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Variont Oe Sonvoles

Els accessos
a la ciutat
L'miy 1992Banvüles
vcLira resolrijs dúos velles
reivinJiciicions: d'uiiii biinda
l'accés a la ciucat des de
Girona i el Baix Emptirdá
amh L'l dcsdoblament de la
carretera comarcal 150 i la
connexió d'aqiiesta amh la
CLimarcal 225 ( íins a
Palamús); i de Palera la
disminuciódel transit a
l'inrerkirde la ciutat amb
l'entrada en tuncioaamcnt de
la variant di: Banyoles.

El desdoblament
de la c e . 150
L'objectiu d'aquesT
desdohlamenc és absorhir
transit prüvinent de la
Garrotxa a través de la
connexió amh Tcxtrem nord
de la variant de Banvüles, i el
de laC.C.150, que a l'extrem
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TrtJfac del desdoblament, des de la seva unió a ki varianí de
Banyoies fins a la carretera de Palamós.
sud enlla9ará amh l'autopista
A-7, ambla c e . 225 {Baix
Emporda i Palamós), i amb la
variant de Girona a la N-ll.
El tram compres per
aquest desdoblament que
s*estén des de Borgonya,
{Comella de Terri) fins al
Forn de Cali;, prop del terme
municipal de St. Julia de
Ramis, pot arribar a suportar
una densitat de transit
supetiür ais 15-000 vehicles
per día.

E! tra^at del
desdoblament té, aproximadament, uns 10'2S km de
lonj^itud. S'iniízia al nord , a
Bí"irf;onya-Ponc Xammar,
connuctant amh l'extrem sud
de la variant de Banyoies;
des Lpalla ctHitinua, si
s'exeeptLia el ttos de la nova
variant de Comeltá, el tta^at
actual de la C.C. 150 i, en
arribar al terme municipal de
St. Julia de Ramis (a la
comella de Mas Riera)
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Banyoles

La variant
de Banyoles

enlla^a amh l'iirea de peatge
de !'aiitopist9 A-7 {:ona
Garriyii), travcssn h N-II i el
Tcr, connecta amb hi C.C.
225 Je Palamós ( abans Jel
Congost), i óbviainent amb
la N-11,
La secció transversal
d'aquesc desdoblaraent té un
total de 22 metres distribuíls
de la manera següent: dues
calfades dobles, de 7 metres
cadascuna, una mitjana de 3
metres i dues voreres
d'emergenciade 2'50
metres,{ Vegeu el croquis}
Els enlla^os que resol,
seguint resquema de nord a
sud, son:
'Enllag amb la varianc de
Banyoles ( a Borgonya) i fins
a Banyoles peí cra^at actual.
-Enllat; amb Textrein nord
de la variant de Comellá.
-Enlla^ amb l'extrem sud de
la variant de Cornelia i amb
la carretera de Medinyá.
-Enlla9 a la Banyeta amh
Palol de Revardit.
-Enlla^ amb Riudellots de
Creu.

EnUaq Siui amb wtor\da
(Pnrqueres)

L'execució d'aquesta
obra significara un
alleugeriment molt
important del transir interior
que en aquests moments
suporta la ciutat,
especialmcnt els 2 km que
formen els carrers de Mata,
Alvares de Castro i Alfons
XH ; un transir lent i pesat
tant per ais habitants de la
ciutat com per ais
conductors que es venen
übligats a creuar-la.
Facilitara també !a circulació
exterior i les comunicacions
exterior-ciutat (tant peí que
fa al ca.sc antic com ais barris
moderns); exterior-estany,
amb accessos molt mes
fluids, i ciutat-estany,

Una vegada cntri en
fuircionament la variairt,
Banyoles disposara d'un eix urte
normal i es podra agilitar el
tránsit de les viestransversals,
seguint les previsions del Pía
General; al sud per Can Puig,
cap a l'avinguda de la Farga tins
a la platea deis Paísos Catalans
connectant aLxí amb el Passeig
de Mossén Constans; pcl
centre, cap a la Rajoleria i les
possibles integracions cap al
Case Antic, o hé peí carrer
Abad Bonito cap a Guémol i
Camós; al nord, carretera de
Figucres en direcció a la
Draga i l'Estany.
D'aquesta aianera es
realitzen les bases de
comunicació urbana
establertcs de (nanera
definitiva, esperant
desenvolupaments ulteriors de
connexió entre elles fins

-Connexió amb Sarria peí
trafat actual,
-Enlla^ amb Tautopista A-7
peí peatge.
-EnllaíamhlaC.C. 225de
Palamós.
Erundino Sanz i Sanche:,
ciitedríuic lii; miiCi-'iiiatiques

