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molts Col·legis d'Aparelladors d'Espanyo com¬
cinquanta anys d'existència. El nostre de Giro¬
na ho
volgut celebrar-ho també, de lo formo més natural i
generosa: hem homenatjat els nostres companys jubilats,
oferint-los el regal d'un viatge de vacances o les Illes Canà¬
ries, i preparem lo publicació d'un llibre que recorri el camí
fet pels aparelladors gironins, des dels orígens més llunyans.
any,

els

El darrer setembre

vaig poder estar unes hores amb els nos¬
jubilats en la seva estada a Tenerife. Em va sorprendre,
una vegada més, la seva energia, les
ganes de viure que
repetidament manifesten i la il·lusió amb què recorden
aquells primers anys de Col·legi i de professió.
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Col·legi actual, amb més de quatre-cents col·le¬

giats i amb una infrastructura humana i un patrimoni consi¬
derables, molt allunyada de la d'aquell primer, amb pocs
recursos, els fa sentir satisfets de la seva obra, fruit generós
d'aquella vella sarment. Els anys, la modificació de l'entorn
i els canvis tecnològics han transformat considerablement
aquella professió d'aparellador coneguda al segle XV, en
una d'altra, molt diferent en lo formo
però no tant en l'es¬
sència.
En Ramon

Alberch,

Bosch han

estat

en

Narcís-Jordi Aragó i

en

Francesc X.

treballant el darrer any en la recopilació de
dades relacionades amb les professions del rom de l'edifi¬
cació a les comarques gironines i, en especial, amb la nos¬

d'aparellador. El resultat es publicarò en els propers me¬
Estic segur que l'obro satisfarò la nostra curiositat i, al
mateix temps, ens permetrò a tots conèixer-nos millor.

tra

sos.

&
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Ens

omple de ¡ola i satisfacció poder presentar la ciutat de
Banyoles com o subseu olímpica de les proves de rem dels Jocs
Olímpics.
Després d'un treball continuat, on l'esforç i lo il·lusió s'adrecen a
un sol objectiu comú, el resultat es defineix en un gran projecte
que conté en essència tots els elements que impulsaran la ciutat de
Banyoles al gran repte del 1991 i 1992.
Així, l'expectativa de poder participar en l'organització d'unes
proves dels JJ.OO. va representar l'estímul necessari per
promoure el canvi i la millora immediata d'infrastructures, que
s'han concretat en la construcció d'una Vila Olímpica, Parc de la
Draga, el remodelatge del Club Natació Banyoles, la millora i
condicionament de la

xarxa

viària i la restauració de l'entorn de

l'estany, en el que és l'inici del rellançament de Banyoles.
Paral·lelament, s'han elaborat un seguit de programes en el marc
de l'Olimpíada Cultural que s'han concretat en un primer simposi
de música i cobla aquest mes d'octubre i en la primera edició d'un
festival internacional de dansa, pel juliol de 1991.
A menys de 700 dies de lo cerimònia inaugural, cada vegada és
més important la participació de ciutadans i institucions,
coordinant els esforços per tol que el treball de reconversió i
activació de la ciutat conflueixi en el 1992 i resti pels anys se¬
güents.
o alcalde de la subseu olímpica de Banyoles, haig de
manifestar l'entusiasme amb què estan avançant els projectes o la

Com

nostra ciutat i

haig de

remarcar que

la participació ciutadana és

cada cop més notòria. Tanmateix, m'haig d'excusar per les
molèsties que, sens dubte, i atès el nombre elevat de projectes en
realització, estem ocasionant als ciutadans. Creiem que els

banyolins ho entendran i

ens

disculparan, ja

milloraran les infrastructures i els serveis i

imatge d'una ciutat
seu

que

camina

cap

que

les obres

mostraran

al progrés,

sense

la

nova

renunciar al

passat.

El

conjunt de projectes que tot seguit s'exposaran responen al
compromís i al repte que Banyoles va assumir des del moment en
què es va conèixer lo seva nominació com o subseu olímpica de
les proves de rem dels JJ.OO. de 1992.
Banyoles i el seu estany, marc de bellesa incomparable, seran,
certament, l'emplaçament idoni perquè no només s'hi obtinguin
grans resultats esportius, sinó que, o més, es descobreixi el
paisatge i la qualitat humana que la caracteritzen.

PERE

HERNÁNDEZ i LIZOAIN
Alcalde de

Banyoles

SUBSEU

BANYOLES,

POBLACIÓ

LA RECUPERACIÓ CULTURAL

LA

En els anys

Segons les dades oficials, la població de
Banyoles és de 13.412 habitants, dels
quals 6.545 són homes i 6.867, dones.

de lo postguerra, les activi¬

culturals de Banyoles van seguir, bà¬
sicament, dos camins; les arts plàstiques
i el teatre, i a l'entorn dels diversos grups
tats

promotors de les dues tendències s'agru¬
pen els altres tipus d'activitats: concerts
i

conferències, sobretot.

Col fer

un

esment

especial del Cine Club

de Banyoles, que vo fer possible lo visió
del millor cinema estrenat a l'Estat espa¬

nyol. Les

sessions de cine-fòrum i
lo projecció de les pel·lícules de més
qualitat, que possiblement mai no s'ha¬
seves

vien vist en l'àmbit del cinema comercial,
invitaven els cinèfils de la província a

desplaçar-s'hi

per

gaudir-ne. Tenint

en

compte aquesta important excepció, es
pot dir que lo majoria de les activitats
culturals

duien

es

a

terme en un marc

ampli de manifestacions de grups
que tenien un interès especial, bé per les
arts plàstiques o bé pel teatre.
Així, tenim que la primera activitat relle¬
vant és la deguda al grup anomenat Pre¬
sència 63, que té l'honor d'haver fet la
presentació mundial de l'obra d'Antoni
més

Tàpies.
Lo intenció bàsica de Presència 63
fer més accessible l'art al poble.

És

clar representant
cultural que es respira
un

anys a

també

era

les contínues conferències,

en

l'any 1959, de l'Agrupació

lo creació,

Polifònica de

Banyoles, en els concerts,
en
l'Aplec de lo Sardana, i l'anomenada
Festa Major de lo Sardana, en el funcio¬
nament dels museus, inquietud sobretot
teatral i artística, que té, aquesta

última,
el seu punt culminant en el grup Tint-1.
El nom li va ser donat pel lloc d'exposi¬
ció, lo Llotja del Tint, edifici gòtic del se¬
gle XV cedit per l'Ajuntament i restaurat
per ells mateixos, i que arribaria a ser el
centre

de totes les activitats posteriors.

Banyoles havia esdevingut el centre
interessada en l'art

d'atenció de la gent
de tot Catalunya.

El Febrer Jove és el nom que es va donar
a una activitat que va moure un nucli

considerable de

banyolins durant els

anys 1973-1977.
La programació sempre es caracteritza¬
va per la varietat i la qualitat: música (la

plana major de lo Nova Cançó, clàssica,
jazz), art (en relació amb Tint-1), cine¬
ma, teatre, conferències sobre temes
d'interès
cions...

bàsicament

social,

BANYOLES, SUBSEU OLÍMPICA.
EL PLA DIRECTOR OLÍMPIC MUNICIPAL
Des del moment que es vo

conèixer lo
candidatura de Barcelona per organit¬
zar els Jocs Olímpics del 1992, la ciutat
de Banyoles es va posar a disposició de
Barcelona per

acollir les proves de rem.
Aquest oferiment partia de tres objectius:
1. Donar suport o la candidatura catalana.
2. Participaren un esdeveniment esportiu
de primera magnitud que té un ressò
mundial extraordinari.

Aprofitar l'impuls olímpic per accele¬
o fer possible el desenvolupament
d'alguns programes del Pla General
d'Urbanisme de Banyoles o d'un sistema
rar

de serveis -sobretot culturals- que esti¬
mularan el rellançament de la ciutat.
El tercer objectiu vo ser estudiat, formu¬
lat i desenvolupat en un treball realitzat
per arquitectes, economistes, biòlegs i
organitzadors esportius de Banyoles,
que s'intitulava "Estudi de possibilitats
per a la celebració a Banyoles de lo pro¬
va de rem dels Jocs Olímpics de Barce¬

exposi¬

banyolí és recordar, so¬
lo Passió i el TEI (Tea¬
Experimental Independent), que són,

D'aquest estudi sorgí el llibre Banyoles,
al costat de Barcelona, que

defineix lo
filosofia bàsica que ha d'orientar el tre¬
ball de la nostra ciutat per assolir els ob¬
jectius previstos. També és fruit d'aquest

mateix estudi el sistema de projectes que
constitueixen alhora el compromís i el

tament

va

Director

aprovar

amb el

nom

l'Ajun¬
del "Pla

Olímpic Municipal".

Els programes d'aquest
dir-se en tres famílies:

Pla poden divi¬

a.l. Bàsiques.
a.1.1. Camp de regates,
a.l .2. Instal·lacions provisionals annexes.
a.2. Complementàries.
0.2.1. Remodelatge i ampliació del Club
Natació Banyoles.
a.2.2. Pista coberta.
Amb aquesta família de programes es

consolidi com un
dels centres neuràlgics del rem europeu,
i que ampliï el nombre d'instal·lacions
esportives, cosa que afavorirà altres es¬
ports que en aquests moments no dispo¬
sen

dels equipaments necessaris.

b. Infrastructures urbanes.
b.l. Eixamplament nord de

lo ciutat

(Vila Olímpica).

b.2.1. Restauració de la

zona

b.2.2. Urbanització del

Passeig de l'Es¬

de ponent.

b.2.3. Urbanització del carrer de la Sar¬
dana.
b.2.4. Urbanització del passeig de la

respectivament, culminació i inici de les

teatrals diferents: una de
altra d'avantguarda.

una

Dimarts, 30 de juliol de 1991
17.00 h: reunió de

delegats

Sorteig de tandes i

carrers

20.00 h: cerimònia

d'inaugu¬

ració

Dimecres, 31 de juliol de 1991
8.00 h: eliminatòries

17.30 h: eliminatòries
Reunió de delegats

Dijous, 1 d'agost de 1991
8.00 h: repesques

17.30 h: repesques
Reunió de delegats

Divendres,

2

d'agost de

1991
8.00 h: semifinals
17.30 h: semifinals
Reunió de

delegats

Dissabte, 3 d'agost de 1991
8.00 h: finals

17.30 h: finals
20.30 h: festa de clausura
per a

tots els participants

Diumenge,

4

d'agost

de

1991
Dia de

reserva

pretén que Banyoles es

tany.

noms:

tradicional i

1991

Obertura de lo instal·lació

repte de Banyoles, que el ple de

Parlar del teatre

dues propostes

Dimecres, 24 de juliol de

3.

bretot, dos
tre

PROGRAMA

lona '92".

de la inquietud
durant aquests

Banyoles, inquietud manifestada
en

OLÍMPICI'Í

Puda.
b.2.5. Creació del parc

de la Draga.

Les comissions de lo PISA

es¬

tudien actualment la distri¬
bució dels grups de competi¬
ció femenins i masculins, se¬

lo seva durada. Això és
degut al fet que l'horari de
competició serà de 8.00 o
11.30 h i de 17.30 a 21.30 h,
gons

a

causa

de les condicions

ambientals.

4
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b.2.6. Creació del parc de Ponent (Dal-

mau-Puda).
Els objectius d'aquesta segona família
de programes són tres: 1. Resoldre ur¬

banísticament, a partir de la gestió pú¬
blica, la façana nord de lo ciutat i esta¬
blir un programa d'edificis que n'asse¬
gurin el funcionament com o nucli viu de
població, i alhora que tingui prou atrac¬
tiu per ser visitada pels ciutadans de Ba¬
nyoles i de fora. 2. Conèixer millor el
funcionament del sistema lacustre i defi¬
nir-ne les projeccions idònies per o lo
seva

projecció, restauració

o

urbanitza¬

ció. 3. Crear dos grans espais

públics,

de dos grans parcs, que limitin el lliura¬
ment de la part urbana de la ciutat de

l'estany.
b.3. Accessos

o

l'Areo Olímpica).

l'estany (accessos

o

b.3.1. Passeig de Mn. Constans.
b.3.2. Plaça de les Rodes.
b.3.3. Eix de vianants del Rec Major.
Lo necessitat de garantir un accés urbà

digne en l'àmbit qualificat com o Àrea
Olímpica, permetrà resoldre dos dels
grans problemes urbanístics que Banyo¬
les tenia plantejats feia molts anys: la ur¬
banització definitiva del passeig de Mn.

Constans

-una via d'un quilòmetre i mig
de longitud, lo port alto de lo qual ha de
fer les funcions de Rambla de la Ciutat-,
i la de la plaça de les Rodes, que culmina¬

rà el sistema de
accés

places

que

permetin

còmode des del monestir fins

o

un

l'es¬

tany. La plaça de les Rodes tindrà també
aparcament subterrani que servirà
d'alternativa al del passeig de l'estany.
un

El Pla Director Municipal també inclou
altres programes urbanístics que, si les
circumstàncies són favorables, també es

podrien
olímpic.

veure

beneficiats

El més important és
Barri Vell:
c.

per

l'impuls

el Pla Especial del

Olimpíada Cultural.

c.l. Un símbol

olímpic com o mitjà d'ex¬
pressió individual: la bandera.

C.2. Festa Internacional de Dansa.
C.3. La Cobla i la Música.
C.4.

L'estany: natura, cultura i art.

C.5. El rem: treball, aventura i esport.
C.6. Banyoles: història.
C.7. Banyoles: ciutat.
L'orientació general dels programes de

l'Olimpíada Cultural, dels quals ha de¬
manat de responsabilitzar-se la ciutat de
Banyoles obeeix

o

dos criteris: d'inversió

i d'especificitot.
Sense renunciar

a la tradició que ens de¬
fineix, pretenem que els objectius cultu¬
rals comportin aportacions noves en tots
els camps de la comunicació i de l'art i,
sobretot, que marquin pautes de conti¬
nuïtat perqué després del 1992 no es
pari ni disminueixi l'impuls dels anys

olímpics.
JOAN SOLANA

El projecte d'urbanització del Passeig
de Mn. Canstons i del de lo Pudo res¬

l'encàrrec fet per la Comissió
Municipal Permanent de l'Ajuntament
de Banyoles, el mes de març de 1989.
S'ha de precisar, però, que ja l'any
pon a

1986 el Consistori havia fet l'encàrrec
d'un projecte bàsic d'aquests dos pas¬

seigs i del passeig Dalmau. El setem¬
bre d'aquell mateix any vàrem fer en¬
trega de l'avantprojecte, i en aquell
moment van quedar interromputs els
treballs, fins que l'any 1989, tot aprofi¬
tant les

expectatives generades amb la

celebració

dels Jocs Olímpics
1992, s'han tornat a endegar.

del

interval, l'Ajuntament ha ur¬
la plaça dels Països Catalans,

En aquest

banitzat

construint-hi

el centre

en

una

font llu¬

dissenyar per a
urbanització
d'aquesta plaça, es va formalitzar
l'inici del passeig Constans segons els
criteris continguts en l'avantprojecte
presentat l'any 1986.
minosa que vàrem

aquest indret. En fer la

en el passeig de
Puda començà en lo cruïlla amb

la
el
passeig Constans i finalitzà al davant
mateix de la Font Pudosa. Aquesta via,
amb una longitud de 743 metres, té
La intervenció

actualment

un

caràcter més de

carre¬

de passeig urbà prò¬
piament dit. El ferm de la calçada és
de dos tipus: un primer tram d'uns 553
metres, des del seu inici al Mn. Cons¬
tans fins després de la cruïlla amb el
Mn. Dalmau, és de formigó, mentre
que lo resto és d'aglomerat. El projec¬
te preveu mantenir el primer tram de
paviment com o base, procedint-se o
una regularització i asfaltatge, mentre
tera que no pas

substituirà totalment la resta.
passeig de Mn. Constans és la via
més significativa de Banyoles; té una
longitud de 1.511 metres i es pot divi¬
dir en tres trams: el primer entre la
plaça dels Països Catalans i la plaça
"el·líptica", amb cases de baixa edificabilitat: el segon és d'aquesta plaça
fins a la Clínica, on abunden els edifi¬
cis plurifamiliars; i el tercer arriba fins
a l'Estany, i té edificacions aïllades,
amb jardí.
Ambdós passeigs presenten un nivell
que es

El

bastant baix d'urbanització i són defi¬
citaris de serveis bàsics, com vorodes,

desguassos pluvials. A més,
el passeig de la Pudo també ho és en
il·luminació. Tanmateix, aquesta obra
servirà per fer una neteja i ordenar la
voreres

i

disbauxa actual de nombrosos cables
aeris de llum i de telèfons. Per altra

part, també s'ha de construir
emissari per

un nou

al desguàs de l'Estany,

amb un tub d'un metre de diàmetre.
En el passeig de la Pudo la solució

adoptada parteix del manteniment
dels plàtans existents, que són de no¬
table grandària i conformen una

agradable avinguda arbrada. La cal¬
çada, si bé no és gaire ampla (5 m),
pot representar un fre a la velocitat
dels vehicles. Les

voreres

laterals te¬

amplada bastant generosa
(4,20 m) i això suposa, juntament amb

nen

una

el fet d'haver-hi edificacions residen¬
cials amb jardí, disposar d'un itinerari

agradable

als vianants que acce¬
o al passeig Dalmau,
i per a la circulació de bicicletes. Din¬
tre la urbanització del passeig de la
Puda, es preveu el tractament paisat¬
gístic i arquitectònic de la Font Pudosa
formalitzant aquest espai com un re¬
cinte tancat envers el passeig i l'arbre¬
da circumdant. Així, l'esplanada s'en¬
cerclaria mitjançant un clos de tuies
tot resseguint lo formo el·líptica insi¬
nuada pels arbres. El recinte interior
s'il·luminaria amb dos tipus d'enllume¬
deixen

nat:

a

per

la Font

uns

llums

col·locats

sota

els

bancs, que donarien una llum rasant
al paviment; les altres contribuirien a
valorar el monument central. El terra

pavimentarà amb blocs de pedra
trencajunt i de diverses

es

de Banyoles o
mides.

