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Al cor úe la Girona vella. una cicatriu espera
aigú ¡i fací una digna cirurgia
estéiica.

que
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Els jardins deis Maristes,
arran de la muralla
mes desconeguda de Girona
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"...una petita placa triangular, en e!cantó de migdia de
la quai hi ha un edifici d'aspecte modern, una mica
pesat, sense gracia, de color de rajols vermetls: és el
coi.legi de la tmmaculada, l'internat".
Josep Pía

Un edifici "d'aspecie modern. una mica pesat. sense gracia, de color de
rajols vermells". enderrocat fa deu anys.
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n aquest edifici vermell i sense gracia hi va estar intern
Josep Pía mentre estudiava
batxiileratal'lnstitut. En parla al seu
llibre de records de Girona. L'alcalde Ribot el va comprar per deu
milions, el va enderrocar. i allá hi va
quedar un solar amb algunes restes arquitectóniques. Arribada la
dennocrácia, l'ajuntament vaencarregar la redacció d'un pía especial
peí barrí vell i els arquitectes que el
van fer van preveure que el solar
deis Maristes fossin uns jardins.
L'any 1 9 8 3 , t o t j u s t a p r o v a t e l p l a
especial del barri vell, la direcció
general d'Arquitectura i Habitatge
va encarrergar una proposta d'ordenació del solar deis Maristes ais
arquitectes Andreu Bosch, Josep
Maria Botey i Lluís Cuspinera. El
van teñir llest l'any següent i el 1985
va ser donat a conéixer públicament a través d'una exposició de
realitzacions que la direcció general va muntar al Col.legi d'Arquitectes de Barcelona i a través del llibre
Valorar la historia, nova vida per a
les velles ciuíaís. editat peí departament de Política Territorial de la
Generalltat.
Aquest

projecte
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no era gran

Josep Pía va estar intern al col.legi
deis Maristes, i va deixar-ne escriis
un grapat de records.
cosa mes que unes línies generáis
que calla concretar. Quan la direcció general va encarregar a l'equip
d'arquitectes que havien fet l'avantprojecte que elaboressin un projecte d'execució amb tots els detalls, Josep Maria Botey s'havia
separat ja del grup i han estat
només Bosch i Cuspineda els qui
ho han portat a terme.
A m b una part d'aquest projecte
d'execució a les mans, l'arquitecte
cap de la direcció general d'Arquitectura i Habitatge, Lluis Gelpí, va
trametre la d o c u m e n t a d o d'una

primera fase a l'ajuntament de
Girona, el 13 de maig passat, un
mes abans de les eleccions municipals, perqué hi dones l'aprovació
preceptiva. En la solJicitud. Lluis
Gelpi hi feia constar que "s'ha previst realitzar immediatament el projecte".
E l i 2 de juny el Diari Oficial de la
Generalltat va publicar l'anunci de
subhasta de les obres, amb un pressupost de contracta de 73.230.984
pessetes i un termini d'execució de
deu mesos.
El 19 de juny. la Comissió de
Govern de l'ajuntament de Girona
va donar l'aprovació al projecte.
El 1 7 d e j u l i o l , a les deu del matí,
a la secretaria general del departament de Política Territorial de la
Generalltat, s'havia de fer la subhasta de les obres, pero va quedar
deserta per manca d'ofertes. Caldrá esperar ara una nova convocatoria, que. segons ens han informat
a la direcció general d'Arquitectura
iHabitatge, e s p o t p r o d u i r e l mes de
setembre o octubre, i si aleshores
hi ha ofertes podran adjudicar-se
les obres.