1172) 56

Revista de Girona / núni. 151 man; - abril \9'-}2

nrriKir a Litin completa
execLició Je! Pin GentTal.
Lii Víjriant, que consta
d'uns lOkm, s'apana, a
r^l^ada de Poiit-Xamar
(B(.)rgot"iyíi) del tnii^iit de la
c e . 150. Benaviaideixael
curs del Terri Y«¿r enlilar-se cap
a les cotes iiltes de Les Costes,
de Piii^ Palter, Can Puíg i Mas
Usall, sempre immediata a la
carena divisoria deis cursos del
Terri i ilel Garrumben:-Vall
LLol-^ra. Arribada a la
Eniíi;uera, deixa de banda el
Pía d'EspoUa i Usall per tomar
a connectar, a les Coves, amh
la c e . 150. En general aquest
tra^at és de pendent Ueuger,
una cota de 50 o 60 raetres
mes alt que el vell; d'una
banda s'assenia sobre travertí i
per l'altra, stibre terrcny
plitxi^nic, arf^ik'w i margós.
Uobra s'inicia al sud de
Bíjrycmyá, en l'enllac on
comcnt^a el desdoblament ile
la carretera de Girona. En els
primers 2'5 km, per facilitat la
circulació en el lleuger
pendent inicial, la Variant
consta de trescarrils, un d'ell,-;
pera vebicles lenes. Tutsels
encreuaments amb carrctetes
actuáis i camins agrícoles son
elcvats i teñen el seu
corresponent enlla^. S'han
establett cinc entrades a la
ciutat de Banyoles: les dues
actuáis de !a c e . 150, per
Borgonya i les Qives, i les
ptopiament urhanes de Can
Puigísudde la Variant},
Rajoleria (centre) i Figuercs
{nnrddela Variant).

Santiago Cardenal,
fn^inyor
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La xarxa viária
de la ciutat
Els projectes
d'urbanització del passeig de
Mossen Constans i el de la
Puda s'inscriuen dins el
conjunt de millores
d'infrasmictura de Banynles.
En amhdós casos la
incidencia del projecce supera
el marc estrictament local del
carrer perqué es cracta de dos
víais molt importants de
connexiü i d'eiitnida a la
ciutac, d'iina banda cap a
Tescany i de l'akra cap a la
carrerera de Miere.sAmb aqüestes ducs obres
s'ba priKurat solucionar els
JAÜME RIBERA

problemes basics
d'inirastructura i de
funcionalitat viaries albora
que es reforja el carácter
suburbá i paisaigístic que els
atorga el mareix empk^ament,
donar que es cracta de dos
vials sicuacs a la fronrera
entre la ciutat construida, els
eixatnples residenciáis de
baixa densitat i els espais
naturals veíns: Estany, tont
de la Puda....
Fins ara aquests dos
pLisseigs presentaven unnivell
bastant baix d'urbanitiació i
eren deficitaris en servéis
basics com les vorades,
voreres i desguassos pluvials;
el de la Puda bo era rambé
en il.luminació. El projecte
actual, a mes ¡.le cobrir
aqiiestes necessitats , ordena i
elimina la disbauxa de cables
aeris de lluní i tclcíon.

El passeig
de Mossén
Constans
La intervenció proposada
per al Mn. Constans s'ba íet
se<íuint els criteris següenis:
—Assignar espais per a
vianants i per al transit
rodat en fundó de les
prestacions actuáis i de
l'ordenació urbanística
prevista peí Pía General.
—Primar l'espai per a
vianants de forma
progressiva a mesura que
bom s'aproximaa Testany.
•—.Adequar un carril "bici"
desde l'accés a Mata o
Camós fins a l'Estany i la
Puda.
—Reservar espai per a
aparcaments, especíalment
on es preveu una major
densificació residencial i a
l'entorn de la Clínica,
—Solucionar les cruíUes
conflictives com la de
Camós o la del passeig de
la Puda evitant els
semáfors. Aquesta opció
implica, lügicament, la
reordenació parcial de la
xarxa circulatoria d'acord
amb el plánol de vialitat.
Les cniElles se solucionen
evitant, on sigui possible,
els girs a l'esquerra i amb la
utilització deis sentits de
preferencia alia on no hi
hagi espai disponible.
Vista del ¡xisseig de Mossén
Canstiins a J'aJfcidíi
de la criúlia amh el passeig
de b. Puda
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Formíilmenc es proposa;
—Integrar les diverses
solucions fuacionals en un
projecte unitari.
—Formalitzar diverses places
al llarjí Je Titinerari
rectangular, l'c4-líptica ja
existent, criangular i
circular) que paiitin i
dignifiquin c! passeig.
—Donar mes procagonisme a
la vegctació amb la
utilització d'especies
autoctones com son el
piaran, el polUincre, el
bedoU, el xiprcr i Tahina.
La solució proposada és la
d'un passeig amb tres
seccions diferenciades
sensibles a les distintes
prestacions viaries. Un
primer cram entre la pla^a
deis Países Catalans ¡ la pla(;a
"el.líptica" que cindra quatre
carrils per a la circulació
rodada amb 11 metres
d'amplada, aparcamcnis
aterals i voreres de 4 m. El
tram intermedi entre aquesta
piafa i el passeig de la
industria té dos carrils de
circulació amb un total de 8 m,
aparcamenis laterals en fila o
en bateria i voreres entre 3'50