Lo intervenció

Mn. Constans

proposada al passeig
es

fa amb els següents

Assignació dels espais
nants i

les

del trànsit rodat

per a

en

via¬

funció de

prestacions actuals i de l'ordena¬

ció urbanística

que

el Pla General

preveu.
-

Donar

prioritat a l'espai per als via¬
progressiva a mesura
s'aproxima a l'Estany.

nants

que

de forma

Adequació d'un "bici-carril" des de
o Camós fins a l'Estany

-

l'accés a Mata
i la Puda.
Reserva

-

plaça rectangular.
Controlar, amb recursos propis del
disseny urbà, lo velocitat del trànsit

-

rodat.

Formalment, el projecte

-

llarg de l'itinerari (rectangular, l'el·líp¬
ja existent, triangular i circular)
que pautin i signifiquin el Passeig.
Protagonisme de la vegetació, amb
utilització d'espècies autòctones, com
són el plàtan, el pollancre, el bedoll i
tica

-

el xiprer.
La solució presentada és la d'un pas¬
seig amb dues seccions clarament di¬

ferenciades, resultat de

d'espai

per a

aparcaments

tany.
El
a

primer d'aquests sectors és tractat
la

vegada

en tres trams

d'una doble filera d'arbres per un cos¬

"paisatgística"

l'altre,

en

què

es

dament

es projecta una plaça rectan¬
gular aprofitant la confluència de
quatre carrers en diagonal al Passeig.
Aquesta plaça estarà encerclada per
una
vegetació de pollancres i una
passera de llambordins per als via¬

nants i

es

col·locarà

una

escultura

en

dels costats. A la plaça "el·líptica"
s'hi preveu, en la banda dels porxos,
un

un

empedrat

nies

que

pedra,

al redisseny

el plànol de violitot. Les cruïlles se so¬
lucionen evitant tant com és possible
els girs o l'esquerra, amb la utilització
dels sentits de preferència allò on hi

d'una vegetació més

per

formalitzen tres lòmines-bancs. Segui¬

Clínica.
Solucionar les cruïlles conflictives,
com lo de Camós o la del passeig de
la Puda, evitant els semàfors. Aquesta

opció implica la reordenació parcial
de la xarxa circulatòria, d'acord amb

diferenciats.

El primer és el de la plaça dels Països
Catalans a la carretera de Camós,
amb aparcaments en línia a ambdues
bandes. S'inicia amb l'ordenació

vorada de

-

l'estimació

s'ha fet de les prestacions viàries:
una, amb quatre carrils per a la circu¬
lació rodada, d'l 1,00 m d'amplada, i
dues voreres de 6,50 m, des de la pla¬
ça dels Països Catalans al passeig de
la Indústria, i l'altra amb dos carrils,
de 7,00 m, una vorera de 4,00 m i una
rambla de 9,00 metres d'amplada, des
del passeig de la Indústria fins a l'Es¬
que

els indrets on es preveu major densificoció residencial i a l'entorn de lo
en

proposo:

Integrar les diverses solucions fun¬
cionals en un projecte unitari.
Formalització de diverses places al

-

tat, i l'ordenació

criteris:
-

ho espai disponible, com o les places
circulars de davant de la Clínica, i de

s'emmarca amb

una

tot aprofitant les lí¬

generadores que es proposen per
de la plaça. La conflictiva

cruïlla de Camós es soluciona amb la
contribució de la malla viària del sec¬

tor, proposant
circulació dels
A

algun canvi puntual de
carrers.

partir d'aquesta cruïlla

comença el
fins a l'equipament de Can
Sisó, on és previst de separar els car¬
rils centrals amb una mitgera, amb
una filera d'arbres, que aportin una
segon tram

PÀGINA

major riquesa a la
tram central i actuïn
fre
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secció d'aquest
a

la vegada de

la velocitat dels vehicles.

a

Finalment,

un

Sisó fins al

dóna lloc
nir.

Lo

amb

tercer tram, des de Can

passeig de la Indústria,

es

llambordes de

lliure de Can Sisó amb la
plaça "triangular" i el jardí de la Resi¬
dència; tot integrant visualment la ve¬
getació a la dels jardins privats.
Aquest sector finalitzo amb la plaça

resta de

circular de davant la Residència, solu¬
cionada amb un fanal central construït
amb paltina de ferro i recobriment
d'acer inoxidable.
A partir d'aquí, s'inicia una nova sec¬
ció del Passeig on es dóna molta mès

importància al

pas dels vianants,
rambla que sigui suport
de tot el trànsit peatonal del centre de
Banyoles cop a l'Estany i deixant una
calçada de 7 m d'amplada. La rambla
es preveu situada en el marge dret en
direcció a l'Estany, de manera que re¬

plantejant

una

culli millor el trànsit de vianants des
dels carrers del centre cap a l'Estany.

Aquesta rambla, d'uns 11,00 metres

d'amplada,

es

formalitzarà amb

una

doble filera d'arbres i un paviment
central "tou" de souló.
Lo definició del paviment de la calça¬
da en el passeig de la Ruda parteix
del fet d'aprofitar l'actual ferm de for¬
en bona part de la car¬
procedir-se o una regula¬
rització i asfaltatge final. Així doncs,
partint de la calçada actual, s'hi faria
una regularització transversal i/o lon¬
gitudinal amb un MBC G-12 i una ma¬

migó existent
retera, i de

lla asfàltica
En

en

calent.

algunes cruïlles

pavi¬
formigó de
20 X 10 X 10 de lo següent manera: 25
cm subbase granular, 20 cm base de
formigó HP-35, 12 cm llamborda de
formigó de 10 cm sobre 2 cm de mor¬
es preveu un

amb llambordes de

ment

les

a

pes,

terial
mès

Per al

paviment de les

un

algunes

la plaça "rectangular" i

a

ram¬

s'utilitzarà el mateix tipus de ma¬
(sense polir), però de mesures

petites i porol·lelepipèdiques.

Des de la plaça "el·líptica" fins al
de la Sardana, es proposa uti¬
litzar un tipus de peça similar a les to¬

ceràmiques, però feta amb mor¬
fins, i de coloració vermellosa, que garanteixi una adequada

ves

ters i àrids

resistència al

trepig.
fa a l'enllumenat públic del
passeig Mossèn Constans, s'ha previst
de tres tipus: uns llums de caràcter
funcional per a l'enllumenat de la cal¬
çada, de 9,00 metres d'alçada, col·lo¬
cat al portell al llarg de tot el Passeig,
excepte en el tram que es projecta una
mitjana, que es farà amb doble llumi¬
nària sobre una mateixa columna; un
altre tipus serà per reforçar els itinera¬
Pel que

ris de vianants,

amb columnes de 3,00

metres, i finalment el tercer tipus ès
mès

escenogràfic i il·luminarà mitjan¬

çant focus monuments i alguna massa

vegetació.
passeig de la Puda, s'ha optat
per projectar un sol tipus d'enllume¬
nat, que serveixi tant per al trànsit de
vianants

com

per

al dels automòbils.
plàtans, que

Donada l'existència dels
voreres es pre¬

doble tractament

superficial
que tindrà un acabat amb "slurry" de
color vermell fosc i que recolzarà so¬
bre 15 cm de subbase granular.
El recinte el·líptic de la Font Pudoso es
pavimentarà amb pedra de Banyoles
de 4-5 cm de gruix.
D'altra banda, en el passeig Constans
la definició en superfície projectada
veu

en

per

Hi haurà

carrer

En el

defineix l'escossell lineal
amb unes vorades-rigo-

formigó

defi¬

calent

l'existent.

la formació dels escossells i les

de

que

en

o

preveu

tipologies de lo calçada es
dissenyen equivalents a aquesta, si bè
rígides.
Adjuntes al vial principal es definiran
les zones d'aparcament, que seran
amb aglomerat asfàltic en calent.
Per al paviment de les voreres es pre¬
veuen dos
tipus de materials. Entre la
plaça dels Països Catalans i la plaça
"el·líptica" es proposen unes peces de
pedra artificial de 40/60 cm, unes de
polides (20%) i les altres sense polir
(80%), que es combinen de formo
semblant a la pavimentació ja existent
de la plaça dels Països Catalans. Per

Els límits del paviment es marquen
amb unes peces prefabricades de for¬

migó

a

es

places "el·líptica" i "circular". La

ter ric.

dels plàtans, i
les a la resta.

tipologies

aglomerat asfàltic

cruïlles,

futur espai

diverses

continuïtat amb

per la disposició de lo vege¬
tació més desordenada, i es relliga el

significa

o

calçada principal

conformen

una

espessa massa

ria, s'ha previst

arbò¬

fanal mès baix
(4,50 m), de manera que quedi per
sota del punt d'arrancada de la copa
de l'arbre. Aquest fanal es col·loca al
mig de l'escossell corregut i sobre la
mateixa columna es preveuen dos
punts de llum oposats, un per a la cal¬
çada i l'altre per al pas dels vianants.
Pel que fa a la vegetació, en el pas¬
un

seig de la Puda es limita a completar
puntualment la doble filera de plàtans
existents. Aquestes fileres d'arbres
queden limitades per un escossell li¬
neal d'l ,20 m d'amplada que separa
la vorera de la calçada central. En

aquest escossell s'hi plantaria

pècie entapissant
teniment
nar

amb

mínim,

que

demani

que es

una es¬

un man¬

podria combi¬

heura perennifòlia, com

una

\'Hederá helix.
El recinte el·líptic pavimentat de la
Font de la Puda s'encerclaria amb una

oro

vegetació retallada de tuies [Thujas
orienta lis).
En el tractament de l'arbrat i de la

ve¬

getació del passeig de Mossèn Cons¬
tans, s'ha defugit la solució estereoti¬

pada de la plantació d'un arbre cada
metres. Aquí s'ha procurat, al

iants

contrari, diversificar el tractament de
la

vegetació

per

aconseguir

riquesa ambiental

que

una major
qualifiqui tot el

recorregut.

Així, des de la plaça dels Països Cata¬
lans fins a la plaça "circular" s'utilit¬
el castanyer d'índies [Aesculus

zarà

hippocasfanum], i des d'aquesta plaça
"circular" fins a l'Estany s'utilitzaran
els plàtans [Plafanus orienfalis).
El pollancre gavatx (Populus nigra
"ifalica") i el bedoll [Betuía péndula]
s'utilitzaran com o arbres tipus colum¬
na plantats cada tres metres, i també
combinats amb una vegetació retalla¬
da per separar els aparcaments de les
voreres.

L'arbust

a

utilitzar seria la

tuia

[Thuja orienfalis) i el pitospor [Piftosporum fob i ra].
Per introduir

gístic,

un

caràcter mès

paisat¬

plantaran de forma aïllada i
desordenada diferents espècies, com
el xiprer [Cupressus sempervirens], el
cedre [Cedrus deodara), lo magnòlia
[Magnolia glandiflora), el bedoll [Befula péndula], l'òcer [Acer negundo] i
el castanyer d'índies [Aesculus hippo¬
casfanum].
Aquest recurs s'utilitza en el tram entre
es

l'equipament

el Pla General pre¬
plaça "circular", i
puntualment en alguna cantonada on
les voreres s'eixamplen.
Finalment, el cost global de les obres
del passeig de la Puda ès de
131.241.652 pessetes, cosa que impli¬
ca un cost d'unes 9.374 PTA/m^, mentre
que el passeig de Mossèn Constans tè
un pressupost global de 536.832.507
pessetes, amb una repercussió d'unes
veu a

que

Can Sisó i la

14.508 PTA/ml
FUSES-VIADER
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I NTERVENCIONS

A L'ESTANY DE BANYOLES
dir d'un club molt més
necessitats.

adequat

les

a

se¬

ves

Els aspectes corresponents als atletes

el

ocupen

que

s'anomena Vila Olímpica,

ubicada al costat del CNB, a la zona
compresa entre el carrer Sant Mer i el

de la Draga. Aquesta vila inclou

parc

no

sols l'allotjament pròpiament dit, sinó
també els serveis complementaris de

restauració, esbarjo, culturals, religio¬
sos,

etc.

Al marge

de l'assenyalat fins ara, l'àrea
d'organització inclou també el polisportiu,

ara

mateix

i el parc

a

punt d'iniciar les obres,

de la Draga,

que la delimitarà
la banda nord. Aquest parc, de més
de 100.000 m^, té assignada per a més
endavant una funció important pel que
fa a l'esbarjo de lo ciutat. Durant els jocs
no sols ho de servir de
complement de
lo Vila Olímpica, sinó que allotjarà el
parc d'embarcacions participants.
Una prova com l'olímpica implica la
per

El

mur

en

actual de

formigó de la sortida de

Actualment
d'una pista

l'Estany de Banyoles disposa
de rem utilitzada habitual¬

nord de
sud.

zona

zona

l'Estany i arribada

un

perfil més natural

voluntat d'obtenir

o

lo

unes

lo impor¬
també lo

instal·lacions de

pista homologada i equipada per a pos¬
teriors proves, aconsellen un nou traçat
de pista que pugui donar solució als as¬
pectes en què l'actual presenta deficièn¬
cies (espai de frenada inferior al reco¬
manat, fondària en
lo necessària, etc.)
D'acord amb

produir-se
rers

o

algun punt inferior o

l'avantprojecte presentat i

hores d'oro està en fase de trami¬
tació, lo pista que s'instal·larà per als
jocs olímpics funcionarà de formo inver¬
sa 0 l'actual, amb sortida al paratge dels
desmais, ès o dir, o lo banda nord.
Aquest canvi de sentit de lo pista respon
que o

lo voluntat d'ubicar els serveis de pú¬

car¬

d'espais suficients i protegits del sol per
al seu emmagatzematge, i també de ser¬
veis de

reparació, manteniment, pesat-

etc.

Aquesta instal·lació, de dimensions con¬
siderables, es preveu que sigui executa¬

ESTRUCTURA DE FUNCIONAMENT
DE LES PROVES

Definida lo pista, les proves s'estructura¬

partir de tres àrees bàsiques: àrea
de sortida, àrea d'arribada i àrea d'or¬
ran o

ganització.
L'àrea de sortida inclou els elements
cessaris per
mes

d'aquesta ma¬
poden resoldre's al marge de l'es¬
de lo ciutat, en concret o
en fase d'execució.

través del desviament

En lo situació contrària, és o dir, en el
sentit de lo pista actual, l'àrea d'arriba¬

da hauria de col·locar-se en el passeig
de l'Estany, i oixà ocasionaria greus pro¬
blemes d'espai, de visibilitat i també
que

aquesta hauria de

cobrir

en

d'una sèrie d'elements

(torre d'estàrter,

alineador, serveis, etc.) tots ells previstos
amb elements prefabricats i desmunta¬

bles,

encara que en

alguns

casos seran

reutilitzables per a proves posteriors.
Les obres previstes a la zona inclouen
bàsicament aspectes de serveis d'infras¬
tructura, i per tant amb limitat impacte
sobre el paratge. S'inclou en aquestes la

reparació i modificació de la mota exis¬
tent, la construcció del sistema d'anco¬
ratges per

sitats d'accessibilitat, que

ne¬

condicions òpti¬
aquest aspecte de la prova, disposa

sortida, etc.,

organització necessaris o l'àrea
en una zona que disposa de
l'espai i lo visibilitat necessaris; i també
per intentar donar resposta o les neces¬

d'accessibilitat, jo

de

ge,

blic i

tructuro viària

xarxa

de lo ciutat.

d'arribada

nera

través de lo

da amb envelats i construccions

Lo celebració d'unes proves de
tància de les olímpiques, com

0

derruirà recuperant

concentració de multitud d'embarca¬
cions de competició que han de disposar

ment per 0 proves nocionals i internacio¬
nals. Es tracto d'un traçat amb sortida o

lo

rem es

aquesta zona.

a

cables de pista, fingers de
com

també els punts de

ser¬

veis (llum, aigua, desguassos, etc.) ne¬
cessaris per alimentar els elements des¬

muntables existents.

res

desmuntables, i s'ubicarò

a

lleuge¬
la

zona

del parc més propera a l'estany. Una sè¬
rie de palanques de fusta permetran un
accés fàcil i controlat a l'aigua.
L'àrea d'arribada estarà situada a la
zona nord de l'Estany i a l'entorn de l'eix

defineix l'actual carretera C-150.
Aquesta zona inclou tots els serveis pro¬
pis de final de prova com són lo torre
d'orribodo, grades, instal·lacions de pú¬
que

blic, serveis, centre de

premsa,

TV, i així

mateix els
tius (VIP'S,

propis d'aspectes representa¬
EISA, etc.).
Es en aquesta zona on està previst de
modificar el perfil de l'Estany per tal de
resoldre els problemes d'espai de frena¬
da. Aquesta modificació inclou un petit
drogotge per adequar les dimensions de
pista, com també la restitució d'un perfil
més natural a la zona on oro es trobo la
sortida i que consisteix en un queixal ar¬
tificial i artificiós fet de formigó i que

provoca un

impacte paisatgístic conside¬

L'àrea que anomenem d'organització in¬
clou els mateixos aspectes organitzatius,
i també els corresponents o atletes parti¬

rable.

cipants.

modificació del traçat de l'actual C-150
en un petit tram, motivat no sols
per

El centre
es

situa

d'organització pròpiament dit

a

l'edifici

seu

Banyoles, fet pel qual
està

en

manera

del Club Natació
en

aquest moment

fase de remodelació total, de
que

permetrà

en

endavant

gau¬

L'altra actuació important prevista a l'es¬
mentat

avantprojecte consisteix

en

lo

modificació de perímetre de
l'Estany, sinó també per la resolució de
problemes d'inundacions o la carretera,

aquesta

de

manera

que es proposa un

desplaça-

ment

d'aquesta

que
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permeti alliberar

es¬

pai entre la carretera i l'Estany i al ma¬
teix temps guanyar

cota per evitar inun¬

dacions i millorar lo visibilitat i lo vista
sobre el paratge.
Col considerar que lo variant de Banyo¬

les,

fase d'execució, permetrà lo re¬
com es proposa, d'aquest
tram en un passeig d'entorn de l'Estany,
amb un flux i característiques de trànsit
més propis d'un passeig que d'una car¬
en

conversió, tol

retera.