Els opositors
Aqüestes obres teñen dos sectors que hi presenten reticéncies.
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L'enderrocament del
col.legi de la Immaculada
va abrir una ferida que
encara no s'ha tancat
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Projecíe original tet l'any 1984 per
l'equip Bosch-Botey-Cuspinera per
enjardinar el solar deis Maristes. Els
últims tres anys s'hi han anat
introduint modificacions i la
reaiització será for^a diferent del
que aquí es preveu.
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Un sector és Tencappalat per Josep
Capdeferro, president de la Cambra de la Propietat Urbana i del
Gremi de Promotors i Constructors. Aquest sector ha demanat reiteradament que en el subsól del
solar es fací un aparcament que
cobriria les necessitats del barrí
vell. Aquesta idea té inconvenients
innportantstantenel platéenle com
en el legal i fins i tot en el de filosofía
general sobre el barrí vell. Els problemestécnícssón elsdequalsevol
aparcament que es vulgui fer al
subsól d'uns jardins: el formígó no
és una bona base per a plantar-hí
arbresasobreicaldríaanaralafórmulade plapadura, quenocongria
gaíres unanímítats. Els problemes
legáis es deriven del fet que un
aparcament subterrani impedirla
mantenir el sistema de terrasses
esglaonades que preveuen els
autors del projecte i caldria fer una
única superficie plana, aixecant el
nivell del sol. Aixó suposaria augmentar el volum "i aixó ja he dit que
no pot ser de cap martera", comenta l'alcalde Joaquim Nadal.
L'altre sector que no veu amb
bons ulls les sobtades urgéncies
per realitzar un projecte que porta
prop de cinc anys encallat és el deis
arqueólegs. Consideren que aquell
és un punt ciau de la ciutat: a tocar
d'un pany de muralla ben conservada i de la torre de l'Escola Fia,
amb base romana. Per tant, creuen
que caldria fer primer excavacions
arqueológiques abans de malmetre possibleselements cIau del passat de la ciutat. L'arqueóleg Josep
María Nolla escrivia, en el Ilibre
Girona romana, recentment publicat per la D i p u t a d o i TAjuntament
de Girona: "La torre rodona del carrer de l'Escola Fia és un deis llocs
mes interessants i deis que mes
i n f o r m a d o podran aportar al conei-

xement del passat de Girona quan
es pugui excavar el solar de Tantic
Col.legi deis Maristes abans d'arranjar-lo i posar-lo a disposició de
la ciutat". L'impediment principal a
aqüestes intencions és el retard
que suposarien per a la conversió
en jardins d'aquell territori. L'article
de Josep Maria Molla que publiquem en aqüestes mateixes planes
aclareix prou bé la posició deis
arqueólegs sobre el tema i, dones,
no cal que hi insistim. Josep Pía
reconeix també la importancia arqueológica de l'indret quan escriu.
referint-se al col.legi on va estar
intern: "Té un aspecte modern.
pero está construí! sobre parets
antigües".
La posició deis arqueólegs
planteja algunos Macunes legáis.
Segons ells, aqüestes obres han de
comptar, abans de comengar, amb
l'autorització de la Comissió Provincial del Patrimoni, on son repre-

fase de les obres que afecten una
zona sense aparent importancia
arqueológica.
«Aquesta primera fase —ens
d i u — queda limitada a resfrióte terreny que ocupava el colJegi deis
Maristes. No sóc arqueóleg i per
tant no vull emetre un judici, pero
em sembla que amb els jardins que
s'hi faran no es malmetrá cap resta
arqueológica importan!. Una segona fase de les obres, que ja no sé
quan es fará, ha d'incloure la rehabilitado de l'edifici situat a tocar del
carrer
doctor Oliva i Prat, que l'ATres fases
juntament ha de destinar ais usos
Lluis Cuspinera, un deis dos que ell decideixi. La segona fase
redactors del projecte les obres del inclouria també la construcció d'un
qual ara surten a subhasta, reco- edifici d'habitatges a la part mes
neix també la importancia arqueo- alta deis terrenys deis Maristes.
lógica de l'indret i ens informa que Aquest edifici, en la línia deis que
ja van assenyalar a la Generalitat la s'han fet a les Beatas o la plaga de
importancia de realitzar-hi excava- Sant Félix, estarla destinat, en princions. Aclareix, pero, que el que ara cipi, a desnonats per actuacions al
es vol fer és només una primera barri vell. La tercera fase de les

sentats per Aurora Martín, cap del
Centre d'Arqueologia de la Diputació. Aquesta autorització, óbviament, no ha estat donada. Joan
Oromi, cap del departament d'Urbanisme de l'Ajuntannent, no és de
lannateixaopinió: " A q u i n o e s t r a c t a
de construir o nnodificar cap edifici,
sino de portar a terme un projecte
d'urbanització, i aixó no necessita
per res el permís de la Comissió
Provincial del Patrimoni".
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La Catedral, la sagrada fam
—expressiu nom amb qué
es designaven aquellos
dependencias del
Seminan'—, ¡a torre rodona
d'origen roma, la muralla
mes anSiga. Un embolcall
de pes per a uns ¡ardins
en projecte.
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