i S in. Finalinenc, el tercer
tram, 1ins al carrer de la
Sardana, on s'ha donat mes
importancia al pas deis
vianants i s'ha plantejat un
passeig ampie en el marge
dret, en direccció a TEstany,
que serveix de suport al
transit de vianants del centre
de la ciutat cap a l'Estany. La
seccíó d'aquest tram és : una
calleada central de 7'50 m,
una vorera i aparcament de
6'50 i el passciy lateral de
10 m d'amplada.
Qiiant ais paviments, s'ba
utilitzat ü es preveu d'utililzar,
aglomerat asfáltic en calent
per a la calcada i els
aparcaments singularitzant
algunes cruiUes i places amb
llambordins Je fonnigó i per
a les voreres tres tipus de
material:
1) En el primer tram,
peces de pedra artificial (unes
polides, un 20 %, i altres
sense polir, un 80%) que es
combinen de forma sembiant
a la pavimentació ja existent
a la pla^a deis Paisas
Cacalans. Per a la íormació
d'escossells i rampes
s'utilitzara el mateix tipus de
material petó de mesures mes
petites i parallelepipédiques.

I
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Planoi pTOJccic Mussen Constam í de la Pxiáa; en la aegona i tercera
fase hiha hcv^a lures variams al üarg del procéa. cspsdalmem a
l'algadü de la cira. de Camas, i del carrer de Pera Alsius
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2)De la piafa "ei.líptica"
fins íil passeis de la
[nJú^tria.un tipus Je peces de
coloracLó vermelloia, similars
a les envés cerámiqíies pero
teces amb morters i ñrids que
garanceixin una adequada
resistencia al trepig. Aquesta
soiuciií es combina amb
llamhordins de formigó ais
guals i a les cruVlles.
3)PavimeDt mixt
d'afítomerac asfálcic de cokir
vemiellós i de llambordins de
furmigó en el craní compres
entre el passeig de [a
[ndústria i el carrerde la
Sardana, A la zona ¿c\
passeig-rambla, l'aglomerat
s'encaixa entre una franja de
llambürjins al peu de les
cases i un parterre de gespa
que el separa visualnrenc i
funcional de la calcada.
Peí que fa a l'arbrat i la
vec¡;etació s'ha Jefuf^it la
solució estereotipada de
plantar un maceix cipus
d'arbrc de forma continua i
repetitiva, s'ha procurar
diversificar el tractament de

la vegetació per aconseguir
una nrajor qualificació de cot
el recorret;ut. S' ban utilitzat
cora a arbres básics el
lledoncr, el lil.ler, el bedoU,
els poUancres itñíica i alba
f)írainJLÍali.s que es combinen
en Jeterminades :ones amb el
xiprcr, el cedre, l'alzina i la
magnolia, donant un carácter
mes paisatgístic al passeig. En
els escossells correguts i
parterres s'bi ha de plantar
«jespa i arbustos per formar
una vegetació retallada que
permeCi separar els
aparcanrencs de les voreres.
La il.luminació
complementará aquesta
diversificació del Passeig
combinant tres tipus de
llumináries; unes de
carácter funcional de 9 m
d'al^ada per l'enllumenat de
la calcada, unes altres per
reforjar els itineraris de
vianants amb columnes de 3
m., i finalmcnt un tipus de
fücus per vegetació i
parterres amb ilduminació
ambiental i difosa.
Fuses i Viader,
arquitectes

Perspectiva de la emula entre
el passeig de Mossén Constam
i iíi caner de la Sardüna
1176] 60
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El passeig
de la Puda
La intcrvenciú en el
passeig de la Pud;i enmenia a
la cruílla amb el de Mossén
Constans i s'acaba i.bvant
matcixde la Font Pudosa.
Aquesta via, amb una longitud
total de 740 m, tenia fins ara
característiques mes propies
d'una carrc'tera que no d'uii
passeig urba propiament dic.
La solució adoptada manté
els graiis piátans ja existents,
cotiformant així una agradable
avin^iida arbrada. La calcada
central té 5 m i les voreres
laterals teñen una ampiada
for^a generosa de 4'20 m.
Aquesta distribució, juntamenc
amb el fet que Ki bagi
edificacions re.sidencials amb
jardí, pemiet disposar d'un
Ltinerari molt agradable per ais
viiiTiLints que vagin a la Font
nal passeig de Dalmau.
La pavimentació de la
calenda del passeig s'ha fet
aprofitant el tenn de lonnigó
existen! i amb una
regulariizació i asfaltat final. A
les cmílles i ais guals s1ia
utilitzat un paviment: amb
llambordins de formigó i els
li'tnits del paviment afronten
atnb unes preces prefabticades
de fomiigó que defineixen
l'escossell linial deis platans i
amb unes vorades-rigola a la
resta. El paviment de les
vorcrcs és un tractament
continu d'aglomerat asfáltic en
calent de color vennell fose;
només queda interromput per
unes peces prefabricades de
fonnigó col.locades en sentit
transversal que asscnyalcn les