L'espai guanyat entre carretera i Estany,
i que serà el destinat durant les proves o
grades i serveis d'arribada, es proposa
reordenar-lo topogràficoment no sols
per o la ubicació dels esmentats serveis,
sinó també pensant en els usos poste¬
riors. Es recuperen zones d'aiguamolls o
les cotes més baixes i que amb el temps

han estat colmotodes per al

cultiu, i es
plantacions per
d'adequar paisatgísticament el paratge.

proposa

tot un seguit de

tol
Els elements

o

cos

alguns perquè

i més tord

puguin guardar

es

muntar-los,

en

competicions

per oixó que els serveis
propis d'aquests elements s'instal·laran
fixos, si bé sempre enterrats i sense que
puguin provocar cap mena d'impacte vi¬

posteriors. Es

sual.
Al marge
proposa

jocs per
tuacions

d'aquestes tres grans àrees es
d'aprofitar l'esdeveniment dels

tal de realitzar
0

pista de

rem.

col·locar sobre aquest es¬

pai (torre d'orribodo, grades, serveis,
etc.) es preveuen tots desmuntables, i en
tot

Visió de l'eix acfual de la

una

sèrie d'ac¬

l'entorn de l'Estany necessà-

als 15 dies de competició
al futur del paratge. En aquest
sentit, es preveu la redefinició del camí
peatonal d'entorn de l'Estany, la cons¬
ries

no

com

tant per

per

trucció d'un carril de

bicicletes (que en

urbà incorporarà en el sub¬
sòl les instal·lacions elèctriques, de co¬
el

seu

tram

municació, cronometratge, so, etc.), lo
urbanització de tot el passeig

de davant

l'Estany entre el passeig Dalmau i la
Draga, la recuperació d'àrees d'aigua¬
molls amb recorregut de natura i palan¬

de

ques

d'observació, etc.

definitiva, la realització de les proves
olímpiques segurament no demano es¬
En

trictament les actuacions

o

l'entorn, però

bona excusa per adequar
aquest entorn o l'ús de coda dia amb
una especial voluntat de protecció del
paratge, que actualment pateix una
agressió (d'ús paisatgístic i de contami¬
nació) superior o la que un estany de di¬
sí que

són

una

mensions limitades
les pot suportar.

com

és el de
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El parc

LA

de lo Drogo, projectot sobre uno
superfície de 134.100 m^, constitueix ei
límit de io ciutot de Bonyoies per io ban¬
do nord. S'estén pels terrenys que, fins
no fo goire temps, hovien estot horts fèr¬
tils que omplien ei temps lliure, i io touio,
d'un bon nombre de bonyoiins. Ei petit
eixompie de io Vilo Olímpico i io corre¬

contingut, menys sem¬
blent o un porc formol en ei sentit trodicionoi. Ei porc defuig io geometrio cortesiono, els espais continguts tol i com
trodicionoiment s'interpreten en ei fet de

tero d'Olot constitueixen

projector

nitzots que possibiliten
Ei porc té un coràcter
entre

en

orquitecturo.
ei temps. D'uno

en

bondo, io troço del temps possot, reprepels termenois de les expiotocions
ogrícoies existents, les feines de conreu.
Lo troço del temps present és representodo per l'extensió de les formes de
sentot

porotge

noturoi

d'especioi interès poisotgístic i
com és l'entorn de i'estony de
Bonyoies. Lo sevo situoció és priviiegiodo per io distòncio oi nucli urbà i per

l'edifici de l'hotel i de io Vilo Olímpico
dins del poisotge. Finoiment, tenim io

i'existèncio d'un perímetre importontque
o

despioço

menys

Existeixen tres troces

ecològic

oboco
eniiò.

que es

una

monolític,

els límits urbo-

un

d'imotge. Si olió

formo primório forto, ei que en
resulto serà, noturoiment, quelcom menys
és

i'occés oi porc.
de front, de límit

io ciutot construido i

i

mo

troço de dos moviments. L'un d'elis

i'estony i oi poisotge obert més

les divisions

Uno corocterístico especioi d'aquest ter¬
ritori és i'ospecte topogràfic i hidrogeo-

ores

iògic. Si bé els terrenys són reiotivoment
pions, omb lleuger pendent cop o po¬
nent, en direcció o i'estony, els límits eston eievots respecte del clot centroi. Són

guo.

descriuen els

que

pren

agrícoles i les ossimiio ois
d'uno

rems

em-

borcoció obons d'endinsor-se dins i'oi-

L'oitre represento ei despioçoment

d'oquestes divisions
moteixo

monero

cop enrero,

que es

de io

despiocen els

bones de i'emborcoció mentre aquesta

fruit de io coionitzoció benedictino del

llisco cop

segle IX

En oquesto metóforo del moviment d'uno
emborcoció existeix, evidentment, una

o dic
ei posseig de
ribero, vo dessecor oquelis terrenys
inundots convertint-los en terrenys de
conreu. Aquesto ho estot uno óreo históricoment inundobie. A pesor de io borrero que represento io moto, les fiitrocions

que, en

construir io moto

de contenció que oro és

i inundocions hon

permès des de sempre
ei desenvoiupoment d'espècies outóctones

d'oiguomoli,

com es

costot interior de io

pot observer oi

moto, just

oi

peu

del

comí.

L'orquitecte Peter Einsenmon fou ei

nyodor del

concurs per o

guo-

io redocció

d'un projecte d'hotel per construir o io
Vilo Olímpico de Bonyoies, en io porcei io que confronto omb ei futur porc de
io

Drogo. En io proposto existió ¡o

un es¬

d'ordenoció d'oquest gron espoi
públic, entès com uno periiongoció de io
geometrio bósico de l'edifici i del territo¬
quemo

ri

preexistent.

Conceptuoiment, ei porc es boso en io
superposició d'unes línies sobre ei terri¬
tori, bosodes en io xorxo que dibuixo io
porcel·loció histórico deis conreus. L'ordenoció projectodo per oquest gron es¬
poi públic col entendre-io, doncs, com o
port i conseqüèncio del lloc, del poisot¬
ge preexistent. Així, les troces del territo¬
ri

es

men,

montenen, es despiocen, es defor¬
tot constituint els comins, els pos-

endovont.

condició tont d'oiió que és secundori
com de i'orbitrori que, en definitivo, ser¬
veixen d'excuso per projector un poisot¬
ge. L'espoi i io formo resuitont tenen un
significot diferent del que tenen en els
porcs

ció del

més convencionois. En io

projecte trobem

unes

concre¬

reminiscèn¬

cies del

possot borrejodes omb unes
al·lusions oi present i oi futur. Com oqueiies fotogrofies instontónies que retenen

imotges successives d'un objecte en mo¬
viment, ei porc pren uno dimensió diná¬
mico que és l'origen i essèncio del pro¬
jecte, i serà motiu de referèncio constont
oi iiorg del procés de io sevo concreció
físico.

i

projecte s'explico

portir de les feixes
els horts, de les línies que constituía io

divisió de
Ei plànol
uno

o

existents

io

Drogo.
porcei-iori originoi suggereix
xorxo ordenodo que consto d'unes
conreus

o

divisions en ei sentit est-oest, que es re¬
colzen en i'ontic comí de io Drogo.

Aquests límits delimiten

gossodes

els elements del porc: camins,
troctoment de

vegetoció,

superfícies, etc.

Ei projecte respecto aquest esquemo tot
consolident uno espino centroi, iieugeroment

despioçodo

cop o

ponent respecte

del comí existent, i uns comins col·loterois que, simbóiicoment, reiocionorien ei
nucli del porc omb io muntonyo (o iie-

vont) i i'estony (o ponent).
Hom pot destocor dos tipus de movi¬
ments i

deformocions de io

xorxo

bósico

ei procés

de generoció dels diferents
espois del porc. En un primer moviment,
io xorxo es despioço porol·leioment pro¬
duint un iiiscoment sobre i'espino cen¬
troi. Aquest moviment genero uno novo
xorxo que és imotge o ombro de io xor¬
xo bósico. Lo
superposició de les dues
permet creor els comins tronsversois. En
un
segon moviment, les línies de divisió
ogrícoio oscil·len sobre els límits, o iieen

vont i

o

ponent respectivement,

fossin estirodes

si

com

despioçoment
iongitudinoi de i'espino centroi. Aquest
despioçoment de les línies bàsiques pro¬
per un

dueix un "escombroment" sobre ei terri¬
tori que permet subdividir les feixes de
conreu

origináis

en

sectors

trionguiors

de diferent voior segons si correspon o
no o io
port "escombrodo".
Les

de línies i

xorxes

superfícies, omb les

superposicions i interseccions jo descri¬
tes, donen lloc o un troctoment diferenciot de les diferents àrees. Per io concre¬
ció de codo troctoment, hom ho tingut en

compte tont ei voior conceptuoi donot
ois successius

despioçoments,

monifestodes per

necessitots

com

les

i'Ajunto-

ment de

porc.

Bonyoies, destinotori últim del
Així, s'hon oiternot poviments durs

omb semidurs i sectors verds trepitjobies
omb els no trepitjobies, procurent que,
en

i'oprofitoment del

tot cos,

porc,

tont

des del punt de visto dinàmic com del
més estàtic i

DESCRIPCIÓ DE L'ORDENACIÓ
Ei

DRAGA

que

són

o

feixes oiiorio bose de i'ordenounes

ció

En

contempiotiu, sigui integroi.
generoi, els usos més públics eston

o iievont de
i'espino centroi,
deixont io meitot del porc entre aquest

concentrots

posseig i i'estony per
tempiotius i intimistes.

o usos

més

con-

Així, io demondo d'un ompli espoi que
pugui donor cobudo oi nombrós contin¬
gent de turistes que els cops de setmono

desitgen ceiebror

un

ho estot resolto
d'uno terrosso oi

iiorg de l'oporcoment.

picnic voro i'estony
mitjonçont io creoció

proposodo del porc. Aquesto xorxo
experimento unes deformocions i des-

Aquest espoi, iieugeroment per sobre de
io coto del porc, incorporo un troctoment

pioçoments successius

que generen no¬

de souió i els elements de mobiiiori bàsic

més obstroctes, sobre ei ter¬

seigs, els porterres i els estonys interiors.

ves

En ei

ritori. Lo superposició d'oquestes xorxes
i i'odjudicoció d'un valor o codoscuno

doni suport o l'ús de picnic. A més,
espionodes d'herbo situodes o iie¬
vont del porc són iguoiment susceptibles

d'elles permet

d'obsorbir

garbuix de les línies resuitonts de
tots oquests moviments, hom descobreix
io possibiiitot d'oitres condicions de for¬

xorxes,

definir prócticoment tots

que

les

un

gron

nombre de visitonts.
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Una situació dominant semblant ha estat

la plataforma sobre lo
qual s'assenta el futur pavelló d'esports
i per a la plaça d'accés.
Una esplanada al llarg del límit de po¬
nent del porc serveix per o varado d'em¬
barcacions i per o lo ubicació de la in¬
frastructura que no té cabuda dins de les
prevista

per a

instal·lacions del Club de Natació

en

celebració d'esdeveniments nàutics

la

es¬

portius d'una certa envergadura.
Pel que fa a l'ús dels sectors
la diferència d'alçada i de

triangulars,
color de la
vegetació que s'hi plantarà suggerirà un
tipus d'apropiació o un altre. El cas de
la prada segada convidarà a fer-ne un
ús més lúdic i directe. En el

cas

de la

prada natural sense segar i amb sembra
de flor de temporada l'ús haurà de ser

contemplatiu.

més

Finalment, caldria fer esment al sector

d'aiguamoll
nera

en

conceptualment,

es ge¬

el moviment de registre o

lliscat

que,

de l'eix central.

Aquesta àrea, consistent
en una làmina d'aigua amb vegetació de
terreny humit, és una reminiscència de
l'estany i introdueix dins el porc el fres¬
cor de
l'aigua i el paisatge de la ribera.

LLEGENDA

BOTANICA

PLATANUS

0
^
•.h
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^
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ALBA

(«·rn)
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BOCLETA ( RESERVA )
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L'AMOR

De la mateixa manera que el tractament
de superfícies, la vegetació abona el
discurs conceptual que ha servit de justi¬
ficació per 0 l'ordenació del parc. S'ha

drien trobar-se
cial bosc de ribera

tingut especial

espècies de salzes.

d'emprar espècies
vegetals autòctones o de fàcil aclimata¬
cura

ció al microclima

especial de l'entorn de
l'estany i els materials de paviment i mo¬
biliari reprodueixen els que, en altres in¬
drets més propers a lo ciutat, han estats
superposats al territori al llarg dels anys
i han esdevingut part del paisatge.
La ubicació de cadascuna de les espè¬
cies
a

vegetals ha estat pensada d'acord

una

certa zonació

lligaria les

zones

esquemàtica,

que

més inundades i de ni¬
alt pròximes a l'estany

vell freàtic més
amb la part de cota més alta, en direcció
a la carretera d'Olot. A partir de la ve¬

getació d'aiguamoll prevista a l'àrea
inundada, a l'extrem nord de l'eix cen¬
tral, successivament es desenvoluparia
el bosc de ribera i, al final, l'alzinar me¬
diterrani. Ei contrast de colors de flor i
fulla en els canvis estacionals ha estat

I

1

i d'altres que correspondrien
mit i a la jonquera humida.

al parc hu¬
A més, po¬
representants del poten¬
com

el saule i d'altres

A les

esplanades obertes s'hi utilitzaran
plantes del país com gramínies, trébol i
d'altres, tant als prats que s'han de segar
com als
que es deixaran créixer. Està
previst de sembrar aquests darrers amb
flors.
Pel que fa a
els passeigs

l'arbrat, està previst plantar
transversals amb una doble
filera de pollancres i verns que donarà
l'alternòncia de formes i de colors que
es busco. L'àrea de
picnic quedarà om-

brejada

per

òcers,

que

adquireixin

unes

tonalitats rogenques espectaculars a la
tardor que contrastarà amb la foscor

dels

roures

cament. Els

ombregen l'àrea d'apar¬
plàtans es respecten a les lí¬

que

nies actualment existents: al damunt de

la moto,
carretera

doble filera, i al llarg de la
d'Olot, que caldrà completar.

en

sempre al fons de lo recerca.
A les zones inundades hi trobaríem el

RAMON FORCADA i PONS

canyís, la balea, la mansega, el lliri groc

Arquitecte
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LA GESTIÓ DE LES OBRES D'INFRASTRUCTURA OLIMPICA PER A BANYOLES-92
INTRODUCCIÓ

L'Ajuntament de Banyoles, seguint la lí¬
nia iniciada

pel de Barcelona respecte

a

en

güents:

les obres, els terminis de tot el procés i
el volum màxim d'inversió previst.

Urbanització del Passeig i de la Font

de lo Pudo.
-

evitant la cotilla que

vigent

mentalment en quatre fases: estudis pre¬
vis, projecte, contractació i construcció.

-

les obres olímpiques, va decidir realitzar
la construcció de les obres d'infrastruc¬
tura amb un criteri d'agilitat en la gestió,
va

Aquest equip de treball compta amb ser¬
veis externs jurídics, de topografia i de
control de qualitat.
Les obres a realitzar pel 92 són les se¬

significa la normati¬
matèria de contractació. A

-

Plaça de les Rodes.

-

Urbanització de l'entorn de l'estany.

-

desenvolupés tot el procés de construc¬
-

ció.

Aquesta societat, PROSOLBA S. A.
(Programes Olímpics de Banyoles, S. A.),
es va constituir l'any 1989.

Pistes de

rem

a

l'estany.

Desviació de la N-150
d'arribada de la pista.

-

L'estructura de PROSOLBA S. A. està do¬
tada d'un departament tècnic, que té

-

Reforma i

a

la

zona

ampliació de les instal·la¬
Banyoles.

cions del C.N.

els treballs de
gestió dels projectes i de la construcció.
Aquest departament s'ha estructurat
pensant en una resposta àgil als proble¬
mes que es presenten dia a dia en un
programa de construccions molt diferents

Un altre equip de treball, format per tèc¬
nics d'EDECTO i en Jesús Bassols, Anto¬

i amb

quitecte Peter Einsenman.
Els treballs de gestió es divideixen fona¬

cura

de portar a terme

uns

ni Bramón i Lluís

Sitjà, aparelladors de
Banyoles, han realitzat la gestió del pro¬
jecte de l'hotel que s'ha de construir al
Parc de la Draga, del qual és autor l'ar¬

terminis d'execució

Aquesta estructura és

com

ajustats.
segueix:

la definició de la

qualitat global de

D'aquest estudi es va derivar la planifi¬
cació de les diferents fases del procés i
del finançament.
Tot el procés posterior va emmarcat

Carrer de la Sardana.

-

tal fi, va decidir crear una societat priva¬
da de gestió amb capítol municipal, que

Passeig Dalmau.
Passeig Mossèn Constans.

