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El COAC premia la reforma LA GALERIA
d’una masia empordanesa Biblioteques
i l’espai Lluna Plena d’Olot N
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a La 19a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona també

atorga una menció a l’edifici de recepció del Museu d’Arqueologia d’Empúries
Xavier Castillón
GIRONA

La masia empordanesa, a dalt, i l’espai Lluna Plena ■ COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

Després de l’acte de lliurament dels premis es va
obrir al públic a la seu gironina del COAC l’exposició

dels 16 projectes seleccionats pel jurat en aquesta
edició, comissariada pel
Col·lectiu la Mosca, que es

podrà visitar fins al 19 de
juny. Després visitarà Figueres i Olot i tornarà al
novembre a Girona. ■
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La reforma d’una masia al
Baix Empordà, un projecte del despatx barceloní
Arquitectura-G –Jonathan Arnabat, Jordi AyalaBril, Aitor Fuentes i Igor
Urdampilleta–, va rebre
ahir el primer premi, en la
categoria d’arquitectura,
de la 19a edició dels Premis d’Arquitectura de les
Comarques de Girona,
que organitza la Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC). En la categoria d’espais exteriors, el jurat ha guardonat Lluna
Plena, un espai privat en
miniatura d’Olot, centrat
en l’aigua i la llum, que va
ser concebut pels arquitectes garrotxins Eduard
Callís i Guillem Moliner
(Un Parell d’Arquitectes).
El premi d’espais efímers
s’ha declarat desert.
D’altra banda, el jurat
ha concedit una menció
especial a l’edifici de recepció del Museu d’Arqueologia de CatalunyaEmpúries, de Fuses-Viader Arquitectes, que també ha rebut el premi del Jurat de l’Opinió, que donen
els professionals del món
de la gestió i la comunicació cultural, crítics d’arquitectura i professionals
vinculats al món de l’empresa i de la recerca.
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o sabia ni que existia, però la vaig descobrir gràcies al projecte Arrelarreu impulsat per Òmnium Gironès i que consisteix a preparar a classe
alumnes d’aules d’acollida perquè després vagin a explicar contes a les biblioteques públiques de Girona.
Parlo de la biblioteca Montfollet del barri de Santa Eugènia de Girona, que sembla que té els dies comptats
arran de la decisió de l’Ajuntament de retirar-li els diners que rebia. Uns dies després d’aquella primera representació de l’Arrelarreu, aquests alumnes d’una escola del barri de Sant Narcís van fer el mateix a la biblioteca Carles Rahola. Per a la majoria, era la primera
vegada que hi anaven i costa descriure la seva cara
quan van veure on haurien de fer la seva representació. I és que no devien entendre gaire res. No devien
entendre per què en un barri popular de la ciutat s’havien de conformar amb una biblioteca dins d’una escola que era més petita que la seva classe, mentre
que al centre de Girona hi
havia aquell exemple d’una
Els pares i
etapa d’opulència. Però ja se
mares de la
sap que ara les coses són diferents i que l’economia no
Montfollet
acaba d’anar com voldríem i,
s’han de
de diners, no en sobren. De
conformar a manera que no queda més
remei que retallar una mica
recollir
d’aquí i una mica d’allà. Fins
aquí, es podria arribar a enfirmes i
Però quan la xifra en
esperar que a tendre.
discòrdia són 12.000 euros,
qui pertoqui la biblioteca cobrarà 4.000
euros en comptes dels
posi seny
16.000 que rebia fins ara, la
cosa fa riure. Des de l’Ajuntament diuen que aquella biblioteca oberta dins d’una
escola només era una prova pilot i que ara s’ha d’ajustar a la normativa. D’acord, però costa creure que no
es podrà trobar una solució perquè pugui continuar.
Sé que és fer demagògia dir que la factura de la llum
de la Carles Rahola deu costar molt més que el que
necessita la Montfollet. No vull que s’interpreti això
com un atac a aquesta gran biblioteca que hi ha al
centre de Girona, perquè des del primer dia que hi
vaig posar els peus he cregut que és tot un luxe tenirla. La qüestió és si ens el podíem permetre, aquest luxe. La resposta és que segurament no, però ara ja està
fet. O sigui que el millor i més raonable que podem fer
és gaudir-la tant com puguem. Mentrestant, els pares
i mares de la Montfollet s’han de conformar a recollir
firmes, confiar en les cartes i articles que apareixen
als diaris i esperar que a qui pertoqui posi seny i trobi
una solució a les seves demandes.