Persfx.'C[¿i.'a cíe l'aiincació áeh pUncim centL'nüTÍs del pasisig de ki Pwla.
entrades deis aparcaments de
les cases.
S'ha coLlocat un sol cipus
de Iluminaría, que serveix cant
per al tránsit de vianants com
per al deis automobils. Tenint
en compte els grans platans
que confonnen ana espessa
massa arboria, s'ba instalJac un
tipus de fanal baix {4'50) de
manera qiie queda per sota de
l'inici de la cap^ida de l'arbre.
Aquests fanaU s'han siiuat al
mig de resci:>ssell corregut, i
sobre la mateixa columna bi
ha dues Üuminaries optísíides,
una per a la enligada i l'alcra per
ais vianants,
Quant a vegetació, el
projecte s'ba limitat a
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completar puntualment la
doble filera de platans existents.
Aquests arbres queden limitats
per un escassell linial de 1*20 m
d'amplada que separa la vorera
de la calcada central. En
aquestescossells'hi ha plantat
una especie tapissant que
necessica un mantenitnent
mínim.
Dins el projecte
d'urbanit:ació del passeig es
contemplava també el
tractament paisatgístic i
arquitectonic de la Foni
Pudosa, que ha quetiat
formalitíada com un recinte
tancat respecte al passeig i a
l'arbreda circumdant.
L'csplanaJa queda encetclada

per un banc i.le pedra i una
tupiaría de tules tot resseguint
laíormaeLlípiica insinuada
pels arbres. El recinte interior
s'il.lumina amb dos tipus de
lluminaries: unes col.ltKades
sota els bañes que donaran
taia llumrasant al paviment i
les altres contribuirán a
destacar el monument central.
El térra s'ha pavimentat amb
pedra de Banyoles. Amb
aqüestes reformes el recinte de
la Font Pudosa s'ha conveitit
en un "locus" tranquil i aíUat
de la carretera de Mieres que
passa peí costat.
Fases i Viader,
arquitcctes
61 II
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El fet olímpic i el
desenvolupament
urbá
El Pía General
d'Ordenaciü Urbana de
Banyoles, té vigencia des de la
seva aprobaciü definitiva ei 7
d'agostdel984.
Es tracta d'iin planejament
[yuxleradament desenvolupadür
i que va teñir un procés de
redacció amb certa singularitat.
El primer Ajiintament
democratic va confiar en
l'equip de Manel Sola
Morales, un deis urbanistes de
mes prescigi de Catalunya, la
redacció del Pía General.
Davant la complexitat que
comportava intentar que el
planejament fos d'ambit
comarcal, o al menys
supramunicipal, es va optar
perqué eís treballs de redacció
seguissin ñns a la seva definició
d'objectius, d'acord amb el
contingut de l'article 125 del
Reglament de gestió urbanística, un tractament unitari que
implicava ais municipis de
Banyoles, Porqueres, Camos,
Cornelia i Fontcobcrta.
Era per tant un planeja-
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3- Una ordenado
paisatgíslica i esportiva del
front de PEstany,
particularment en el sector
nord de la fa^ana urbana,
resolent també el vell
contenciós deis terrenys del
Pare de la Draga.
El mecanisme que utilitza
el Pía General per
desenvolupar aquests
objectius son e!s habituáis en
tot planejament—d'acord
amb el que assenyala la llei—
com és el cas de les figures de
planejament intermedies:
plans parcials, so!
Vista de la urbankzació del carrer de la Sardana, paral-lel al From urbanitiable no programar,
d'Esumy, en la scgona línia ha d'absorbir el txánsit que ahans passü' estudis de detall, etc. amb
va peí costal de les aigües de l'estany.
una aposta clara per la figura
A sota, xásió del FronC d'Estany a Vallada del carrer Prior Agiísíf,
de les unitats d'actuació.
amb el hici'Carril.
Avui, un cop
transcorregut amb escreix el
ment de 5 municipis redactar
1. Connectar els barris
termini de 8 anys fixat en el
de forma coordinada i per un
surgits a la vessant esf de la
Pía d'etapes, el grau de
mateix equip técnic. Les
Canaleta amb la resta de la
desenvolupament del Pía s'ha
especiáis caractcrístiques
ciutat, mitjaní^ant la
de considerar escás.
pol [tiques del moment i la
concentració del cretxement
incidencia deis interessts
de la ciutat cap a aquesta zona
Tot el sol urbanitzable
municipals en varen reduir
i el planteif; de nous elements
destinat a assülit el primer
sensibleiiient les ambicions
d'infrastnictura viaria i de
objecriu de "connexió de
deis seus plantejaments.
servéis que fessin possible
barris" continua sense
aquest canvi d'escala,
desenvulupar-se efectivament
Peí que fa a Banyoles, el
i la seva tramitació es troba
Pía General es fixava tres
2, Unasolució
en estat incipient en el millor
grans objectius, tal com
satisfactoria de la travessia de
deis casos.
s'explicita en la memoria.
la circulació Gtrona-Olot.
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Aspecte íl¿! passcin
de Dabnau,
im cc/p acabat.
El mateix es podría dir de
les unitats J'actuació
tendents ii desenvolupar la
marxs viária interna i a
qiialificar els espais Lirbans.
Malgrac tot, la nominació
de Banyoles cnm a suhseu
olímpica ha actuat sens dubce
com a elemenc clau —el mes
importanc sino l'únic— que
ha permés donar una empenta
d'akra manera impensable al
desenvolupamenc del Pía
General.
De fet, dos deis tres
objectius básics plantejats
—la resolució del transir
intera i els conflictes ciutatestany— han rebut un fort
impuls fins a esdevenir l'eix
principal de les actuacions
urbanesdels últims anys.
Peí que fa al primer punt,
la canstrucciü de la varianr de
Banyoles, amb les quatre
cormexions a la ciular, no sois
han de resoldrc el problema de
transir, sino que el fet que
aquesta varianr i les seves
connexions principáis
discorrin per la banda esc,
suposen sens dubte un primer
pas de cara a aquesta
reivindiciída connexió de
barris. El desdoblament de la
C-150 i les seves connexions
amh la varianr, al mar^c de
consideracions de trabar o
estéiiques, ha d'actuar
positivament a resoldre no sois
problemes viaris de Banyoles,
sino també aspectes d'ámbic
comarcal, de
desenvolupameni industrial,
de servéis, etc.
A Tempar del fet olímpic
s'ha abordac cambé la majoria
de les figures de planejament

