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Els arquitectes alerten d’un
creixement feble d’edificació

a L’anàlisi del Col·legi d’Arquitectes de Girona calcula en un 17% l’augment de la construcció a la
demarcació el 2016 a La rehabilitació ha experimentat una pujada més significativa, d’un 23%
G. Busquets
GIRONA

Les dades de construcció i
rehabilitació referents a
l’any 2016 de la demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) assenyalen
que, si bé augmenta la superfície dels projectes d’execució, l’increment a les
comarques gironines és
inferior a la mitjana de Catalunya, que està molt
condicionada per l’anella
de Barcelona; en concret,
per les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i
el Vallès Occidental.
L’estudi s’ha fet a partir
dels projectes d’execució
d’obra, obligatoris per poder començar obres de nova planta i de gran rehabilitació. La conclusió de l’informe de la COAC és que el
sector no es reactiva:
“Com a molt s’ha iniciat
un camí que, si no es plantegen canvis estructurals,
serà molt llarg per arribar
a una mínima normalització.” L’anàlisi de les dades
de superfície visada mostren un “creixement feble
de la construcció a les co-

Evolució de la superfície dels projectes d’execució a Girona visats al COAC
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marques de Girona”, amb
un augment d’un 17% respecte del mateix període
de l’any anterior, cosa que
representa deu punts per
sobre de l’any anterior, però set punts per sota de
l’increment de la superfície visada a tot Catalunya
aquest any. En xifres absolutes, el 2016 s’han visat

Les xifres

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

968

habitatges nous visats a les
comarques gironines l’any passat, xifra que suposa un increment del 23% respecte al 2015.

324.448 160.364

metres quadrats visats l’any
2016, segons la tipologia
d’edificació en habitatge, un
14% més que l’any 2015.

metres quadrats visats l’any
2016, segons la tipologia
d’edificació en no habitatge,
un 23% més que l’any 2015.

484.812 metres quadrats,
gairebé 70.000 metres
quadrats més que l’any anterior. A Girona, durant el
2016 s’han visat set grans
projectes, que representen un total de 62.002 metres quadrats. L’informe
posa èmfasi en el creixement de la demarcació de
Barcelona, sense tenir en
compte la capital catalana, que manté el creixement iniciat el 2015. En el
cas de la ciutat de Barcelona, el 2016 ha crescut respecte de l’any anterior un
28% i pràcticament el 50%
del visat ha estat de grans
projectes. Aquestes dades
fan pensar al Col·legi d’Arquitectes que estem davant d’un creixement que
no és homogeni a tot el territori i que no suposa un
augment generalitzat de
l’activitat. En comparació
amb les xifres de la demarcació de Barcelona, on
destaquen les obres de
gran envergadura, la meitat, l’increment a les comarques gironines es concentra en obres de menys
de 500 metres quadrats.
La dada més preocupant pel COAC és la insignificant activitat de rehabilitació a tot el territori, i
incideix en la falta de cultura rehabilitadora al país.
En termes absoluts, a les
comarques gironines la rehabilitació ha experimentat una pujada significativa del 23% i s’ha situat en
els 193.618 metres quadrats visats el 2016. La superfície visada d’obra nova
ha crescut respecte a l’any
anterior un 13%. ■

Alumnes de secundària
representen contes
a Més de 120 joves

de diferents orígens
participen en el
projecte Arrelarreu
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Òmnium Gironès i el centre de formació teatral El
Galliner, amb la col·laboració del Departament
d’Ensenyament i els ajuntaments de Girona i Salt,
impulsen per segon any
consecutiu el projecte Arrelarreu. El projecte consisteix que alumnes de secundària de diferents nacionalitats expliquin de
manera teatralitzada contes a les biblioteques públi-

ques de Girona i Salt i als
centres educatius propers
al seu institut. Després de
l’èxit de l’any passat, el
projecte Arrelarreu s’ha
ampliat aquest curs i té la
participació de més de 120
alumnes d’onze instituts:
els vuit que hi ha a la ciutat
de Girona i els tres de Salt.
Es tracta d’alumnes de
centres amb aules d’acollida i que estiguin impulsant el programa de suport de servei comunitari i
projectes de foment de la
lectura i l’escriptura.
Aquests alumnes teatralitzaran els seus contes a
les biblioteques municipals de Girona i Salt entre
l’1 i el 31 de març en onze
sessions adreçades a les

famílies i infants de totes
les edats. En paral·lel, els
alumnes també explicaran els contes en diferents
escoles properes als seus
centres. Aquest mes ja
han començat a l’aula les
sessions de formació dels
alumnes que duen a terme
voluntaris, la major part
alumnes d’El Galliner. Durant aquest mes aniran als
instituts per orientar els
alumnes a l’hora de teatralitzar i representar el conte.
L’objectiu de la iniciativa és promoure la cohesió
social, la interculturalitat
i l’ús social del català a
través de la millora de l’expressió oral i escrita i també l’autoestima reforçant

Una alumna de secundària explica un conte en una biblioteca, en una imatge d’arxiu ■ J.F.

en aquest cas les capacitats i la seguretat dels
alumnes.
L’Arrelarreu potencia
l’accés al català com a llengua comuna en un marc
plurilingüe de respecte a
totes les llengües d’origen,
amb incidència especial

en la pràctica de la llengua
catalana com a pròpia del
país d’acollida. A més, promou la construcció d’un
sentit de ciutadania capaç
de donar, davant el fenomen de la immigració, una
resposta respectuosa amb
els valors bàsics de la de-

mocràcia i el respecte als
drets humans, i dona als
alumnes nouvinguts un
espai ciutadà que els ofereixi igualtat d’oportunitats. El projecte té com a
eixos transversals la teatralització i l’esperit de
compromís cívic. ■