Els estudis de la fase prèvia van consistir
en

pels
objectius definits o la fase prèvia, que no
es poden depossor en cap sentit.
Aquests estudis constitueixen lo base de
la informació prèvia per a la realització
dels corresponents projectes.
Lo gestió de la fase de projecte comprèn
l'estudi continuat de costos al llarg de la
seva elaboració,
mitjançant la definició
de models econòmics que corresponen

les diferents tipologies constructives.
Aquest sistema, tractat informàticament,
permet l'estudi de la repercussió puntual
a

i

global, tant de la qualitat

com

del cost,

de les diferents solucions proposades

pel projectista.
Al final de cada fase del projecte, s'obté
lo corresponent valoració de la solució

adoptada i permet que la propietat pu¬
gui prendre decisions conjuntament amb
l'equip redactor del projecte respecte a
aquest.
El resultat

final, derivat del projecte exe¬
pressupost d'aquest, realista,
que respon als objectius definits a lo
fase prèvia i que permetrà contractar les

COORDINADOR

cutiu, és

un

obres amb
GERENT

5 i

tre

un

de

projecte.

una

un

baixa

d'adjudicació

en¬

10% respecte al pressupost

Lo fase de contractació es contempla
com la de selecció dels industrials més

DIRECTOR D'OBRA

PÚBLICA

adients, tant des del punt de vista de
l'oferta econòmica com de la capacitat i
qualitat de l'empresa. Això comporta la
necessitat que els industrials tinguin un

DIRECTOR D'EDIFICACIÓ

coneixement

previ profund dels treballs

s'han de contractar, per evitar sor¬
preses durant la fase de construcció i
garantir una oferta econòmica adient.
que

CAP D'OBRA

TÈCNIC DE

PLANIFICACIÓ
ICÓNTROL

CAP D'OBRA

CAP D'OBRA

SERVEIS

SECRETARIA

Els resultats de control de les obres

assegurar que el sistema de contractació
directe i la coordinació per part d'un

equip de gestió comporten
molt important respecte
dicionals.

un estalvi
als sistemes tra¬

D'altra banda, la gestió
D'OBRA

D'OBRA

con¬

tractades fins aquest moment permeten

de la fase de

projecte garanteix un alt nivell de defini¬
ció d'aquest, i evita l'aparició de treballs
imprevistos, amb el consegüent incre¬
ment

del cost final de les obres.

És igualment fonamental la definició
haurida dels materials, les

ex¬

tecnologies i
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els acabats durant aquesta fase de con¬
tractació, assegurant el mateix nivell
d'informació per a tots els ofertors i les

desviacions econòmiques

durant la fase

de construcció.
Lo fase de construcció, des del punt de
vista de la gestió, comporta la realitza¬
ció i coordinació de tots els treballs pre¬
vis

a

l'inici de les obres, lo coordinació

de tots els industrials, el control de pro¬
ducció de les obres i l'elaboració de tota
la informació necessària perquè

la pro¬
pietat pugui realitzar els pagaments als
industrials i estigui puntualment informa¬
da de totes les incidències de l'obra.
La presència continuada a peu d'obra
d'un tècnic cap d'obra garanteix la rea¬
lització d'aquests treballs, com també el

del seguiment

de la planificació i la de¬
possibles problemes amb el
temps necessari per prendre mesures
que tendeixin a la seva solució dins els
tecció de

Club Natació

Banyoles

terminis i els costos previstos.
Els treballs de planificació, realitzats

du¬
fon
pel sistema PERT, amb suport informàtic,
constituint una eina de gestió de gran
rant

la fase de projecte executiu, es

utilitat durant la fase de construcció. En

aquest sentit, ha estat important la for¬
mació d'una tècnica en aquesta especia¬
que s'ha portat a terme al
llarg d'un any i que ha permès dotar
l'equip de gestió d'una especialista en
un
camp poc treballat al nostre país.

litat, formació

actual, amb obres ocabont-se, d'altres en fase de projecte i
En el moment
unes

altres

en

fase de construcció,

es

pot

els objectius definits es
van complint en la seva totalitat des del
punt de vista de la gestió, de la mateixa
manera que el treball en equip entre
promotor, projectistes, empreses i equip
constatar que

de gestió, cosa que redunda en uns
llors resultats globals per a tots els
entervenen en el procés.

S.

PASARÍN
EDETCO

mi¬
qui

S. PUJOLÀS
GESTIÓ, S.A.

Passatge de la Puda

-

Carrer de la Sardana
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ENTREVISTA

A...

JOSEP MIQUEL ABAD

-El desdoblament de la

carretera

Conseller

na-Banyoles

o

delegat del Comitè
Organitzador Olímpic Barcelona'92

portarà

es

Giro-

terme en els

terminis previstos?
-Nosaltres el que volem és que lo ciutat
de Banyoles estigui ben comunicada i

tingui bons accessos. En aquest sen¬
tit, és molt important aquest desdobla¬
que

Si

alguna cosa ha de quedar del projec¬
olímpic, al marge de les obres i les

te

Girona, i per les notícies que tenim,
aquest és un projecte factible que està
previst que comenci ben aviat.

reptes, que no s'empetiteixen da¬

nous

la carretera que enllaça amb

ment de

infrastructures fetes, és una generació
d'homes i dones predisposats o acceptor
les grans responsabilitats i que no
deixen seduir fàcilment amb grandilo¬

vant
es

-Com

qüències. Són tècnics i gestors que han
hagut de fer d'ambaixadors de les nos¬
Aquestes figures són el

cop

aquests moments, pràcticament totes
les obres que es fan a les subseus han
començat. En algunes fins i tot, com pot
ser el cos de la Seu
d'Urgell, les obres

visible d'un

potencial humà que hi ho al darrera, del
qual responen i que es veuen obligades
incentivar constantment

o

les obres de les altres

olímpiques?

-En

ambicions davant lo resto del món.

tres

marxen

subseus

pràcticament acabades. Amb això
podem dir que no hi ha cap obra a cap
subseu olímpica que preocupi el COOB
pels terminis de lo seva execució, més
estan

perquè surti

endavant el "monstre" olímpic que han
cos del conseller
delegat del
Comitè Organitzador Olímpic Borcelona'92 (COOB), Josep Miquel Abad, un
home amb els tirants tibants i lo camisa
emmidonodo. Entre tanta tibantor no
s'entreveu ni un grau de relaxament, un
creat. Es el

aviat tot el contrari:

punt vulnerable o un taló d'Aquil·les; ni
ton sols burxant en el seu passat.

-Penso visitar

Amb

-Habitualment vaig

d'aquest

profunda vocació seminarista,

una

quin sigui el comiat, domina les regles
del joc, però no deixo que lo ruleta s'ins¬
tal·li

o

lo

seu

del

seu

comitè. Lo

seva

gestió ho estat i és admirada per tots els
qui l'envolten, començant per l'equip de
més
seu

de 600 persones que

treballen al

costat.

Aquest home aposto pel triomf d'un gran
equip que fins oro feia lo impressió de
ser el perdedor, i ambiciono que aquests
Jocs, per què no, puguin comptar amb
lo participació de Sud-àfrico.

enllestida
acollir les

lo ciutat de Banyoles estarà
el 25 de juliol de 1992 per
proves de rem?

no hi ho cop raó per creu¬
les obres olímpiques de Banyoles

-És

el COOB demanarà l'as¬

cert que

sessorament

les,

0 com o

dur

a

terme

dels ecologistes de Banyo¬

mínim lo
les obres

seva

opinió,

per

d'adequació de

l'estany?

-Coneix Banyoles i les comarques giro¬
nines? Ouino vinculació hi té o hi ho tin¬

gut?
-Sento

una especial
predilecció per la
empordanesa, .ja que hi he passat
més d'una temporada de merescut des¬
cans. He de dir
que em relaxa molt lo
bellesa natural d'aquesta part del país, i
que 0 vegades m'ha acompanyat positi¬

casta

-Les obres de l'entorn de
seva
una

l'estany, per lo
naturalesa, han de comptar amb

especial sensibilitat

per preservar

el paisatge com el mateix estany. En
aquest aspecte, crec que els poders mu¬
nicipals de lo ciutat tenen aquesta sensi¬
bilitat i els mecanismes per o lo protec¬

tant

ció

global de tota lo

zona.

-És

cert que

pic

no es

el projecte de l'Hotel Olím¬
materialitzarà?

-Sincerament,
re

de Barcelona

acabades per o

lo celebració
dels Jocs. Segons el programo de treball
que tenim, tant les obres del camp de re¬
gates com les de l'entorn de l'estany, que
són les que realitzo l'empresa municipal
Prosolbo, amb un pressupost de 850 mi¬
lions de pessetes, han començat aquest
no

estaran

estiu i està

previst que finalitzin el mes
maig de 1991, per o lo celebració
dels Campionats del món júnior de rem.
de

Banyoles en el transcurs
del 1991?

ben aviat.

-La construcció d'un hotel per

que

any o

doncs és probable que vingui a Banyoles

vament
meva

a

als Jocs

Banyoles figura dins els

plans de la ciutat, però

no

és el COOB

el que ho de decidir si es fa o no, jo que
el

projecte

no

és de la

seva

competèn¬

cia. El que el COOB suggeria és que se¬
ria convenient comptar amb aquest hotel
per

als Jocs, però

no

és imprescindible.

Aro bé, tenint en compte com es

trobo el
projecte en aquests moments, veig molt
difícil, per no dir impossible, que hi hagi
un nou hotel abans dels Jocs de 1992.

en

reflexions associades

a

la

feina.

Pel que fa a Banyoles, encaro que no hi
he estat tan sovint, puc dir que conec lo
ciutat i

-Creu que

podrem disposar
al seu rodatge

fent un seguiment
personal de totes les obres olímpiques, i

més tord esdevindria militància co¬
munista, Josep Miquel Abad ho estat
format entre polítics, i d'ells ho après les
que

"clous" de lo professió per torejar les
ventades sense perdre el barret. Sigui

en

amb el temps suficient per
abans dels Jocs.

l'estany, i

que des del principi
seria el lloc ideal per
disputar-hi les proves olímpiques de

vaig

pensar que

rem.

-I

finalment, després del 92, quin és el

seu

número

de lo sort?

-En

aquests moments, el meu número de
lo sort és el 650, però aviat serà una
mica més alt. És el que correspon al
nombre de persones que treballen al

COOB'92.

ARACELI RUIZ

UN>^«í

ACTIVITATS

COL·LEGIALS

ACORD ENTRE COL·LEGI OFICIAL
D'APARELLADORS I ARQUITECTES
TÈCNICS DE GIRONA
I EL PATRONAT DE L'ESCOLA

UNIVERSITÀRIA

DE GIRONA

El dia 19 de juny, el president del Patro¬
de l'Escola Universitària de Girona,

nat

Andreu
nostre

Agustí i Torras, i el president del

col·legi, Ramon Ceide i Gómez,

acordar formalitzar un conveni de
col·laboració que abastarà les següents
van

qüestions; El COAAGT formarà part del
Patronat de l'EÜPG, i apartarà duescentes mil pessetes de contribució anual
al pressupost del Patronat de l'EÜPG.
Aquesta aportació serà finalista i s'exe¬
cutarà de mutu acord per a lo promoció
de les iniciatives d'interès per als sectors

tecnològics de les

comarques

gironines.

D'altra banda, el Patranat farà constar

explícitament tant
com

a

través de

a

nivell de l'Escola

les memòries anuals,

¡ornades, seminaris,

cursos

de postgrou

d'especialització, màsters i qualsevol al¬
tra activitat que

sigui d'interès per a les
subscriuen el present conve¬
ni, amb una vigència de tres anys: 1990/
entitats que

91/92.

JORNADES

JORNADA
JORNADA

qui, amb gran participació
públic assistent.

SOBRE RESPONSABILITAT CIVIL

RESPONSABILITAT
CIVIL
2 de juliol

de 1990

El dia 2 de

juliol

va

tenir lloc

o

lo sala

d'actes de la nostra seu col·legial una
conferència a càrrec del Sr. Francisco
Javier Tirado i Suórez, professor titular
de Dret Mercantil i del Dret de l'Assegu¬
rança

privada de la Facultat de Dret de

la Universitat Complutense de Madrid i
alhora assessor jurídic de PREMAAT. Va
incidir especialment en dos temes: La re¬

TÈCNICS DE GIRONA

JORNADA TÈCNICA SOBRE CONTROL

El dia 19 de
seu

juliol va tenir lloc o lo nostra
col·legial una Jornada tècnica sobre

control,

en

fer de ponent Joaquim
del Gabinet Tècnic
Col·legi. El programo es basà
què

va

Romans i Ramió, cap

del nostre
en la identificació de les barres
corruga-

legislació d'assegurances
la lliure prestació de serveis en el

des, amb exemples pràctics, la interpre¬

per a

tació de fitxes

de la Comunitat Europea i Acota¬

bé amb exemples pràctics, i la utilització

cions a l'assegurança de responsabilitat
civil en la construcció. La conferència va
ser molt interessant i clarificadara, amb
I ARQUITECTES

part del

forma de la
marc

COL.LBGI OFICIAL OAPARELLADORS

per

constants

al·lusions

sistemes

emprats
als països comunitaris més avançats,
ffavent finalitzat

va

o

tenir lloc

un

col·lo¬

del programa
amb exemples
grama per

tècniques de forjats, tam¬
informàtic "PROCOM",

d'utilització d'aquest pro¬
realitzar la gestió del control

el Decret G.C. 375/88. Els 117
aparelladors que hi van assistir van tan¬
car la jornada amb un col·loqui.
segons
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AMB ELS APARELLADORS

A TENERIFE

Una tardo calorosa d'estiu, a l'estació
d'autobusos de Girona unes seixanta
persones esperàvem carregades de ma¬
letes i també, per què no, carregades

d'impaciència, l'autocar que ens porta¬
ria a les portes d'un viatge ple d'il·lu¬
sions.
Dins l'autocar

es

gaudia d'un bon

am¬

bient, i en qüestió d'una hora i mitja ens
plantàvem a l'aeroport de Barcelona
pendents de quan sortia el nostre vol,
amb direcció

L'espera

a

Tenerife, les Canàries.

fer llarga

es va

a causa

retard de l'avió, peró un cop

d'un

arribat el

moment, hi havia nerviosisme i impa¬
ciència alhora. Alguns era la primera

vegada que volàvem, i
hores significava molt
Passat aquest tràngol,
anar

viatge de tres

un

nosaltres.

per a

que per

cert

va

molt bè, aterràvem a la nostra des¬

tinació, l'aeroport Reina Sofia, al sud de
l'illa. Allà ens esperava un altre autocar,

l'hotel.
matinada i l'es¬
gotament es començava a notar. A mès,
el recorregut fins o l'hotel es va fer llarg.
Vaig quedar admirada de la capacitat
d'aguant i de l'humor dels jubilats que
ens
acompanyaven. Finalment arribàrem
a l'hotel Melià San Felipe, un cinc estre¬
lles que ens obria les portes o lo ciutat
que ens conduiria fins a
Eren jo altes hores de la

pàtic, de l'illa de Tenerife, ens començà
fer de guio. Visitàrem la "Casa de
Carta", casa típicament canària, que en¬
tusiasmà el grup català. Després pujà¬

vegetació

Drago",

on ens

lo ciutat, pendents

per

un

recorregut

les 4 de la
explicarien el

que a

tarda, al mateix hotel, ens
que seria la nostra estada a les illes. El

servit. Ara només restava es¬
collir les excursions que es desitjaven
realitzar i saber distribuir el temps per
menú

era

periodista, que eren els organitzadors
agradable jornada i que ens anaven
comentant les característiques de
i

de ton

cada menú que ens servien.
Amb la

els caracteritza,
esplèndid que va
uns obsequis magnífics de
les illes i una fotografia que al principi
ens havíem fet tots plegats. De retorn o
simpatia

oferir
finalitzar amb
ens van

tents i

amb les magnífiques opcions que
se'ns oferien; reposar, parar el sol tot

so

banyant-se a la bonica piscina de l'ho¬
tel, recórrer els carrers de la ciutat... En
fi, el dia havia finalitzat bé, i la nit i
l'hora d'anar

a

dormir

Dimecres, dia 5,

van

era una

arribar.

mica especial,

ffi havia el dinar de tot el grup

d'apare¬

que

dinar

a

mi,

agraïts
va

que

i

nous

ens vam
per

la

amics

ens van

acomiadar, con¬
hospitalitat. Per

seva

Un cop a l'hotel, el sol començà a
i tothom passà la resta del

voler, tenint

en

compte que

de¬
dia
l'en¬

demà ens hauríem de llevar a 1/4 de 4
de la matinada per visitar l'illa de Lan¬
zarote, tots els que ho desitgessin. Lo ve¬

més, ens havien informat que estaria tot

vam

mostraven

tots els

molt satisfets, igual que

altres components

del

grup.

A

president del
Col·legi, el Sr. Ceide. Lo ruta començà o
2/4 d'l 1, quan un aparellador, molt sim¬

llit de cotó fluix de núvols blancs i
densos, que topaven la formosa vista de
què es podia gaudir des dels 3.775 me¬
un

tres.

Finalment havia arribat el dilluns, prelu¬
di de la fi de la nostra estada a les illes,

culminava amb

l'illa de
molts ja

caure

ritat és que a

arribar a l'hotel molt cansats, i
molts de nosaltres l'endemà ens vam

agafar el dia lliure. Així

vam

poder

era per a

rat: hi havia

que

junts.

com va

mi el dia més espe¬
programada l'ascensió al
Teide, que també va ser molt interessant
i agradable, tenint en compte el llarg
temps que vam haver d'esperar per pu¬
jar amb el telefèric. Per arribar a fer el
cim, vam haver de pujar uns dos-cents
metres de desnivell, i entre els gasos sul¬
furosos que desprenia i l'altitud, hi havia
moments que ens vèiem amb dificultats
per respirar. Un cop a dalt, teníem tot
Diumenge

pel fet d'hover-lo passat tots

el dia amb nosaltres el

es

en

de rigor i

de més tirada de les illes.