que implicaven t'entom de
l'Estany, amb realitzacions tan
significarives com la
urbanitiació del front d'Estany,
la recuperació paisacgística de
la seva banda est, la creació
d'un carril bici a Tentom dell,
la urbanització i edificacin del
sector nord de la ciutat (Vila
Olímpica), lacreado i
arranjament del pare de la
Draga, l'arranjament deis ebcos
de comunicaciü ciutat-estany
(Mo.ssén Constans, pítssei^ de
la Puda, c, Sardana, anell
circulatori, etc.)
Aquest desenvolupament
urbanístic ha anac
acompanyat de la creació o
refor^ament d'equipaments
basics peí que fa a !a
qualificació de la :ona (Club
Natació Banyoles,
poliesportiu, íirea de Picnic
de la Draga, etc.)
Un fet puntual de 8 Jies
de durada (les proves de rem)
han permés desenvolupar mes
aspectos del pía general que 8
anys de gestió anodina.
Els aspectes pendents,
com l'assenyalat de connexió
de harris, la creació de sol
industrial, zones verdes
interiors, equipaments,
obertura de l'eix transversal,
etc., sitúen ei Pía General en
una cru'ílla delicada que ha de
porrar sens dubce a una
revisió global d'ell, maigrac
no haver-se esgotat, revisantne les prioritats i apurant els
mecanismes de gesrió que en
permetin la materialització.

Josep Riera i Micaló,
¿irqei roete
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13 a n v o l e s

El pare
de la Draga
El pare de la Draga, que
ocupa una superficie de mes
de 13 hectarees, constituoix
el límit delaciutat per
l'excrem nord . El pare ré un
carácter de front, de nexe
enrre la ciucat construida i un
paratgc natural d'especial
ínteres ecolciyic i paisatgístic
com és l'entorn de l'estany ;
aquesta ubicació en fa, sens
dubte. un indret privilegiar.

El pare díi la Draga
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L'arquitecce Peter
Eissenman, guanyador del
concurs de projectes per a la
construcció d'un hotel a la

Vila Olímpica de Banyoles,
presenta una propiista en la
qualja s'incloiaun esquema
d'ordenació d'aquest gran
espai públic cnncebut ct>m
una perüongaciü de la
geometría básica de l'edilici i
de l'entorn.
Conceptualment, el pare
es basa en la superposíció
d'unes línies sobre el sol,
basades en la xarxa que
dibuíxava la parce!.lacio
histórica i.lels conreus,
L'ordenació projectada, cal
entendre-la, dones, com a
part i conscqüoncia d'un
paisatgc preexistent.
D'aquesta ntanera les traces
es mantenen, es desplacen i
es deformen per constituir
els diferents camins, passeigs,
parterres, prades i
l'estany interior. El projecte

consolida també una espina
central que uneix l'hotel i la
ciutíit amb Tcstany i les
muntanyes que l'emmarquen;
la mota, o passeig de ribera,
representa el final de la tcrra
ferma i manté la seva funció
d'itinerari periraetraí que
volta l'estany
En el procés de generació
deis diferents espais del pare,
destaquen dos tipus de
moviments i deformacíons de
!a xarxa básica. En un primer
movimcnt, la xarxa es
desplana paral.lelament i
produeix un lliscament sobre
¡'espina central. Aquest
moviment genera una nova
xarxa que és imatge i ombra
de la primera; la superposició
de totes ducs permet l'aparició
deis camins transversals. En
un segon moviment, les línies
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Vista aéria del pare de la
Dra^a i de i'eixamplc nord de
{a dutai (Vihx 0\ím¡)\ca) entre
ei caner Sant Mer i el passeifi
de la Draga.

