Maqueta del pavelló firal que s'ha de construir a la Devesa.

GARLES M I T J A

Un pavelló sota els plátans
per a la Fira de Girona
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El 22 de setembre, la Institució Firal va adjudicar per 424
milions a "Constructora Pirenaica S.A." la transformado de
Tactual pavelló d'esports de la Devesa en el pavelló cobert
de Fires que des de fa vint anys reclamen les corporacions
comerciáis de la ciutat. En teoría, quan es publiqui aquest
número de la Revista ja s'hi ha d'estar treballant, i el mes
d'agost que ve ha d'estar acabat, segons els terminis
marcats en la concessió. Comptant amb els imponderables
que acostumen a acompanyar qualsevol obra pública, és
problable que, en el millor deis casos, per les properes Fires
es pugui comptar amb un pavelló encara en obres pero que
aixoplugui mínimament les parades. Un vell somni s'haurá
convertit en realitat i la minsa infrastructura esportiva
plenament pública amb qué compta Girona haurá quedat
una mica mes coixa.

La U Fira Comercial i Agrícola de Girona, l'any 1933, a l'avinguda de Ramón
Folch.

en la seva accepció contemporánia, té t'origen en una iniciativa del
1932. El 1950 es va fer un intent,
l m e s d e n o v e m b r e d e l 1968, que no va teñir continuitat, de reel Butlletí de la Cambra de prendre la Fira després de la interComerp va publicar un edi- rupció de guerra i postguerra. Va
torial titulat "Un pabellón cubierto teñir lloc al pati de la Casa de Culpara el Certamen Agrícola i Comer- tura amb el nom de Certamen Cocial de Gerona", en el qual es recor- mercial, Agrícola y Industrial i el
dava que la idea havia estat Manga- número I, ígnorant les quatre fires
da "hace ya un año". La historia del anteriors a la guerra. No es va repepavelló cobert comenga, dones, vint tir l'any següent aquella iniciativa i
anys endarrera. La de tes Fires la n u m e r a d o va quedar de nou esanuals de Girona comenga molt troncada. Entre 1961 i 1964 van termes lluny —son documentades cla- se quatre edicions d'una mini-fira
rament des de final del segle XIII— organitzada per iniciativa de l'empero aquesta és una altra historia presa REINE, a la Devesa, que ni
que ja van recollir Ramón Alberch i van arribar a teñir número i nom. El
Pere Freixa en el Ilibre "Fires i mer- 1965 es va tornar a obrir la numerad o a partir del I amb el que s'anocats de Girona".
menaria a partir d'aleshores sense
interrupció, i f i n s a l 1981, Certamen
Agrícola y Comercial, que es va fer
M i g segle d e precarietat
sempre a la Devesa. Quan el 1981
es va recuperar el nom original de
No obstant, aixó s'ha de recor- la Fira, es van ignorar les edicions
dar que la Fira Agrícola i Comercial,
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del Certamen fetes els anys del
franquismo i¡ la transido i es va continuar a partir del número V. Ara
s'ha optat per la fórmula mes ecléctica de no numerar-les i incorporarlos l'any de celebració. De fet, és
molt difícil, en el cas que es volques
recuperar la n u m e r a d o deis anys
de franquisme, establir qué va ser
realment Fira i que no ho va ser, a
causa de la manca de continuVtat
institucional.
La precarietat de les ánades i
vingudes organitzades s'ha reflectit
també en els aspectos materials de
la Fira. Mai no ha tingut altra coberta que la volta del cel, amb l'excepció d'una guingueta destinada a
saló d'actes que en les ultimes edicions s'ha anat ampliant i ha aixoplugat una part de les parados de
manera molt provisional.
L'Ajuntament va ser-ne el responsable prácticament exdusiu fins
que la Llei de Fires Comerciáis aprovada peí Parlament el 5 de marg del
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1932: accés al recinte de la I Fira de Girona.
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1933: projecte
d'entrada a la II Fira.