ésser el millor dia de tots, supo¬

mi particularment Lanzaro¬
te em va decebre força, tot i que el con¬
junt volcànic de l'illa és únic i excepcio¬
nal. Després d'un dia molt esgotador,

lladors,

honor als jubilats, els quals

un

l'hotel, els nostres
acompanyar

tant

dinar de setze

l'aparellador que ens havia fet

lliure, i per tant tothom po¬
dia fer el que li vingués de gust, comp¬
era

un

guia, l'Antonio Flernández, i el seu
cunyat, en José Carlos, locutor de ràdio

gaudir-ne al màxim.
La tarda

feren

components, tots típicament canaris, que
entusiasmà tots els presents. Ens acom¬
panyaren

Molts de nosaltres férem

compres

grafia de tot el grup. Era la primera ve¬
gada que jo sortia al diari, i en un dels

la part

una

de

agradable.

fer les

trobar molt semblant a la de casa nostra.
Tot seguit vam dinar al restaurant "El

tota

L'endemà al matí, tot eren explicacions
de com havia anat la nit anterior. L'es¬

forma de bufet lliure, del mès
complet, ens va animar a passar un matí

per

nord de l'illa i on hi havia
que els gironins vàrem

rem al "Monte de los Mercedes", des
d'on s'otaüllavo una magnífica vista de

turística de Puerto de lo Cruz.

morzar, en

aprofitar

també per visitar la capital. Santa Cruz.
Dissabte hi havia excursió a la Gomera
amb vaixell, i els que la van visitar en
van
tornar molt contents. Aquest dia
també ens va fer molta il·lusió rebre un
diari a cada habitació de l'hotel i veurehi un article de mitja plana amb la foto¬

a

una excursió a tota
Tenerife, de nord a sud, que
coneixien en gran part. L'última
ruta fou molt ben acceptada, i després
de totes les emocions d'una setmana a
les Canàries, tornàvem molt cansats,

però satisfets,
de l'endemà

cap a

ens

Girona. A les vuit

posàvem al llit.

Flavia valgut la pena un viatge així, i en
general havia anat molt bé. Però en fi,
tot

s'acabo, i

un

viatge

no

és

cop excep¬

ció.

GEORGINA ESPÍGOL
1r. de BUF

INFORMACIÓ

PROFES SIC N A L
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NOTES SOBRE L'EXECUCIÓ D'UNA
VALORACIÓ IMMOBILIÀRIA (II)

En la

piano 46 de la revista Lo Punxa

corresponent al

mes de juny passat, do¬
pauta per arribar a determinar
el valor d'un solar. Abans d'entrar en la
valoració d'edificis crec convenient acla¬
rir i donar continuïtat al darrer paràgraf,
nava una

on

es

feia esment de les càrregues que

poden haver-hi sobre el solar.
En

realitat,

valora una finca es
el dret d'ús; per tant,
gravada per un dret
real, d'alguna manera el seu valor es
quan es

valora simplement
si una finca està
veurà minvat per

aquesta raó.

Matisant això

podríem dir que no és
exacte que el valor del bé quedi dismi¬
nuït. El valor és únic, però, per exemple
el cos d'un usdefruit, és com si una
part d'aquest valor total pertanyés a qui
en

deté el dret d'usdefruit.
Per tant, si la persona que ens encomana
la valoració és només el propietari però
l'usdefruit és d'altri, és en aquest cas on

en

quedo reduït el valor de la finca

per

al

client.
Els drets reals més comuns que ens po¬
dem trobar i que ens vindran a través de
nostre

de posseir els fruits d'un bé no propi
amb obligació de conservar la seva for¬
ma i substància, si no és que en el títol
de lo seva constitució o en la llei s'auto¬
ritzi altra cosa.
El valor dels usdefruits temporals s'establirò de la següent manera: Fins als 5
o

anys

de durada de l'usdefruit, el 10%

les

del valor total del bé. Per cada any de
més s'incrementarà en un 2% el percen¬

xes

tatge anterior sobre el valor total del bé,

inscripcions registráis i de les matei¬
escriptures són: les servituds, l'usde¬
fruit, els censos i les hipoteques.
Anem

o

analitzar

com es

valoren.

sense

que

el resultat pugui excedir del

70% de l'esmentat.
El valor dels usdefruits vitalicis, s'establirò així: Si el titular té una edat de 20
anys o menys,

Servituds

el valor de l'usdefruit serà

del 70% del valor total del bé. Per cada
any de més, es disminuirà en una unitat
En

aquest percentatge, sense que en cap

d'un solar. Poden

cas

0

general són limitacions sobre l'ús
ser de caràcter públic
de caràcter privat. Exemple del primer

seria la

zona

de solar afectada

pel

pugui

ser

el valor resultant inferior

al10% del valor total del bé.

gasoducte, etc. De la

segona, una

més del valor resultant de capi¬

a

lat

en

la constitució del

Per matisar això i

a

cens.

l'efecte de

remeto el lector

gar-me

a

no

allar¬

la llei 6/1990

de 16 de març D.O.G.C. 1273, que mo¬

dernitza la

regulació jurídica catalana

respecte dels drets reals i

que ha estat
importància en el tema.
Faig especial esment, pel seu interès, de
la disposició transitòria 2a de l'esmenta¬
da llei, que fa referència a prescrip¬

de cabdal

cions.

Hipoteques
Lo

seva

valoració és feta pels mateixos
en constituir-les. S'ha de tenir

interessats

compte el capital escripturat i tres
d'interès si no es pacta altra cosa.
Arribat a aquest punt i sense pretendre
en

anys

pas

d'una carretera, ferrocarril, línia elèctri¬
ca,

contra)

talitzar la pensió al 3% o al tipus estipu¬

haver tractat el tema exhaustivament,

Censos

servitud de llums, vistes, de pas, etc.

que no

Això representa que haurem d'establir i
medir la zona que queda inutilitzada per

Podríem definir-los

edificar-hi, però

riódica dineròria anual de caràcter per¬

dem passar a apuntar com es resoldria
la valoració d'un edifici, per a la qual, i
dit sigui de passada, les anteriors consi¬
deracions sobre drets reals també són

que

tanmateix podrem

utilitzar-ne la superfície per computar el
volum edificable, en alguns casos. En
d'altres representarà una disminució
real en l'edificabilitat, i el valor de la fin¬

quedarà minvat proporcionalment
aquesta disminució.
ca

a

En

ocasions, serà possible avaluar el
de la supressió

d'aquesta servitud,
per exemple el trasllat o protecció d'una

cost

com

lo prestació pe¬

petu 0 temporal que es vincula a la pro¬

pietat d'una finca, la qual

en respon

di¬

és l'objecte d'aquestes notes, po¬

vàlides.

rectament i immediata.

Existeixen dos grans grups: l'emfitèutic i
el vitalici.
Per a la seva valoració ens hem d'atenir,

Valoració d'edificis

primer lloc, als pactes que hi hagi ha¬
gut en la seva constitució, cas que es co¬

En línies

neguin.

valor d'un bé immoble de característi¬

en

generals, podem establir

que

el

línia elèctrica.

En el

del valor del solar i del de la construcció

Usdefruit

redempció, si no hi ha un acord en
contra, seria l'equivalent al valor de la
finca que figuri en el títol de la constitució.
En el

cas

cas

del

cens

vitalici, el valor de lo

seva

En les

dues formes,
talici, no és res més que el
seves

temporal o vi¬
dret d'utilitzar

cas

lo seva
lluïsmes
per

del

cens

emfitèutic, el valor de

redempció serà el valor de dos
(el 2% del valor total de la finca
cada lluïsme si no hi ho pacte en

ques
que

urbanes és constituït

per

lo

sumo

suporta.

Del valor

o

del sòl

jo n'hem tractat. En
veure les possibi¬

d'un edifici caldrà

litats que el planejament dóna respecte
de la conservació i transformació de
l'edifici en qüestió.
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El valor d'un edifici pot ser alterat per
afectacions
urbanístiques, servituds,
canvis d'edificabilitat en el planejament,
infrautilització o sobreutilització del so¬

c) Escriptura d'obra
l'edifici

no

obro nova,
solar.

nova.

En

com o

dit per

compte totes aquestes consideracions,
estan subjectes a la mateixa natura¬
lesa de l'immoble i que tractarem més

e) Certificat o nota d'examen del regis¬
tre de la propietat.
Abans d'entrar en més detalls, per als
quals avui no tindríem espai, deixeu-me
acabar ressaltant la importància de l'in¬

d'un edifici
jo s'ho dit, ho de ser clara,
o

que, com
concisa i coherent.

1

r

-

Establiment de valors unitaris

on

es

se¬

3r

Valoració final i certificat de valoració.

podem

iniciar la tasca,

per a

caldria obtenir

enumerar

de la següent

a) Full d'encàrrec

ens

documentació que

una

que ens

manera:

acrediti da¬

vant de tercers.

b) Escriptura d'obra
procedent.

0/ Creu, 8, baixos

-

nova

i divisió, si és

Armstrong

segon

relatiu

a un

padró i fixa¬

el valor natural i el de mercat, la plusvòluo derivada de l'element treball i en
definitiva el valor en funció de lo utilitat,
atès tot

forme

això, doncs,

caldrà

ens

que

l'au¬

en

la valoració.
Es a dir, un

bon informe previ, lluny
d'aparèixer com o pollo que vesteix el
treball, ha de constituir lo justificació
dels posteriors raonaments i la base dels

s'estableixin

per

NARCÍS SUREDA i DAUNIS

Aparellador
Master

raó

QV
materials, | 8. a.

216054

-

en

valoracions

Fax 972-20 01 87

Falsos sostres de fibra mineral decoratius

Gelosies, para-sols i tancaments de façana
Herakiith
I Aislamientos Ql

Falsos sostres de fibra

vegetal

Finestres per a

d

DEMTIOn

cobertes inclinades

VELUX

Compartiments d'alumini per a oficines
Claraboies fixes i

practicables

C LA R1 M AT
/claraboies

i

llum

ZENITa"Ns

^—0—^

^LADU^

Envans

l'in¬

profunditat, bé que
esquemàticament, l'element sobre el
qual hem de judicar. En el proper article
analitzarem les parts de l'informe previ.
previ retrati

conceptual sobre lo qual s'ha elaborat

valors unitaris que
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establir dues vessants del

va

valorador. No obstant això, la lectura de

l'informe previ donarà al receptor

-

jectiu i el

passa

el darrer, que és
dóna el valor final del peritatge.

tèntica mesura de la qualitat professio¬
nal del perit perquè constitueix lo base

el procediment de valoració que
s'hagi escollit i que s'ha de justificar.

cosa,

valor, el d'ús i el de canvi, el primer sub¬

en

gons

D'entrada, i

Marx quan va

Aquest valor final, d'antuvi és accepta¬
ble per raó de l'acreditada signatura del

Informe previ.

-

2n

d'estar

és
i des

cosa sempre

altra

a una

nància, la teoria relativista, la depen¬
dència, la jerarquia, etc., fins als con¬
ceptes econòmics que varen inspirar

forme previ.
Quan hom presenta una valoració docu¬

mentada, normalment el receptor

conser¬

dels conceptes filosòfics del valor-Plató
assimilava el concepte "ésser" amb el
de "valor" i el de "no ésser" amb l'ab¬
sència de valor-, preferència o repug¬

expe¬

l'Ajuntament.

tots els fulls i s'atura

A grans trets, la valoració ha
conformada per quatre capítols:

el valor d'una

relatiu, relatiu

d) Fitxa urbanística, amb certificat

loració, sigui d'un solar

Atès que

mínim l'escripturo del

lar, distribucions obsoletes, antiguitat,
de conservació, etc. Tindrem en

endavant.
Ara ens dedicarem a exposar el que
constitueix l'estructuro bàsica d'una va¬

qualitat, ubicació, estat de

vació, obsolescència, mercat, etc.

com a

estat

que

de la

cas que

hagués estat declarat

semiprefabricats de guix-cartó

Planxes llises i cel·lulars per a tancaments

i cobertes

ple^glas
Cl

1^

o

1 €> n
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PÀGINES
VIRUS INFORMATICS

INFORMA fi Q U E S
Lo segona cosa, tan

Davant la transcendència que han adoptat els
virus informàtics i lo importància que poden

important com la prime¬
còpia de seguretat del sistema
operatiu en un disc i protegir-lo contra l'es¬
cripturo. Sense aquesta còpia pot ser en algun
cos impassible de treure el virus conservant lo

tenir per

informació que

ra,

qualsevol usuari d'un ordinador, he

cregut que seria interessant parlar-ne en
aquesta revista, en lloc de publicar un pro¬
grama.

Lo

majoria de gent amb què he parlat del

temo

es

considera dins d'un grup

al qual no
virus. Jo també hi era

se'ls pot contaminar cop
inclàs fins que se'm va contaminar el

dinador, i asseguraria
contaminats

sense

el

que

meu or¬

hi ho ordinadors

que

seu

propietari

se

n'hagi adonat encaro.
Per qui no s'imagini què és un virus informàtic,
podem dir que no és res més que un progra¬
ma, i que s'ho batejat amb aquest nom pel seu
comportament similar als virus biològics.
Aquests
tes

programes es

dels discos

o

bé

situen

en

ports

s'afegeixen als

hi ho al disc. Quan

concre¬

programes

compleixen unes
(una doto determi¬
nada, quan s'han copiat un nombre concret de
vegades, quan fa un temps que l'ordinador
està connectat, etc.) actuen. Depenent del ti¬
pus de virus, tenen uns efectes diferents: al¬
guns esborren ports del disc, altres fon que
que

es

determinades condicions

l'ordinador treballi
formoten port dels

o

una

Les

una

hi havia al disc dur.

còpies de seguretat dels

programes i els
originals han d'estar protegits contra
l'escripturo. Es freqüent quan no funciona al¬
gun programo recórrer o les còpies de segu¬
retat, i si el problema és ocasionat per un virus
informàtic es poden contaminar les còpies.
Col tenir en compte que determinats virus no¬
més es poden eliminar esborrant els progra¬
mes, i si no en tenim còpies de seguretat els
haurem perdut definitivament.
Col fer còpies de seguretat regularment de les
dades; en cas que un virus ens destruís les que
tenim al disc dur, podrem recuperar-les de les
còpies, però no és recomanable fer-ho fins
que no tinguem lo seguretat que l'ordinador i
les còpies estan lliures del virus.
Existeixen programes que queden residents o

país.

Lo quantitat de virus existents coneguts supera
els 80. Molts d'ells, són modificacions d'altres

canviar-los els efectes o corregir errors de
programació. Tot i això, els que han arribat
al nostre país són molt pocs, i o les nostres
comarques, molts menys.
per

lo memòria de l'ordinador i alerten l'usuari
quan un programo

intenta fer

una

escriptura

al disc de manera anormal. Aquests progra¬
mes donen o vegades falses alarmes de virus
i fon que les operacions
siguin més lentes.

Un cop

contaminats

Els virus són uns programes de dimensions re¬
duïdes que en molts casos i o causo de lo gran

quantitat d'ordinadors diferents que hi ho, o
vegades no funcionen correctament. Això ens
permet descobrir-los en detectar un funciona¬
ment anormal abans

no

actuïn amb lo finalitat

lo qual han estat creats.
Si un programo que utilitzem normalment arri¬
bo un dia que no ho fa de manera correcta
(no arrenco, és més lent, etc.) és possible que
per

estiguem contaminats. En aquest cos estarem
de sort, perquè haurem detectat el virus abans
que

Mesures de

Per moltes

prevenció

precaucions

que prenguem per no

contagiats per còpies il·legals de progra¬
mes, però d'altres ho han estat o través d'em¬
preses informàtiques, involuntàriament. No fa
gaire temps una sucursal d'una entitat bancà¬
ria, tot i disposar d'una normativa interna re¬
ferent al tema, es va contagiar d'un virus provinent d'una delegació de l'Administració de
l'Estat. Grans empreses han estat contamina¬
des per virus informàtics, fins i tot disposant
d'un departament d'informàtica, tot i que no
s'ho fet ressò per por o donar una mola imat¬
ge de cara al públic i perdre lo confiança dels
tat

clients.
El més important o fer per prevenir lo infecció
del nostre ordinador és conèixer lo procedèn¬
cia dels discs que vénen de fora. Si el disc està
contaminat

per algun virus, probablement
propietari jo s'haurà trobat amb el ma¬
problema i ens informarà de com es pot

l'antic
teix

eliminar.

actuï.

Si pensem, o

contaminar-nos d'un virus sempre seran insu¬
ficients. La majoria dels casos de virus han es¬

un

estalvi important si salvem lo informació.

Els serveis tècnics informàtics facturen entre
3.500 i 6.500 PTA per hora, i per treure un virus

d'un ordinador amb disc dur i dels discs flexi¬
bles es pot tardor entre 2 i 5 hores, depenent
del virus i del que s'hagi propagat.

discs

velocitat molt lenta,

discos, esborren progra¬
mes, escriuen missatges o lo pantalla i una
llarga llista de coses diferents segons lo mola
intenció del programador.
Una port dels virus, molt pocs, no tenen efec¬
tes destructius, com és el de lo piloteto, tan
estès al nostre

és fer

tenim lo certesa,

que

taminat.
Existeixen al mercat programes detectors i
desinfectodors de virus. Si disposeu d'un pro¬

d'aquests podeu fer-lo funcionar, però
antiquat pot donor-vos falses

si el detector és

alarmes. Els creadors de virus intenten enga¬

els creadors dels antivirus, i molts virus
han estat modificats i no poden ser detectats
per programes antiquats. S'han donat diver¬
sos casos (també o Catalunya) de falsos pro¬
grames desinfectodors que eren portadors de
nyar

virus.