de divistó agrícola oscil.len
sobre els líniits, a llcviint i a
ponent, comsi fussin
estirades per un desplaijament
longitLidinal de l'espina
central, Aquest
despla^ament de [es Ifnies
básiques producix un
escombranten[ sobre el sol,
que permet suMividir les
feises de conreii oritíinals en
aectors triangulars de diferent
valor, segons corresponguin o
no a la parr escombrada.
Les xarxes de li'nies i
superficies, amh aqüestes
superposiciotis i interseccions
que hem descrU, possibÜiten
un tractamcnt diferencial de
les distintes árees. Per a la
concreció de cada
tractamcnt, s'ba tiní^ut en
compte tant el valor
conceptual donat ais
Revista de Girona :

successius despla^aments,
com les necessitats exposades
perl'Ajuntamentde
Banyoles, Així, s'ban altemat
paviments durs amb semidurs i sector^ verds que es
poden ttepitjar amb altres
que no; s'ha buscat, dones,
un aprotitament integral del
pare, procurant harmonitsar
les ucilitzacions mes
dinamiques amh altres mes
estátiques i conteinplatives.
En general, la utilització
pública estii concentrada a la
zona de Uevant de l'espina
central, i la part compresa
entre aquest passeig i l'estany
té un carácter mes intimista.
D'aquesta manera
s'aconsegueix dotar el pare
d'un espai forta amplt
destinar a zona de picnic, un
espai que donara cabuda al
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nombres contingent de
turistes que visiten l'estany
els caps de setmana. Es tracta
d'una terrassa, situada al Uarg
de l'aparcament i
lleugeramenr per damunt de
la cota del pare, que
incorpora un tracramcnt LIC
sauló i els elements de
mohiliari imprescindibles per
a una área de picnic. Les
esplanades d'herha situades
en aquesta zona del pare
poden absorbir un gran
nombre de visitants.
La plataforma sobre la
qual se sitúen el pavelló
d'esporrs i la platea d'accés
configura un baleó privilegiar
des d'on es pot contemplar
tot el pare. A Laltra banda,
en el límit de ponent, hi ha
una esplanada que pot ser\'!r
per guardar emharcacions i

material d'infrastructura que
no capifiuen en les
instal.lacions del Club
Natacióquan hi bagi
cümpeticions importants.
La vegetació també
contrihueix al discurs
conceptual que ha ser\'it de
justificaciü per a l'ordenació
del pare. S'ha tingut un
interés especial a utilitzar
especies vegetáis autóctones
o de fácil aclimatació a
l'entorn de l'estany. Els
materials de paviment i
mobiliari reprodueixen els
que hi ha en altres indrets
mes propens a la ciutat i que,
al Uarg deis anys s'han
convertir en part integtant
del paisatge.
Ramón Porcada i Pons ,
iirqiiitectc
65 IKSI

Ban-vo les

La Vila OUmpica
de Banyoles
Quanl'any 1986 es
Qominava la ciucat de
Barcelona com a seu deis Jocs
Olímpics del 92,
paral.lelament s'estava
designanc la ciutat de
Banyoles subscu olímpica per
a les proves de rem i
piragüisme.
Defetjal'any 1984
s'havia realitzat un esrudi
per avaluar les püssibilicats
técniques que oterien
l'estany i la ciutat de cara a la
celebració d'una competició
d'aquesces caraccerístiques.
En aquest estadi ja es preveía
la creació d'una área
residencial i d'equipainents,
prevista en el Pía General
d'aquell mateix any, a la
zona de la Draga.
L'any Í988, quatre anys
després, es redacta un Pía
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Especial per adequai el
plantejament urbanístic de la
ciutat de Banyoles a la nova
realitat olímpica. La Vila
Olímpica es planreja com un
espai que hauria de servir,
obviament, de residencia per
ais atieres, pero que, després
deis Jocs, quedaria com un
eixample residencial de la
ciutat.

El Pía Especial
L 'Insritut Cácala del Sol
va promoure aquest Pía
Especial i, Pany ¡988,els
Servéis Tecnics de la
Direcció General
d'Urbanisme a Girona es van
encarrefjar de redactar-lo.
En el Pía es fixaren com a
sol urba una nova área de
rebabilicació urbana i altres
:ones consol idades on es
mantinguc l'ordenació fixada
pe) Pía General. Per agilitar
la gestió urbanística , un
d'aquests polígons s'executa
a través del sistema
d'expropiaciü, mentre que
l'altre es va fer a través del

sistema de compensació. Es
preveía un ventall de
possibilitats molt ampli, des
del meratnent residencial fins
al recreatiu, passant per
l'hoteler, esportiu, d'oficines,
etc. En total es contemplava
la construcció d'uns 270
habitatges, que durant els
]ocs haurien d'allotjar un
total de 1500 atlctes.
Desprcs de la redacció
d'aquest Pía, PAjuntament de
Banyoles i l'lnscitut Cátala
del Sol crearen, el mes de
juliol d'aquell mateix any, el
Consorci de la Vila Olímpica,
que bauria de controlar i
executat el projecte global.