1984 va obrir el que s'ha de considerar com el moment actual, plenament consolldat, de la Fira Agrícola
i Comercial de Girona. La nova Llei
va obrir finalment la possibilitat que
la Fira tingues un suport institucional ciar i que ets papers deis organismes públics, corporacions i e m preses privades quedessin perfectament delimitats.
El 3 de novembre del 1984, pocs
meses després de l'aprovació de la
Llei, es va fer la constitució solemne
de la Institució Firal de Girona, en el
saló d'actes instal.lat en una guingueta provisional de les Fires amb
presencia de la conselleria de Comerp de la Generalitat. La Institució
va nomenar un director en la per448

i

sona d'Alexandre-Jean Mairet i va
assumir l'organització de la Fira
anual, amb estatuts i pressupostos
propis. El camí cap a la construcció
del paiau firal quedava obert.

pensar en un allotjament mes estable que l'espai intermedi deis plátans de la Devesa. En el sopar de la
quarta edició es va insistir en ía idea
i es va parlar "extensamente"
del
"proyecto de construir, dentro del
actual recinto ferial, o bien en el
lugar que se considere más aproVint anys d e projectes
piado, un Pabellón
Cubierto".
La Cambra de Comerg, que apaEn el tradicional sopar d'expositors que cióla cada any el Certa- reixia com a principal valedora de
men, l'any 1967 es va Mangar per la idea, va encarregar fins i tot un
primer cop la idea d'anar cap a la avantprojecte, pero la tramitado
construcció d'un paIau firal o pave- del Pía General d'Ordenació Urballó cobert que evites la incertesa na de Girona va estroncar la iniciameteorológica anual. Acabava de tiva. El nou pía d'urbanisme, que
fer-se la tercera edició del Certa- quedarla aprovat el 1971, posava
men i les perspectives eren prou limitaclons a l'ocupació de la Deveoptimistes com per comengar a sa i, com va explicar aquell mateix

La instal.lacio del
Certamen Agrícola i
Comercial a la
Devesa va provocar
la invasió del paro
amb diverses
estructures
teóricament
provisionals pero
prácticament
inamovibles.
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any el president de la Cambra ais
expositors, "se ha llegado a la conclusión que lo único factible es una
construcción de un pabellón prefabricado fácilmente
desmontable,
funcional, a base de materiales nobles y duraderos que permitan una
elasticidad y adaptabilidad para otros
muchos actos que podrían, realizarse durante el año".
L'any següent es va tornar a
insistir en el tema del pavelló cobert, i el Comité Executiu del Certamen va encarregar a la Cambra de
Comerpun nou estudi p e r v e u r e l e s
possibilitats que oferia el nou pía
d'urbanisme de Girona per anar
mes enllá d'un barracó prefabricat i
desmuntable. Aquest estudi, publicat el juny del 1973, oferia com a
alternativa millor abandonar la Devesa i construir el paiau firal a Sant
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Ponp. En aquelles dates s'estava
tramitant, precisament, l'annexió a
Girona de la part de terrenys del
municipi de Sant Gregori situats
entre l'autopista i el Ter en ets quals
es proposava la construcció del paiau firal. Els terrenys eren propietat
de l'Ajuntament de Girona, que estarla disposat a cedir-los, i quedaven delimitats exactament peí Hit
del Ter entre els dos ponts de la
Barca —el vell i el nou— i la cruilla
de les carreteres de Raíamos i les
Planes amb la N-ll. Tenien una superficie de 6.000 metres quadrats i
forma triangular. L'estudi assenyalava alguns inconvenients, entre els
quals les dificultats d'expansió, pero malgrat tot ho considerava una
proposició válida. En la inaugurado
del Certamen d'aquell mateix any
1973, l'alcalde Ribot va reiterar l'o-

feriment dells terrenys i en el sopar
de cloenda, el president de la Cambra, Francesc Ferrer, va dir que el
lloclisemblavaboiquecaliatirarel
projecte endavant. Ferrer era, a la
vegada, gerent del Patronat Santa
Creu de la Selva que estava construint un polígon d'liabitatges al davant del lloc previst per a! paIau
firal.
Ets projectes, un cop mes, van
quedar encallats. S'hi va anar insistint cada any, en el sopar d'expositors i en les reunions del Consell
executiu. L'any 1979, el president
de la Cambra, Josep Ma. Ginés, va
dir mig en broma que "els projectes
venen de tan lluny que, mes que de
pavelló cobert, hauríem de parlar
potser de pavelló enterrat". Va proposar que es tornes atreballar pensant en la Devesa i no en Sant Ponp i
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Xavier Llistosella i
Xavier Monsalvatge,
arquitectos autors
del projecte de
pavelló.
que el paiau firal pogués teñir annex un paIau de congressos.
La desaparició, l'any 1980, del
Pía General d'urbanisme del 1971,
per sentencia del Tribunal Suprem;
l'assumpció per la Generalitat, l'any
1981, de les competéncies i f u n cions previstes en l'Estatut sobre
les fíres que es fan a Catalunya; la
nova Llei de Fires Comerciáis i la
constitució de la Institució Firal, l'any
1984, i l'aprGvació definitiva del Pía
Especial de la Devesa, el 17 de jullol
del 1986, van deixar les coses madures per a convertir el vell somni
en realitat. El Pía especial de la
Devesa reserva un espaii al pavelló
firal i paIau de Congressos. Pro-