L'onada de creació de virus

podem conside¬
que va començar al final del 1987, i fins
oro en coneixem més de 80; això vol dir
que
coda 15 dies es produeix un virus nou.
En cos que lo informació que tingueu al vostre
disc sigui important és recomanable avisar un
tècnic, tot i que el cost sigui elevat pot suposar
rar

a

les

nostres

comarques

El primer virus que es va estendre

àmpliament
pels ordinadors personals va ser el de lo "pi¬
loteto" (també s'anomeno italià, perquè es va
localitzar a Itàlia, o Ping pong). Aquest virus
s'activa al cop d'una estona de tenir l'ordina¬
dor en marxo i fa sortir o la pantalla una piloteto que rebota o les cantonades. No produeix
cop altre efecte. En casos determinats pot atu¬
rar ("penjar") l'ordinador, lo
qual cosa ens
podria fer perdre lo informació en què esti¬
guéssim treballant en aquell moment si no
l'havíem gravat. Existeixen molts programes
capaços

d'eliminar el virus de la piloteto.

Un altre virus, que es va

estendre al nostre
revista d'informàtica el va dis¬
tribuir en un disquet que anava juntament amb
lo revista, és el del Divendres 13 (o d'Israel, o
Jerusalem). El Divendres 13, que prové d'Is¬
rael, contamino els programes, i si el dia que
es fa funcionar un
programo contaminat coin¬
cideix amb un divendres i és 13, esborra el
programo. També existeixen programes ca¬
paços d'eliminar el virus. Aquest virus aug¬
menta lo longitud dels fitxers en 1.808 bytes,
país

quan una

però

de programació va aug¬
vegada que s'utilitzen els fitxers
del tipus Exe, fins al punt que en
sobrepassen lo memòria dispo¬

per un error

mentant

coda

executables
carregar-se

nible.
El virus Anorkio també està

forço estès a les
Contamina els fitxers Exe
fa una estona que el virus fun¬

nostres comarques.

i

Com, i

quan

ciono alenteix el funcionament de l'ordinador
una
velocitat molt baixo. Alguna revista
d'informàtica ho publicat programes desinfec¬
todors per a aquest virus.
L'últim virus del qual podem assegurar que
contamino els ordinadors de les comarques
o

el nostre
ordinador està contaminat per un virus, col
que prenguem les mesures necessàries ràpi¬
dament. En primer lloc hem de tancar l'ordi¬
nador, i no anar provant tots els programes
per veure si funcionen. Coda vegada que
arrenquem un programo ens pot quedar con¬

grama

Els virus

de Girona és
es

gravo en

l'Stoned-Morijuano. Aquest virus
els discs tant flexibles com durs,

lo taula de

partició i el Boot i al mig del
el disc estigui ple o bastant
ple es gravarà sobre les dades que tinguem,
destruint-les. Aquest virus no està ton escam¬
pat com d'altres i per això existeixen menys
programes per desinfectar els discs. Al cop
en

disc,

en cos que

d'una

estona

treu un

d'estar

missatge

en

per

funcionament el virus

lo pantalla

que

diu «el

ordinador ho quedat petrificat, legalit¬
zeu lo marihuana» i l'ordinador quedo
aturat.
Altres virus han arribat però no s'han propa¬
vostre

gat gaire. En aquest article hem parlat de virus

als ordinadors tipus PC
operatiu Dos, però existeixen vi¬
rus per altres tipus d'ordinadors, també igual
de perillosos i estesos (per Commodore, Ap¬
ple, etc.).
que es propaguen

amb sistema
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EMILIA XARGAY

observem

grups de privilegiats es
posseïdors exclusius de l'art

com

consideren
i la cultura,

es tanquen en un llenguatge
estrany, intencionadament inassequible,

HOMENATGE A UNA
GENEROSA ARTISTA

ressalta la

que

i

seva

arrogòncia i egois¬

reserva per a gaudi ex¬
clusiu de l'obra. La literatura i la música,
me

justifica la

la

per

de

seva

mateixa essència i facilitat

reproducció

obertes, més

han estat mès

sempre

mò. L'obertura dels

o

mu¬

ha permès que gran part

de la pin¬
tura més significativa de les diferents
èpoques pugui ser admirada per tothom.
seus

Es cert que

els nostres

museus no

són

en¬

aprofitats, però són aquí. L'es¬
cultura permet posar l'art en el camí de
l'home, l'acosto fins als llocs de passeig
i de joc i s'ofereix generosa sense cap
limitació, de manera que ben aviat arri¬
ba a formar part del paisatge, de l'en¬
cara

prou

de la vida de la ciutat. L'Emília

torn i

Xargay ha participat d'aquesta revifalla
de l'escultura al nivell més alt de lliura¬
ment

Emília Xargay i Ramon

possible:

en

el del professor

que

dóna tot el seu coneixement als alumnes,
en el del
protector que animo, ajuda i
dóna suport als que s'inicien en aquest
món o amb les institucions que creuen en
lo necessitat d'oferir art i cultura. Resul¬

Ceide.

d'aquesta participació han estat el
Montgrins a Torroella de
Montgrí, els Relleus del Mercat de Salt,
tats

L'escultura i lo pintura

han estat des de
sempre aspectes de l'art íntimament re¬
lacionats amb l'habitatge, amb l'edifici
públic i amb el seu entorn. Lo pintura,
delicada i sensible a l'erosió am¬
biental s'ha anat conservant en espais
més

protegits,
com

els

sopluig, sobre suports fixos

o

murs

i sostres

el

o

mòbils

com

la

han permès
que l'obra anés deambulant per llocs del
tot impensables per l'autor. L'escultura,
almenys la de gran volum, sempre ho es¬
tat pensada per ser col·locada en un
punt concret, fix. El granit, el marbre, la
tela, la fusta

o

paper, que

calcària o el bronze són materials molt
més resistents o l'agressió ambiental i
aixó

permet una obra resistent al temps,

el punt precís, en el carrer
0 la plaça elegida. De bracet amb el
progrés del temps, escultors com lo nos¬
tra Emília Xargay introdueixen amb for¬
ça nous materials, diferents de la pedra
però provinents d'ella. Aquest seria el
cas del formigó o del morter, que sovint
tracto superficialment amb àcids que
emplaçada

corrouen

en

i saturen de color lo

grisor

del

pintaven els nostres avantpassats

parets de les coves, sotisfeien aquesta
necessitat d'embellir de la mateixa
que

proximitat de l'escultor
de construir lo

a

aquells que fan

seva manera

de viure és

que

fa milers d'anys

seig Blai d'Olot i molts altres, de bronze
polit amb pòtines verdes i marrons, que
decoren salons i soles d'actes

lo

més

cons¬

del

seu

Xargay, Mestre d'Obres gironí i

em

d'edificis com Lo Punxo, la Fari¬
Teixidor, l'Església del Mercadal o

constant

nera

dent del

l'Església de les Vetlladores, i amb un
avi també paleta, l'Emília ha fet de la

manat el

obra constant. El seu taller
del carrer de Santa Eugè¬
nia es confonen. Viure i treballar és el
mateix. Des de fa temps estò transfor¬
mant la façana en un enorme mosaic de
seva

i la

vida

una

seva casa

en un collage, com ella
ple d'escultures de for¬
migó, ferro i fusta, la casa és un autèntic

rajoles,

o

millor,

diu. El pati estò
museu.

El soterrani, fosc, de volto de

ra-

jol baixa i vidres entelats, acull pintures,
taules

on

aprenen a

mena

i

sobre de tot, unes grans
molts gironins han après i
dibuixar o a emmotllar fang
per

el crit sec i afable de l'Emília.
Per sort sembla que en els darrers anys
les escultures comencen o sorgir genero¬

sota

ses

per

l'art de
re, 0

les nostres places i jardins. Es
tots, compartit públicament, lliu¬

l'abast nit i dia. De tant

en

tant.

Col·legi

Haig de confessar

tructor

grandòria i,

Els toros

l'escultura dels jardinets del carrer de la
Creu de Girona, l'escultura de formigó
de Llonòs, l'escultura de pedra al Pas¬

d'Olot.

ceròmica, escultures de tota

de sempre.

Monument als

del tot conseqüent amb els seus orígens
i amb la formació primera. Filla d'Albert

L'escultor viu sempre molt pròxim al món
de l'arquitectura, de l'urbanisme, de

alçar, orde¬
nar, embellir, són sinòmins dels objectius
compartits pels que construeixen o fon
escultura. Fer-se la pròpia casa, la prò¬
pia ciutat, embellir-la al gust de cadas¬
cú, és un vell desig compartit pels homes

ma¬

avui ho fan aquests altres toros
de l'Emília Xargay, amb cara de nen i
formes suaus, arrodonides i ondulades.
En el cas de la nostra Emília Xargay, la
nera

ciment.

l'edificació. Crear, construir,

les

a

que

com

lo de

d'Aparelladors
de l'Emília el

que

sorprèn és lo seva disposició
a fer, a participar. Com o presi¬

Col·legi d'Aparelladors li he de¬
seu ajut en moltes ocasions per
participar en jurats de dibuix, en l'orga¬
nització d'exposicions, en la presentació
pública d'artistes novells, i sempre l'he
obtinguda sense que mai faltés aquesta
rialla ampla que fa de l'oferiment un ve¬
ritable regal. Tant si és per la proximitat
entre la seva casa i la nostra Punxa, com

pels
la

seus

orígens familiars tan lligats

professió,

a

l'amistat
que ens ha ofert, o per la seva participa¬
ció en el desplegament cultural de Giro¬
na, sigui pel que sigui, el cert és que no¬
saltres ens considerem obligats a mani¬
festar públicament aquest agraïment i
per això hem presentat als gironins el lli¬
bre "L'entorn d'Emília Xargay", amb es¬
crits de Joan Josep Thorrots i fotografies
nostra

com

per

d'en Joan Iriarte, íntegrament
la

seva

obra i

a

la

seva

dedicat

a

persona.

RAMON CEIDE i GÓMEZ

"ELS HOMES I LES CIUTATS"

Bronze, 1989

Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona
Seu d'Olot

Ganamos
tu confianza porque

siempre nos ponemos
en tu lugar
■

22.000 mutualistes

■

90.000 personas,

■

2.279 beneficiarios
454 millones pagados en

■

población protegida
el último año hablan por sí mismo.

PREMAAT
PREVISIÓN MUTUA DE APAREJADORES
YARQUITECTOS TÉCNICOS
P.° de la

Castellana, 153-1° • Tels.: 5720812-13-14' Fax: 571 0901 • 28046 Madrid

Continuem lo tasco que vam començar
en l'anterior revista de La Punxa, pre¬
sentant l'estadística corresponent o

aquest trimestre.
El nostre

objectiu és el d'oferir

tualment cada trimestre

estadístiques

que

serveixin

pun¬

dades

unes

per veure

l'evolució del Sector de lo Construcció
a lo Província de Girona, a tots els

professionals i entitats que intervenen
aquesta activitat.
Atès que, dins del Sector de lo Cons¬
en

trucció, l'habitatge és el subsector més

important,

us

n'oferim les dades co¬
0 30 de setembre de

rresponents, fins
1990.

Referent o les gràfiques que vam in¬
cloure en l'anterior número de lo nos¬
tra revista La

Punxa, només hem

ac¬

tualitzat les que hem cregut que eren
les més representatives:
•
•
•
•

ÍNDEX D'HABITATGE
VISATS D'HABITATGE
HABITATGES PER COMARQUES
VISATS PER COMARQUES

que

reproduïm

o

continuació:

ÍNDEX D'HABITATGE
En

aquesta gràfica podem veure el
d'habitatges contractats cada

nombre
mes

des del gener

de 1986 fins

a

30 de

setembre de 1990.
Com podem observar, tant l'any 1989
com el 1988 van ser dos anys accepta¬

bles, mentre
va ser

que

el

el més atípic

de juny de 1989
de tots ells.

mes

VISATS D'HABITATGES
DE GENER FINS A SETEMBRE

VISATS D'HABITATGE
En aquesta gràfica podem veure
nombre de visats segons les diferents

el
ti¬

pologies d'habitatges contractats de
fins a final de setembre, des de
l'any 1986 fins a l'any actual, el 1990.

gener

NOMBRE DE VISATS
1400

1200

1000

HABITATGES PER COMARQUES
es pot veure lo dis¬
per comarques del nombre

En aquesta

tribució

gràfica

d'habitatges contractats des de
fins

a

gener

800

600

30 de setembre de 1990.
400

VISATS PER COMARQUES
En aquesta

gràfica

tribució comarcal

lo dis¬
percentatge de

200

es pot veure
en

els encàrrecs visats, de la totalitat
de treballs contractats als Aparella¬
tots

dors/Arquitectes Tècnics, dins la provín¬
cia de Girona.

AMADEU ESCRIU

Cop de visats

0
1986

1987

1988

1989

1990

ANYS
PLURIFAM.

^

UNIF.

AÏLLA.fZd

UNIF.

MITG.

■■

REHABILITACIÓ
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HABITATGES PER COMARQUES

VISATS PER COMARQUES

DE GENER FINS A SETEMBRE

DE GENER FINS A SETEMBRE
BAIX E. 21.9 %

RIPOLLÈS

LA SELVA 27.3 %

127

GARROTXA 158
CERDANYA 288
L'ESTANY 523

GIRONÈS

1151

SELVA 1202

RIPOLLÈS 3.0 %
CERDANYA 3.4 %

ALT E. 1442

ALT E. 20.9 %

ESTANY 4.5 &

BAIX E. 1614

NOMBRE D'HABITATGES

GARROTXA 4.8 %

GIRONÈS 14.3 %

ANY 1990

ANY 1990

TRES GIRONINS PREMIATS
PEL COL·LEGI
D'APARELLADORS
I ARQUITECTES TÈCNICS
DE TARRAGONA
Tres alumnes de l'Escolo Universitàrio Politécnico de Girono -

EURO- hon estot guordonots omb
el premi VÈRTEX i XAMFRÀ '89,

líii nii
Dili (iiitiiii !i imiitidi
TÀPIES
SAURA

MIRÓ
GUINOVART

onuolment concedeix el
Col·legi d'Aporellodors i Arquitec¬
tes Tècnics de Torrogono. El premi
que

ho estot concedit ois olumnes Be¬
net Mosó i Froncesc Xifro, pel seu
treboll de finol de correro LAMB¬

DA,

CLAVÉ
CH I LLI D A

mo

RÀFOLS CASAMADA
HERNANDEZ

PIJUAN

M.A
ANSESA

COSTA

FELIU

.

GIRONELLA

FAIXÓ
COROMINAS
MIM
PEP

LLUÍS

JUNCÀ

MONSÒ

etc.

Espai d'Exposicions / Centre de Documentació / Serveis Editorials / Fons d'Art
Bisbe Lorenzana, 31-33

Telf.(972) 20 23 64

■

Fax (972) 20 84 98

17002 GIRONA

■

en un progro-

nyonço

focilitor l'ensei l'oprenentotge del càlcul

guordonot fou Joon Morquès, pel
treboll EL PUNXONAMENT
ELS FORJATS RETICULARS.

■

Tèlex 57337 PRUP-E

SPAIN

EN

jurot dels premis VÈRTEX i XAM¬
FRÀ ho estot formot pel president
del Col·legi d'Aporellodors i Ar¬
quitectes Tècnics de Torrogono,
Froncesc Xovier Llovero Soez, Ro¬
bert Guerro Fontono, Josep Costellono Costo i Jordi Sompor Quintono, i com o secretori Morià
El

CAMPS

HORTALÀ

TORRES

consisteix

de resistèncio de moteriols. L'oltre

GABRIEL
MONTSERRAT

que

informàtic per

Montoro Perelló.
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COL·LABORACIONS TECNICO-COMERCIA»
cupules

geodèsiques

cUpules

de

projecció

CÚPULA GEODÈSICA muntada pels alumnes d'Arquitectura Tècnica de la Politècnica de Girona.
Quan

-

parlo de cúpules geodèsi¬

es

ques ens referim en general a un model
molf concret i particular d'aquest tipus

de
-

cúpules.
Recordem

ques

quatre cúpules geodèsi¬
ben conegudes: Lo cúpula de la

Expo universal de Montreal; la cúpula
del Park Disney de Florida; la cúpula
que cobreix el Museu Dolí de Figueres;
lo Geode del Museu de lo Ciència

a

Pa¬

rís. Doncs bé, aquestes quatre cúpules
geodèsiques, construïdes en llocs ben
distants i en l'ampli interval d'uns 30
anys, repeteixen totes el mateix model,
les quatre són de directriu esfèrica i es¬
tan desenvolupades a partir d'un icosòedre regular.
I és que en realitat aquest model ico-

sàedric ha estat

una

Buckminster Fuller

va

constant

des que

començar, en

els

cinquanta, a construir les seves fa¬
moses cúpules
geodèsiques. Es més, de
fet Fuller no va construir més cúpules
que les de base icosòedrica, i així ho fon

Comencem per

-

-

d'aquest tipus d'estruc¬
tures és considerablement més ampli, i
que dintre del que denominem cúpules
geodèsiques podem trobar models dife¬
teix,

que

el

rents que

camp

poden ajustar-se

també diferents.

a

necessitats

e

Cúpula geodèsica és aquella en la
qual les línies estructurals segueixen lí¬
nies geodèsiques d'aquesta superfície.
Línia geodèsica (en una superfície
qualsevol) no ès més que una línia de
-

mínim

recorregut dintre d'oquesto super¬

fície.
En

-

un

pla les línies geodèsiques són

rectes, ja que una recta és (en el pla) la
distància mínima entre dos punts.
En

superfície corba les línies geo¬
dèsiques poden ser rectes (per exemple,

-

en

una

una

neral,

superfície reglada) perà,
seran

en ge¬

corbes l'obtenció de les

quals pot presentar major o menor difi¬
cultat segons els casos.
En particular, en una superfície esfèri¬

-

ca

ues

con¬

-

l'obtenció de línies

geodèsiques és

senzilla, perquè la línia de mínim

anys

també la major part dels seus seguidors.
El meu propòsit es fer veure, tanma¬

recordar alguns

ceptes bàsics:

recor¬

regut entre dos punts haurà de ser un arc

de

circumferència, precisament el de
major radi possible, el que ens porta a
la circumferència màxima, el

radi de la

qual és el mateix radi de l'esfera.
Així doncs, en una superfície esfèrica
les línies geodèsiques són arcs de cir¬

-

mitjançant projecció

segments rectes

des del centre

.