L'ordenació
i el concurs
d'avantprojectes
La Vila Olímpica limita a
l'est amh la carretera
comarcal Girona-Olot
(C.C.150). En aquesta
frontissa amb la ciutat, s'bi
crea un espai públic, la pla^a
de Catalunya, que actúa
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La distribució
final deis
projectes

illa núm. I, obra deis arquhecief. Cervera i AJons

també com a piint d'accés al
conjunt de [& Vita. D'aquí
piírteix l'avinguda de
Catalunya, veritable eix
ordenador de tota Varea, que
desemboca en el passeig de
Gaudí, paraldcl a la vora de
l'estany i a redifici remodelat
del Club Nacaciü Banyoles.
Els altres eixus cransversals de
l'nrdenació es connecccn
també al ceixic urbá Je la
ciutat; aquesc non trai^at
viari canfigura les peces
urbanes següents:
— Dues illes tancades, al
Cüstat de la carretera
comarcal. L|IIO delimiten
uns patis intcriors de
planta rectangular.
— Dues illes übertes, parcides
pe! mig per l'avingiida de
Catalunya. D'aquesta
manera queden
coníigurats uns grans patis
de caríicter semipúMic.
— Un tront de cases a banda
i banda del passeig de la
Generalitat, que creen
tabana de carrer i li donen
un valor especial.

— Dues illes lineáis en el
límit anib el pare de la
Draga destinades a
equipamenthoteler.

Els deu projectes
escollits es caractcritzen
per un alt nivcll de qualitat
arquitectónica, per unes
propostes suggerenis i per
una tendencia general a la
raciünaliíai i a la
contenció dins d'una línia
innovadora.
Illa núm. 1
La imaigede l'Estany

'J
L'Institut Cátala del Sol
va convocar, l'abril de 1989,
un Cüncurs rcstringit entre
vint equips d'arquitectes de
les comarques girunines.
Aquests vint equips
competien dos a dos per ais
projectes de les deu illes.
Düs deis arquirccces
convocats, jeroni Muner i
Jordi Masgrau, es van negar,
per raons diverses, a prendre
part en el concurs. Elsdinou
equips restants van
presentar, en un termini de
pocs tnesos, eis seus
avantprojectes.
Un jurnt integrat pcls
arquitectes Federico Correa,
Lluís Nadal i Ignasi de SnlaMorales, va fer la selecció
d'iiL|uests avantprojectes. En
algún cas, s'mtroduiren
petites modificacions per
cohesionar el resultat global
de la Vila Olímpica.
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La forma genera! del
bloc, obra deis arqitectes
Cervera i Alonso, és la d'una
L, té una fat^ana que mira a
l'Estany i una a un carrcr
interior. L'espai interior de la
L és ocupat per una estació
de servei, La planea baixa es
destina a locáis comerciáis i
les tres plaiites pis a
habitatges.
L'edifici s'aixeca uns 40
cm del térra sobre un socol
de pcdra. La fai;ana es rica en
seqüencies i materials
diferents, de baix a dalt hi
trobem: el socol de pedra,
paraments de vidre continus
a la planta baixa, una
estructura de pórtics
metaldtcs sobrepasada qtie es

"Eb cossüs i'utats a recolTreixen
amb ¡>ianxa de caure"
remata amb una pérgola de
barres metal.liques a les dues
plantes intermedies, un ritme
de pilars doblar.-^ de color verd
a la planta superior, i, a dalt
de toe de l'edifici, un acabat
de planxa iía!vanic:ada.
Els coss(is volats en
fagana a la planta intermedia
es recobrcixen amb planxa de
coure i retomen, com en !a
resta de fai;ana, a la
cantonada. Es molt
interessant també l'ús de
fusta tractada en lames a
l'interior de Tilla i en al^uns
paraments interns (banys).
La fa(;ana interior de
Tilla es recobreix amb peces
de fusta tractada, formant uns
paraments corbats de
ressonancies aakianes, que
queden emmarcats peí
perímetre genera! de Tobra de
TediíicL.

"Lí-i jai^ana ¿s rica en seqüencies
í míireriíil.s diferents"
67 ILS^I

L5 a i i y o l e s

La pla^a porticada

Illa núm. 3

i eis hiüCi á'ojiónes

El paü-¡)lüi;a ínt^riür

Aquestti illa, projüctada
pels arqiiitcctes Oriol Clos i
Maria Rubcrt, no conté
habitatges sino que es cracta
de dos blocs bessons
d'oficines i servéis
administratiiis. Aquesc feí
en condiciona cocalment
l'escala i el carácter, de
manera que les fa^anes
teñen un ritme i una
modulacii) diierents del
blocs d'babitatges,
condicionats per unes
iiraitacions d'ús mes yrans
(servéis, zona de dia/nit...)
El projecte se sustenta
sobre daes potents fa^anes
enfrontades, conformant
una plai;a amb arbres que
evoca les places porticades
tradicionals,
L'edifici consta d'uns
espais passadís que miren al
pati interior, al qaal
també diu"ien diverstis
servéis, i d'una banda
exterior sobre el porxo que
es v;] pautant seguint la
tabana. La planta baixa és
de gran aleada, amb
tancaments de vidre que
donen al porxo, destinat a
oficines; les fa^anes d'obra
remarquen la seva
verticalitat amb pilastres i
elements de trabar.
Es interessant el
tractament del passadís
interior de les oficines com
un pía de fat^ana que va
essent modular pels
diferents materials que el
van conformant: pedra,
pavés de vidre i obra vista.
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.(•^

A._-..