posa que es facin a partir de l'es- cial de la Devesa. El 4 d'agost del
tructura actual del pavelló d'esports, 1987 l'ajuntament ha cedit els terper tal d'evitar una nova ocupació renys del pavelló a la institució firal i
de terrenys a la Devesa. El Pía Es- el 22 de setembre s'ha fet la conpecial planteja una Devesa Iliure de cessió de les obres. El finanpament
concessions i ocupacions on pre- es repartirá entre l'Ajuntament
valgui sobretot la ¡dea de pare. El —170 milions en tres anualitats—,
pavelló firal és rúnica excepció.
la Diputado —120 milions en quaEls autors del Pía especial, els tre anualitats—, la Generalitat
arquitectos Xavier Llistosella Vidal i —120 milions en tres anualitats— i
Xavier Montsalvatge Pérez, van ser la Cambra de Comerg —30 milions
encarregats per la Institució Firal en tres anualitats— com a intede desenrotllar el projecte de trans- grants de ía Institució Firal.
f o r m a d o del pavelló d'esports en
pavelló firal. Un primer esquema i la De pavelló d'esports a hivernacte
maqueta van ser presentats l'abril
de 1986, poc abans que quedes
El projecte en el qual ara s'ha
definitivament aprovat el Pía Espe- comengat a treballar contempla la
»

Reunió deis
responsables de la
Institució Firal.
450

I

g-

mii/mmi^mii.

Cara posterior de la maqueta del pavelló.
construcció d'un paiau firal de 6.000 tonat de fusta interior que matisará
metres quadrats, la reconversió de la llum. Aquest enllistonat li donará
Tactual pavelló d'esports en una un aspeóte d'umbracle, pero els
mena de vestíbul del paIau firal i la arquitectes, per despistada o per
urbanització de l'entorn. El paIau ignorancia dets métodes de cultiu
firal porta incorporada una patita botánic sota cobert, hi han donat el
área destinada a servéis. La cons- nom d"'hivernacle".
trucció d'un possible paIau de conAquest "hivernacle" será només
gressos annex al conjunt queda per una mena de vestíbul situat entre el
a una segona fase que de moment paIau firal i el futur paIau de conno es contempla.
gressos. El que realment allotjará
El primer que es fará és la re- les parados de la Fira será el paveconversió del pavelló d'esports. Es lló cobert, de 50 X 75 metres, que
traurá Tactual coberta, que ara és s'hi fará ai costat.
d'uralita, i se substituirá per una de
Es preveu que l"hivernacle"/vesmetacrilat transparent amb enllls- tíbul pugui seguir conservant una

certa f u n d ó esportiva o per altres
activitats quan no hi hagi ni tires ni
congressos. És concebut com un
espai multiús, almenys fins que s'hagi pogut construir un altre pavelló
municipal d'esports en un altre lloc.
Aquesta diversitat de funcions prevista per Thivernacle és segurament la part del projecte sobre la
qual es mantenen mes interrogants.
L'ús esportiu del pavelló es pensa mantenlr, segons el projecte,
fins i tot mentre durin les obres,
excepte els tres Tiesos del proper
estiu. Els actuáis vestuaris serán
destrurts i se'n faran de nous, així
com les gradies. Se suprimirán també les fapanes actuáis, per adaptar
el local a la seva característica f u tura de "halll" semiexterior. Es doblaran els pillars fins a mitja aleada
per aguantaír una passarel.la elevada que rodejará Thivernacle i s'hi
faran jardineros atalussades. Aqüestes transformacions son la primera
cosa que veuran els gironins en les
obres que han de comenpar aquesta tardor.
Els esportistes usuaris actuáis
del pavelló son els que hauran de
dir si hi han sortit perdent alguna
cosa o si les obres milloren les condicions del degradat pavelló d'esports. De moment, el planteiament
multiús que s'ha fet permet evitar la
imatge d'increment deis déficits esportius de la ciutat que es podría
donar, almenys fins que sigui possible construir un nou pavelló esportiu públic.

L'actual pavelló municipal desports, futur vestíbul del nou paIau firal.
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