El

procediment, el generalitza utilitzant
icosàedre, desenvolupant sobre les
seves cares una trama
triangular i pro¬
un

jectant el conjunt des del centre del
sobre lo seva esfera
líedre

Això vol dir que

-

cúpules de

són

po¬

circumscrita.

les cúpules de Fuller

projecció, entenent-se

a tols aquelles
que s'obtenen mit¬
jançant un procés de projecció. Encara
que no totes les cúpules geodèsiques són
com

de projecció, tanmateix sí
tes les
que

ès

que va

que

ho són to¬

desenvolupar Fuller, i sí

el mètode de

projecció el més efi¬

l'obtenció de trames estructu¬
rals de tipus geodèsic.
I per tot oixó l'anàlisi dels diferents
mètodes, classes i tipus de projecció ens

caç per a
-

estudiar i classificar els dife¬
cúpules geodèsiques.
Aquest procés de projecció, podem onaservirà per
rents

models de

litzor-lo des de quatre
1

-

projectar,
2

-

angles:

Superfície sobre lo
que

s'anomena

qual anem
directriu.

a

Superfície que es projecta (sigui po¬
0 no), que constitueix la base.
Trama que s'estableix sobre la su¬

lièdrica
3

-

cumferències màximes.

perfície base per ser projectada, que es
defineix per la seva classe, mètode i fre¬

Es a partir d'aquesta última
ració que Fuller desenvolupa

4

-

conside¬
les seves
cúpules geodèsiques: utilitza superfícies
esfèriques i hi obté les línies geodèsi-

qüència.
Centre des del qual es projecta, que
determina el tipus.
-

Vegem alguns exemples de cada

cas:
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Directriu
La directriu, de fet, pot ser qualsevol superfície, encaro que la més habitual és l'esfèrica.
Es fàcil pensar en un altre tipus de quàdriques com l'elipsoide, hiperboloide i paraboloide

de revolució.

ELIPSOIDE

ESFERA
També podria ser un paraboloide hiperbòlic,
formo de molla estructural, o fins i tot pot ser

formo que per ser reglado ho estat ton utilitzada en lo construcció,
el cilindre, el con, o també qualsevol formo polièdrica.

encaro que no en

CILINDRE REMA TA T PER UNA

SUPERFÍCIE ESFÈRICA.
Base

Lo base més habitual és l'icosòedre, però

(No

es

considera el dodecòedre, les

també podem utilitzar qualsevol dels restants políedres regulars, tetròedre, cub, octòedre.

cares

pentagonals del qual resulten difícils de subdividir).

com o base els políedres
desfent-nos dels que posseeixen algunes cares

Podem utilitzar tombé

arquimedions, entre els quals destaquem els que tenen cares quadrades i triangulars,

pentagonals.

un d'aquests models presenta avantatges i inconvenients que haurem d'analitzar per escollir el més adequat. L'icosàedre, per
exemple, presenta l'avantatge de la major repetició de les seves cares, però té l'inconvenient de no tenir els eixos de simetria
perpendiculars. L'octàedre obviaria aquest últim inconvenient. El cub, amb dos eixos de simetria perpendiculars, té tanmateix poques
cares, però, com veurem de seguida, permet una gran diversitat de trames i té evidents avantatges en les cúpules de doble capo. El

Cada

rombicuboctòedre permet

amb facilitat cúpules de baixa alçada.

Classe, mètode i freqüència
conceptes es refereixen o les diferents trames
polièdrica serveixen les mateixes consideracions).

Tots tres

En lo classe I la trama

s'estableix mitjançant

paral·leles

que
a

podem establir sobre les

cares

Lo

cares

quan

les arestes. En la classe II, mitjançant obliqües o diagonals.

la base no és

triangulars el mètode més habitual (i quasi l'únic) és el de divisions iguals sobre l'aresta
quadrades permeten tanmateix diversitat de mètodes.

Quant als mètodes, en les cares
Les

del políedre base (i

freqüència

mesura

el nombre de subdivisions

en

l'aresta principal.

Distints mètodes

en una cara

cuadrada.

principal.
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En tot els casos descrits podem, c més o més, consciencior cúpules d'une copo o de dues copes. En aquesto segona capo lo tramo
s'obté o partir deis centres de les subcores de lo primera copo (baricentres en el cas de subcores triangulars) i intersecció de

diagonals si les subcores són quadrangulars). Lo Directriu de lo

segona capo

és alhora

uno

superfície homotètico

o

lo de la primera.

Geodèsiques de dues capes de bases cub, octàedre 1 Icosàedre mostrant ei políedre base subdividit, abans i després de la
projecció sobre una directriu esfèrica.

seva

Tipus
Aquí analitzarem les característiques del centre de projecció. Pot ser un punt propi (projecció central), que és el cos habitual en les
geodèsiques clàssiques. I pot també ser un punt impropi (projecció paral·lela). Al mateix temps, el centre pot ser fix o mòbil i pot ser

o pot hover-n'hi més d'un.
aquest últim cos obtindrem cúpules geodèsiques compostes, el qual exemple confirma millor que cop altre l'enorme diversitat a
què es pot arribar en el camp de les cúpules geodèsiques, considerant la projecció com el mètode més adient per produir-les.

únic
En

Dos exemples de cúpules geodèsiques compostes,
el políedre base abans de la subdivisió.

ambdues amb cinc metres de projecció fixos i quatre mòbils. A la dreta es mostra
LLUÍS SÀNCHEZ-CÜENCA
Dr.

Arquitecte

Professor titulat Escolo Universitària Politècnica de Girona

PÀGINA
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TEULES MIXTES AMB ENCAIX

Dies enrera, Robert Mercader

va pa¬

trocinar la visita dels estudiants de

darrers cursos d'arquitectura tècnica a
les Tuileries de Limoux.
Els estudiants de l'Escola Universitària
Politècnica de Girona van poder co¬
nèixer el procés de fabricació de teu¬
les ceràmiques mixtes amb encaix,
que es

comercialitzen amb els

noms

de Jumbo 7 i de Romana 10

Tegusol.
Les característiques
i la qualitat
d'aquestes teules justifiquen el despla¬
çament de 80 persones al sud de
França.
La Romana 10
intent de

en un

Tegusol neix el 1980,
"prefabricar" el teulat

tradicional de teula àrab. Es una teula
ceràmica mixta amb encaix, destinada
a teulades de pendent igual o superior
al 22%. Les peces mesuren 28 x 46 cm
i pesen
metre

3,75 kg. Calen 10 teules
quadrat.

per

La Jumbo 7 neix el 1984, en un intent
de portar al límit la tècnica: més gran

impossible.
La idea continua essent que una vega¬
da acabat el teulat tingui l'aparença
del teulat tradicional de teula àrab. Es
una teula ceràmica mixta amb encaix,
destinada a teulades de pendent igual
0

superior al 22%. Les

peces

52 cm i pesen 5,3 Kg. Només
teules per metre quadrat.

fan 35

x

colen 7

Teules de gran

dimensió com aquestes
possibles o partir d'una ar¬
gila com la de Limoux. Les terres em¬
prades tenen la consistència i el per¬
centatge de calç adequats a les exi¬
gències del procés de fabricació
d'una peça d'aquestes característi¬
només són

ques.

Tot el procés
és per
seran

de molrat de les terres
garantir que els grans de calç
prou petits com per no produir

esclovelloments.
La forma i els encaixos de lo teula li
són donats per premsat.
El color natural de les teules és el rosa

palla. Es presenta una gamma de 7
colors diferents, que s'apliquen a les
peces abans de la cocció, lo qual cosa
garanteix la permanència del color en
el temps.
Lo cocció 0 1.020° C gairebé propor¬
ciona a les teules la qualitat d'un gres,
sobretot quant a estanqueïtat.
1 per acabar amb les qualitats de
teula relacionades amb el procés

la
de

fabricació, després de la cocció les
teules són submergides en una disso¬

Sobre aquestes teules ventiladores col
fer ressaltar la seva forma discreta i

lució de silicone, que tapa

que són disponibles en tots els colors.
Es evident que unes teules ton grans
com són la Jumbo 7 o lo Romana 10

els

porus

i

garanteix la impermeabilitat durant
les primeres pluges.
En el seu origen les teules mixtes amb
encaix i tota la gamma d'accessoris
de què disposen estan pensades per
anar clavades o lligades als rastrells
de fusta de la coberta. Aquestes teules
s'adapten perfectament a la col·loca¬
ció amb morter sobre solera. Si la teu¬
la es col·loca amorterada cal tenir

el morter

obstrueixi els
els que
asseguren la correcta evaquació de
l'aigua pluvial canal avall. Sigui quin
sigui el sistema de col·locació adop¬
tat, les teules mixtes amb encaix es
col·loquen o junta seguida, començant
per l'angle inferior dret del vessant de
la teulada, i repartint les teules de la
primera filada. Les teules es col·lo¬
quen filada a filada, des del ràfec fins
cura

que

encaixos, jo

al

no

que aquests són

carener.

Igualment

que en

d'altres sistemes de

Tegusol estan previstes les
teules ventiladores.

correspo¬

es

col·loquen molt més ràpi¬

dament que una teula àrab tradicio¬
nal. Teula àrab: 22-25 teules per me¬

quadrat. Romana 10 Tegusol: 10
quadrat. Jumbo 7: 7
teules per metre quadrat.
I sobre el preu col dir que per metre
quadrat la Jumbo 7 i lo Romana 10
Tegusol són més econòmiques que les
tre

teules per metre

teules àrabs tradicionals.
Veiem que com a moteriol-teulo són

perfectes. El fabricant les certifica i
signa la garantia per 30 anys. En prin¬
cipi aquestes teules es poden adoptar
a qualsevol formo de teulada,
però
cal ser objectius i acceptar que en un
teulat molt irregular i de petites di¬
mensions és més

"pràctica" la teula

tradicional. Ara bé,
menys

cobriment amb teula, cal assegurar la
correcta ventilació de la teulada. Per
a la Jumbo 7 i per o lo Romana 10
nents

Tegusol

tots

regular, i si

els factors per

Jumbo 7
tenen

0

en un

teulat més

o

tenen en compte
metre quadrat, la

es

lo Romana 10

Tegusol

no

competidors.
JOAN FONTÀS i SERRAT

Arquitecte tècnic

la porta
FRANÇA, BÈLGICA, HOLANDA,
ITÀLIA, ESPANYA, ETC.
DE VENDA A

r

ITUBAUTO

LLIURAMENT
IMMEDIAT

SUBMINISTRES INDUSTRIALS I CONSTRUCCIÓ:
Ctra. Sta. Coloma de Farners, s/n.

-

Tels. 244639/244471

-

17003 GIRONA

AÏLLANT ACÚSTIC A BASE
DE GOMES, FILAGARSES I LÀTEX

que

i

Les noves tècniques i la preocupació
dels laboratoris troben coda dio nous

productes -basats

la transformació

en

de materials naturals

o bé totalment ela¬
borats gràcies a la investigació constant
dels derivats d'aquests mateixos recur¬

sos

la natura facilita i l'enginy de

que

l'home transforma- que milloren el nivell
de confort. Es fa difícil, doncs, trobar

respostes enginyoses i totalment origi¬
nals.
Però

a

vegades

but li fem
ment i

cions

una

passa que a

allò tan

transformació i

un

sa¬

addita¬

sorprèn amb noves aplica¬
serveixen per aconseguir

ens

que

aquesta millora del confort que la civilit¬
zació d'avui ens fa necessari, o potser
fins i tot imprescindible.
El soroll;

Aquest fenomen

que

produeix qualitats artístiques

combinat
anomena¬

des música, però que sense pentagrama
es converteix en lo molèstia ciutadana
més

No

important d'aquest final de segle.
ens

endinsem

perquè és

fins

el del món

en

un camp

laboral,

d'acció permanent i

cuidat, però que aviat serò
en què
gremis i sindicats
hauran d'incidir, perquè no n'hi ho prou
de curar malalties laborals, sinó que cal
prevenir-les i evitar-les. La sordesa estò
un

a

ara

poc

dels factors

l'ordre del dia.

On sí que s'entra ja

amb empenta,

ne-

l'habitatge, en què
cura de la
tranquil·litat que ne¬
després d'haver sostingut bata¬

cessòriament, és

en

cal tenir
cessitem
lles a la zona urbana, en
i tot

en

el treball

fins

o

el lleure.

Itòlio, amb massificació industrial i urba¬
na,

ha hagut de buscar productes

que

realment compleixin la missió que re¬

les

quereixen

normes

d'habitabilitat.

Una indústria dedicada a la tranformadó del cautxú i derivats ha trobat un

producte lo denominació del qual dóna
una idea del seu component
bòsic: Isolgoma, un material en dues versions, una
eminentment per a la protecció acústica
i una altra de composta per a la termoacústica. Creiem interessant de centrarnos únicament en la primera. Representa
una

solució avançada dins

materials emprats en
seu

el camp dels
la construcció. El

objectiu és aconseguir amb els

seus

components fònicoment opacs una elas¬
ticitat natural, resistència a les còrregues, poc pes

propi,

massa

suficient,

es¬

tabilitat dimensional i, cosa importantís-

sima, inalterabilitat amb el temps.
Cansaríem el lector si indiquéssim les fa¬
cilitats de col·locació, tema que tampoc
no

entra

en

volem

remarcar

la perfecta relació

estalvi de costos/prestacions.
El producte estò compost per

el nostre propòsit, però sí

grònuls de

filagarses

vulcanitzada mesclats
amb lòtex especial i fixat sobre suport
de feltre enquitranat. Tot consisteix a donor-li

una

goma

elevada resistència

a

la

com¬

pressió:

es

fa inalterable

l'acció del
temps, no es podreix, és resistent als
agents químics normals i, cosa molt im¬
portant,

es

pot emprar amb temperatu¬

a

d'exercici fins als 200°.
Es tracta d'embolcallar una construcció
amb un material pròcticament ignífug,
d'una densitat idònia per proveir la mas¬
sa necessòria sense
recarregar les es¬
res

tructures, amb

uns

gruixos

que

garantei¬

la indispensable elasticitat i que té
cura dels materials d'acabat, conferint
xen

una massa

fònicament opaca, que impe¬

deix la transmissió de vibracions i es¬
morteeix els sorolls aeris que es pro¬

dueixen. Es, en definitiva,
estalvia

un

pels repercutits.

Aquests productes
ducció

a

500 Hz

van

d'un mínim de

normes

al tipus R.4

a un

mòxim de 26,5 dB

a

a uns valors semblants pel
l'evitació del soroll de les petja¬
des -aïllament acústic, d'impacte-. En
aïllament contra sorolls aeris, el tipus PTA
20 és únic en el seu gènere; de fet, uneix
una alta densitat, 350
Kg/m^, a una bona

que

s'acostin

que

fa

a

elasticitat i
efectuat

a un

proves

alt fonoaïllament. S'han

demostren

que

aquest material acoblat

que

paret de

a una

8 cm dóna una reducció de 47 dB a 500
Hz. Excepte les lòmines de plom, no exis¬
teix cop

plom té

més material així, i
un

encara

el

cost de 2,5 o 3 vegades supe¬

rior.
No sabem què sortirò

demò, però avui

aquest aïllament acústic ja és aquí. Espe¬
rem
que la "fressa sòlida" que els trans¬
meto

la

no

meva

els perjudiqui.
intenció.

Res més lluny de

una massa que

gruix excessiu, totalment im¬
pensable avui dia, tant pel pes propi
com

per

500 normes Iso per al tipus R.IO.
En el mercat italiò hi ha pocs productes

re¬

Iso de 24,5 dB

M. GRANNINI

(Article cedit

per

DAVSA.

Distribuïdora de Àisiamientos
Varios S.A.
Sant Julià de Ramis)

Enric Ros,S'A*
MATERIALS

PER

MAGATZEM I

LA

EXPOSICIÓ

CONSTRUCCIÓ

Ctra. Vidreres a Lloret, Km 1300
Tels. (972) 850187
Fax

-

850177

(972) 850397

17411 VIDRERES

(Girona)

ESBORRANYS

DE

SOBRETAULA

SOMNI I MOTLLURA A GIRONA

"No hi ha present: tots

record

o

els camins són
pregunta" (Martí Pol).

En González avui fa mala cara. A les
vuit i cinc del matí tota la colla estem

ja

la

en

guerra

de passejar i fer tom¬

barelles sobra l'obra. El comentari ge¬
neral es centra en el forjat acabat de
fer i en el replanteig dels pilars de la

planta

nova

desconec les
cara.

sat és

cop

a

construir. En González,
continua fent mala

raons,

Acabo admetent que el seu po¬
similar al del mussol: ulls oberts,

emboirat i mirada mig perduda

no se

sap on.
A aquestes situacions ton

cal donar-los sempre

particulars

solucions també
particulars. L'acudit poca-solta per
trencar el gel i la corresponent pros¬
pecció dialèctica privada són sempre
el millor camí per obtenir lo solució al
possible problema. Cal dir que la
bona amistat amb

en

Gonzólez,

que

prové d'anys i
laboral

en

formigó,

panys de companyonia
el món de la totxana i el

em

situació. Tot
res.

