels mestratge.
A banda d’aquest curs de mestratge, el col·lectiu Greta –que està vinculat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, al Col·legi d’Aparelladors i a la
Unió d’Empresaris de la Construcció
de Girona– també ha col·laborat enguany amb el Capítol de la Catedral,
amb tallers d’oficis duts a terme el
juny passat dins el marc del congrés
internacional del 600è aniversari de
la nau gòtica única a la Catedral de
Girona. O els tallers El color a les
Gavarres, sobre l’origen dels pigments, els diferents suports i les
tècniques utilitzades, i en els quals
es van mostrar les tècniques per
pintar l’antiga sagristia de Sant
Cebrià dels Alls. ■

L’associació Dret a Morir Dignament (DMD) de Catalunya
obrirà, properament, un punt
d’informació a la ciutat de Girona, concretament a la seu
de l’hotel d’entitats. Aquest
punt d’informació, que serà
atès per voluntaris de l’associació, estarà obert, a partir
del 7 de novembre, tots els dimarts de mes des de les sis
de la tarda fins a les vuit del
vespre. Al punt d’informació,
s’hi podrà trobar informació
sobre la DMD i els drets i els
deures dels pacients, així com
orientació per fer el document
de voluntats anticipades.
Aquesta entitat defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de
finalitzar la seva vida. ■ N.A.

SOLIDARITAT

Donació per a la
investigació de
Duchenne
L’Associació Duchenne Somriures Valents ha fet aquest
any una donació de 35.000
euros a l’hospital de Sant
Joan de Déu d’Esplugues de
Llobregat (Barcelona) per a la
investigació d’aquesta distròfia muscular que pateixen uns
150 nens a Catalunya, entre
ells en Gerard i en Marc, dos
bessons de Bonmatí. Aquesta
entitat, que agraeix les aportacions fetes per empreses i
les col·laboracions de particulars, va fer l’any passat una
donació de 30.000 euros.
Aquesta associació està formada per pares i mares afectats per les malalties de les
distròfies musculars de Duchenne i Becker.■ N.A.