Realmenf

Una

coses

els
esdevé
somni permanent. Es el somni de lo
motllura. La motllura que cal deixar en
punts concrets dels forjats de formigó
i que fins i tot han arribat a crear in¬
somni

en

de l'estructura que

l'eficient cop

d'obro Gonzó¬
brunyols de formigó, perdó
-es va
disculpar en Gonzólez-, unes
motllures de formigó que comporten
només que problemes. Després tota
una disquisició sobre els problemes
que ocasiono als encofradors la moda
recent que ha arribat a Girona de la
motllura de formigó vist en balconets i
rófecs de coberta, sobre lo patologia
de la coquera en punts difícils del ma¬
teix formigó, lo sovint nul·litat del desencofrant i sobretot el prestigi perdut
0

lez. Uns

del treball mal acabat del bon operari.
Amb tanta motllura és com reproduir,

Gonzólez, trossets
del Portenó, ací i allò, record i memò¬
ria d'un clacissisme tronat... Vaig ha¬
ver d'admetre parcialment el seu rao¬
sempre segons en

nament.

Tant

És possible

se

que

val!

estiguem

fon bonic

en tot tipus d'acabats, rema¬
tades, arestes, unions, fioritures, bro¬

dats... és el malabarisme de la motllu¬
de

formigó i de lo pedra artificial.
tothom ho comprovat
que la gran revolució jo està feta. Es
pot afirmar de forma general que la
revolució de l'arquitectura del Movi¬
ra

Fa temps que

Modern fa anys que es va aca¬
bar. Després de la segona guerra
ment

mundial,
ca

segons

les patums de la críti¬

arquitectònica, hom s'ha limitat

a

continuar traient punta

i més punta al

llapis de la modernitat

en

ves

totes les se¬

variants i tonalitats. Sobre les in¬

terpretacions dels postulats de l'arqui¬
tectura moderna

cionalisme,

-constructivisme,

realisme,

ra¬

organicisme,

l'empirisme italianitzant...- podem dir
jo s'ho dit gairebé tot. Una revolu¬
ció que en el moment que va ser ac¬
ceptada per tothom va deixar d'existir
que

com o

tal revolució.

En aquestes últimes dues dècades, el
moviment modern ho trobat nous ca¬

mins d'innovació. Entre moltes de les
en

lo moda

de la motllura. És ben cert que en pocs

molts dels nostres edificis han
optat per engalanar-se de petites i
grans motllures. Unes motllures que
anys

motllura, Diego Salcedo, 1524.

de dormir poc.

preocupació excessiva

acabats

Dibuix de

facilito l'aclariment de la
plegat una ximpleria de

guerres estilístiques, tothom
parlo de la generalització de les ten¬

petites

dències

kitsch amb

una

concepció

d'arquitectura lúdica de substitució ra¬
dical del racionalisme per la simple

lògica formal de l'esperit postmodern.
L'esperit de tornar a jugar amb la for¬
ma per la forma. El joc de ressuscitar
motllures i columnes, proporcions i
composicions preestablertes. La mot¬
llura com el simple joc de donar límit
formal a l'arquitectura. El joc de lo
motllura com o exponent de l'esperit
noucentista d'equilibri i felicitat per la
quotidianeïtat i les bones maneres. La
revolució postmoderno de lo motllura
que en el moment que hagi acabat de
ser acceptada
per tothom deixarà
també de ser revolució. Una postmodernitat que, malgrat els impromperis
d'en Gonzólez, jo està arribant a la
seva fi. En aquesta situació
d'esgota¬
ment de l'ornamentació epidèrmica,

possiblement aquest és

un

bon

mo¬

ment per començar a pensar en noves

i

petites revolucions. Possiblement i

pecant sempre d'excessiva simplifica¬
ció, sigui el moment de revoloritzor lo
fascinació i la sublimació de la tecno¬

logia. Una revolució que ben segur
és encaro una assignatura pen¬
dent. Una assignatura en què tenen
que

molt

o

noves

dir els bons coneixedors de les

tecnologies.
RAMON RIPOLL
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GOMA
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-
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TUBS

TROBAR HO TENIU A...
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TERRASSOS PER INTERIOR

PAVIMENTS

•

30/30;

•

40/40;

•

60/40.

PAVIMENTS PER EXTERIOR
Panots i relleus dibuixos 20/20;

30/30 i 40/40

Raspallats i relleus de pedra 30/30; 40/40 i 60/40
hidràuliques 30/30

Baldoses

Tolves 30/30
Llambordes 18/12/8

Tots els nostres materials
es

troben dins les
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•

UNE 41.008,
UNE 7.015 i

•

UNE 7.034.

•
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HISTORIA,sDE

LA

CONSTRUCCIÓ

LES BARRAQUES DE VINYATAIRE A
L'ESCALA I ELS SEUS VOLTANTS

De

barraques de vinyataire n'hi ha de

moltes menes i a molts de llocs, però en
aquest article n'estudiarem unes de molt
concretes, les que estan cobertes mitjan¬
çant una volto catalana de ceràmica, i
que a més o més estan localitzades totes
elles al municipi de l'Escolo i els seus
voltants.
Les

barraques de vinyataire,
d'arquitectura popular
Les

un

exemple

barroques de vinyataire pertanyen al
"arquitectura popular",
arquitectura sorgida direc¬
del poble, anònima, executada
paleta o pel mateix propietari,

que anomenem
és

dir,

o

tament
per un
sense

una

projectes ni arquitectes ni res més,
manera més
espontònio.

sinó de lo

El fenomen constructiu popular és l'únic
sistema arquitectònic que ho tingut una
presència clara i constant en totes les

èpoques de lo història (cabanes prehis¬
tòriques, poblats ibèrics, lo cosa pirinen¬
ca, les cases de pescadors, la cosa de
pagès, etc). Tots aquests exemples es¬
mentats tenen

ques en

una

modificat el seu

com

podem

comprovar,

la forta pressió urbanística ha

entorn.

sèrie de característi¬

comú:

-Lo senzillesa:

no

hi ho decoracions

corregodes; les parets, lo coberta,
llises,
superflus.
són

-La

Aquesta barraca data del 7935 i,

sense

re-

etc.

elements ornamentals

simplicitat constructiva: hi ha els

elements mínims per a complir lo funció

els és exigida (estructura, coberta,
etc.) i, 0 més a més, aquests elements no
són complicats (parets de gruix constant,
etc.).
que

funcionalitat; les

-La

barraques,

exemple, estan construïdes

per o

per

complir

funcions molt concretes, i l'edifici es
limita a complir-les sense més preten¬
unes

sions, i les compleix, perquè si

no,

jo

no

s'hauria edificat.
-Utilització de materials corrents i a
l'abast. A les cases del Pirineu es fa ser¬
vir la pissarra, que és el material que hi
abunda. A les cases que es construeixen
0 lo vora del riu es fan servir les
pedres
rodones i grosses que aquest arrossega.

L'arquitectura popular fa servir els mate¬
rials que hi ha a la zona on es cons¬
trueix,

no es

fa servir el transport.

L'arquitectura popular, anònima tota
ella, sorgeix com o conseqüència del
sentit comú
rant

popular posat a prova du¬
llargs períodes d'utilització i perfec¬

cionament constants generació rera ge¬
neració.

Les parets

d'aquesta barraca

estan

totalment emblanquinades.

COSME DOMINGO, S.A.

<>

MAGATZEM I OFICINES:

Otra. St. Feliu de Guíxols, 6-8

-

Tel. 201341

-

17004 GIRONA

PORTES PLEGABLES i
PLAFONS MODULARS

TAULERS
AGLOMERATS

Pdnelfold

MELAMINES

MOTLLURES
PORTES

REVESTIMENTS
LAMINATS

COLES
PINTURES
PERSIANES

mobles

■

decoració

DISSENY: CARLO FOGOLINl
St. Joan Bpta.

la Salle, 20

-

Tel. 206551

-

17002 GIRONA

Per

què servia la barraca del vinyatai-

a

re?
Lo barraca del vinyataire era un element
fonamental per al conreu de la vinya du¬
rant el

segle XIX i començament del XX, i

això per una sèrie de raons:
En primer lloc, i com ¡o analitzarem

-

més

tard, la barraca constitueix una eina
obtenir aigua, concretament de la
pluja, que és recollida i emmagatzema¬
per a

-

da a la cisterna subterrània.
També significava un lloc per poderhi guardar les eines necessàries per al
conreu de lo vinya, cosa que estalviava
el seu transport des del domicili del vi¬

nyataire fins

la vinya cada dia

a

que

s'havien de fer servir. Junt amb els estris,
la barraca conté un sèrie d'elements que
faciliten el treball de la vinya, com són,
o part
de la cisterna ja esmentada, els

dipòsits laterals que permeten de fer les
barreges que serviran de tractament als
ceps.

Un altre aspecte

molt important és que
barraca, si tenim en compte el fet que
té aigua emmagatzemada, que prote¬
geix dels elements climàtics, i que o més
0 més està equipada amb llar de foc,
veiem que, almenys per uns quants dies,
pot ser perfectament habitable. Això és
important en èpoques en què el despla¬
çament diari a la vinya suposava una
pèrdua de temps molt valuosa.
-

la

Aquesta barraca

es caracteritza perquè les parets no han
podem apreciar l'especejament del contorn de la porta.

estat

revestides amb morter, i hi

L'arribada d'aquest segle anà posant a
l'abast del vinyataire una sèrie d'aven¬
ços tecnològics que coda vegada
més innecessària la barraca, i que

pitaren la

seva

feren
preci¬

decadència.

El sistema constructiu:
El sistema constructiu emprat és

senzill;

paret gruixuda, que serveix de tan¬
cament, i que alhora aguanta la coberta,
una

feta mitjançant una volta catalana, nor¬
malment de ceràmica. Analitzarem ca¬

dascun
-

d'aquests elements

Les parets,

morter

per separat:

de pedra agafada amb
gruixudes (la mesura

de calç, són

més corrent és entorn dels 40

cm), i el
pedres és la ma¬
çoneria, és a dir les pedres són totalment
irregulars. Les parets circumden la bar¬
sistema de col·locar les

raca,

donant-li la forma rectangular

aquesta té

en

planta, i s'aixequen

que

uns

2

el nivell del terra. A la part
frontal i darrera de la barraca, s'aixe¬
metres sobre

quen una

mica més

per

emmotllar-se

a

la forma semicircular de la volta de la
coberta. Quan la barraca té cisterna

(pràcticament

en

tots els casos), lo paret

s'enfonsa en el terreny, constituint ella
mateixa les parets de la cisterna. Aquest
enfonsament gira entorn d'l metre i 1
metre i

mig. Per formar el

volta la porta,

marc que en¬
es fa servir

normalment

Aquesta barraca ha quedat inclosa dins el recinte de les ruïnes d'Empúries, i actualment es
fa servir per a guardar-hi eines.

ARCADIO VÍA, S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA
Tel. 202547

Manuel Quer, 9, entio.

17002

GIRONA

nur

HIliRR0S PIUIIG Jnü
EDUARDO

C/ Barcelona, 180

PUIG, S.A.

ALMACEN DE HIERROS

Fax 204719

Tel. 206600*

17001 GIRONA

HERMANOS
Oficines: Ctra. de Riudaura, 6
OLOT

-

PAIRÓ, S.A.

Tels. 261204* i 262726

(Girona)

PINTURA INDUSTRIAL I DECORATIVA

Façanes

-

Rètols

Muntatges de bastides
Doll de

sorra

abrasiu

Recobriments especials de fibres de vidre
Metal·litzats per
Escumes de

projecció
poliuretà

-

Fax 262950
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i

ceràmica, que permet d'aconseguir una
forma més rectilínia. La llinda de la por¬
ta està formada per un arc de ceràmica.
En les parets trabem alguns forats que

que acabo de donar total impermeabili¬
tat a la coberta. Normalment hi ha 2 ca¬

La coberta

permeten de visualitzar l'exterior, sem¬
pre són molt petits, de 20 x 20 cm sense
vidre ni ton sols
un

contorn

fet

d'aquests miradors són més

grossos

l'exterior. Aquestes parets solen estar re¬
vestides amb una capa de morter de calç
i
-

emblanquinades
La coberta és

ca.

a

una

A més a més,
amb morter.

de ceràmi¬
complements més importants

junts i agafades amb morter. Amb això
s'aconsegueix una superfície molt llisa i

volta catalana, nor¬

la quedar més ben lligada.
les rajoles estan agafades

Un dels

-El paviment està format per un parell
de capes de rajola, col·locades a trenca¬

sobre.

malment feta amb ceràmica. Es sustenta
sobre lo paret. Les peces que la formen,
estan col·locades a trencajunts, per fer-

un

està

de la coberta és la xemeneia, que eva¬
cua els fums de la llar de foc. Està feta
de ceràmica, en forma quadrada, d'uns
30 cm de costat, i situada en un extrem
de la barraca, en una cantonada.

de

lo port de dintre, i més petits de lo part
de fora, semblants als orificis que hi ha¬
via en els castells medievals
per a vigilar

no

fora de la barraca les peces

de fusta, amb
ceràmica. Alguns

marc

de

de rajola amb

gruix total de 5 cm.
revestida, o sigui, que
hi podem apreciar clarament des de
pes

neta que

A

l'indret

ment

breix.
-

evita el contacte amb el terra.
que hi ha la cisterna, el pavi¬

descansa sobre l'arc que la co¬

La cisterna serveix per

mar

l'aigua

que es

recull

emmagatze¬
a

la coberta.

Es troba sota la

barraca, i n'ocupa la
superfície. Les parets de la
cisterna, com jo hem dit abans, són les
mateixes que les de la barraca. La cister¬
na es troba
tapada amb un arc de cerà¬
mica, d'un radi de gir molt elevat, amb
un orifici
quadrat d'uns 40 cm de costat
meitat de la

que

serveix

per

extreure

l'aigua

emma¬

gatzemada.
-

Lo llar de foc, present en moltes de les

barraques estudiades,

es troba situada
cantonada, al cantó opo¬
sat de la porta d'entrada. Està formada
per una base quadrada, que s'eleva uns
10 cm sobre el paviment, i que serveix
per col·locar la llenya per cremar. A so¬
bre seu, hi ho lo campana que recull els

sempre en una

fums i permet d'evacuar-los cop o la xe¬
meneia. Està feta també de ceràmica
amb un ferro en formo de colze o lo port
inferior per oguantor-lo.

ESQUEMA

OE

RECOLLIDA

D'AIGÜES

DE

LA

TA

COBER¬
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-Els

recipients exteriors, presents en
barraques, són petits dipòsits
descoberts, d'uns 30-40 cm d'alçada, i
que vistos en planto tenen forma de qua¬
drat, amb 50 cm de costat. Les parets
d'aquests dipòsits estan fetes amb
moltes

maons

de

de ceràmica

agafats amb morter

calç.

si tenim

en

compte que al lloc on estaven

de lo barroca, una mica precària si es
vol, però possible sobretot si és per pocs

fitava 0 fons lo que queia del
El mecanisme consisteix que

aquest element dóna a la barraca. La

hi havia

cel.
l'aigua de
pluja que cau sobre lo coberta, llisca so¬
bre aquesta i va a parar a una canal que
hi ha sobre lo paret, just en el punt de

Les instal·lacions de lo barraca:

confluència amb la coberta. La canal

Parlar d'instal·lacions

transporta horitzontalment (amb un lleu¬

diatament les que

ens

hi ha

recorda imme¬

en una casa mo¬

derna

(aigua, electricitat, calefacció,
etc.), que serveixen per a donar-li con¬
fort i funcionalitat. En les barraques de
vinyataire, les instal·lacions no eren ton
sofisticades, però sí que hi havia una sè¬
de mecanismes que facilitaven
vida i el treball del vinyataire. Són
rie

que
-

analitzarem

a

la
els

continuació:

ger

l'aigua de pluja
ca,

que cau

i l'emmagatzema a

sobre lo barro¬
la cisterna sub¬

terrània. Això és d'una gran

importància

cap a un

de la barraca, on

que passa

just

en una

dels

ex¬

hi ho un baixant,
cantonada, i que

transporta l'aigua travessant el paviment
de la barraca fins a la cisterna. Es, evi¬

dentment,

un

mecanisme

que

està

sem¬

funcionament (sempre que plogui,
clor), i que permet d'aprofitar tota

pre en

és

l'aigua que cau sobre lo barroca
qualsevol moment.
-

Aquest sistema permet de recollir tota

pendent) l'aigua

trems

Sistema de recollida i emmagatze¬

matge d'aigua:

dos factors que impliquen l'habitobilitot

recs d'on poder
obtenir aigua, i, per tant, o es transpor¬
tava des de llocs que abundés, o s'apro¬

les vinyes, no

dies. No col dir lo funcionalitat que
llar de foc
i que

es

complementa amb la

xe¬

surt per sobre de lo coberta
permet de conduir els fums fins o

meneia,

que

l'exterior.
Els

-

recipients exteriors:

Aquests recipients serveixen

per o pre¬
parar les barreges que s'apliquen als
ceps a tall de tractament. Aquesta ba¬
rreja sol estar formada per sulfat, diluït
en

aigua

que

s'extreu de la cisterna.

Aquest líquid, d'un color verd-blou,
preparava

dins d'aquests

es

recipients

abans d'ésser utilitzat.

en
PERE

CORTÉS

La llar de foc:

Jo n'hem

parlat abans. La llar de foc sig¬
possibilitat de cuinar dins la
barraca i, a més, la possibilitat de calefactar-la, amb la qual cosa ja tenim els
nifica la

(Aquest article és un resum del treball
"Aproximació a les barraques de vinya¬
taire cobertes amb volta catalana".
IHistòria de la Construcció EUPG).
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