__

Aquesta illa, que va ser
projectada pels arquitectes
Hereu i Español, canea en U
la banda del projecte
anterior i juga amb la
dualitat de ta^anes exteriorinteriors, Es rúnic bloc de la
Vila olímpica que té en el

verticals (escala i ascensor)
amb planxa d'alumini
anoditzat i panys de vidre
laminar que li donen un
aspecie inusual en aquests
ripus t.le blocs d'habitatfje,
Cal destacar també
l'ordenació de la plaij:a
interior que combina
babilmenr elements
tradicionals del repertori
urba (llantbordes) amb
materials mes nobles (bandes
de pedra) i peces de
mobiliari (bañes). Els arbres,
magnolia (servís cilicasirum),
se sitúen seguint les pautes
de composició de l'espai en

planta,

Illa núm. 5
Larüculaciú enire els cossos

En l'obra de l'arquitecte
Joaquim Vayreda s'articulen
diferents cossos que
estableixen relacions
diverses d'ali^ades i
alineaciüns, es juga amb
diferents tipologies
d'habitatge i es tanca, amb
Tilla núm. 5, un espai iliure
interior de relació entre els
babitatges,
Aquests volums, que
trenquen un possible model
d'implantació unitaria, es
relacionen entre si peí que fa
a tipología (simplex en
planta 1 i dúplex en plantes 2
i 3), peí que fa a Tallada i
alineacions, i peí que fa a
nivell d'articulacions de
l'espai Iliure (com a jardí i
com a pista esportiva al
mateix temps).

"L'í/ía núm. 3 va ser ¡irojectada /je/s arquitectes Hereu i Español"

seu interior un pati tancat
amb fa9anes ais quatre
costats. Les intcriors son
d'obra de color hlanc i les
exteriors son de mur cortina
de persianes i baranes
d'alumini.
Es interessant el
tractament a l'exterior deis
nuclis de comunicació

Els interiors deis babitatges
presenten una serie de
sol.lucions molt escudiades,
amb un tractament adequat
deis materials, molt ben
intcfírats en el conjunt de
l'edifici i amb tancaments
versatils {corredores,
armaris) que permeten una
gran flexibilitat d'ús.

En la intervenció es
valora l'espai interior d'illa
com a lloc de relació entre els
habitatges. Una pérgola de
fusta i pilarets metal,lies
separa el jardí del carrer i
contribueix a crear aquest
carácter propi de semiprivacitat.
L'illa consta de tres
cossos; una barra d'babitatges
orientada en direcció nordsud que conté 3 moduls, una
akra banda perpendicular a
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"En ia intervcnáó ea valora
iespai interior d'illa com a lloc
de relació entre ck hahiíaise^"

la primera Ju 5 muduls, i un
bloc planta qunJradií qut cé
planti) haixa i LILICS. Les
ducs bíirrus teñen una
cobertii incliniíi-la de xapa
precaladií cipus sandwich a
quatre aitíücs, i el hlnc té
Una cohema anth un únic
pcndent mole suau,
La fa^ana deis edificis és
d'ohra vista a la planta baixa
i a la resta té un estucat llis
de culor ciar.

metal.lies pintacs de color verd.
Peí que fa a tipoioj^ies, la
planta haixa es destina a
habitatges en simplex, mentre
que a les dues supenors hi ha
pisos dúplex atnb accé.s per
ualeria.
L'obra vista es va
niüdulant en tabana amb unes
bandes de totxo d'un color

rematades amh uns CÚSSÜS

cilíndrics d'obra. Les faisanes
JUf^en amb l'obra visca, el
fünnigó i els elemenrs

.....-../•'j
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separa el menjador de la zona
de líis habitacions.
Les faganes son plans
amb obertures simples i amb
dos elemcnts que li donen un
aire singular, els panys de
vidre deis baixos comerciáis i
la galeria d'accés ais dúplex.
Aquesta galería posterior
és d'estructura metaldica i

L'arquitecte Caries
Ferraier ha tret molt de
pnrtit a l'illa mes difícil, tant
per la forma (de L que dona a
dos carrers) com per la seva
ubicació residual respecte al
conjunt de la Vila, amb uiia
proposta que combina
tipologies diferents i resol
aciiradameut els elcments
mes conflictius (galería,
parets).

Illa núm. 6
L'dmfoJií di! la canioníuia

El prujccte de l'equip
Riera-CrouS'Grahuleda
planceja un csquentii de planta
cn U continua qtie concentra
els punts de máxima tetisió
ptojcccual (accessi.K, forma
singular) a les canconades,

Illa núm, 7
L'üCTücccíd de lügalcriü

"L'íllti niím. 6 lé una Jj/imw
en forma de Ü"
mes fort; a les canconades la
forí^a deis grans panys verticals
i cilindres d'obra queda
suavitzada per l'esveltesa de la
llosa de fonniyó i deis pilars
mecallics. Tota la íusteria
exterior és d'alumini de color
blanc i ocupa bandes senceres
de la tabana.
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Els dos bracos d'aquesta L
es destinen a usos diferents;
un a despatxos i escudis i
l'altre a habitatges. A la
planta baixa, que té
permeabilitac amb el jardí
interior i el connecta amb el
carrer, hi ha locáis i
habitatges del tipus simplex.
A les akres ducs plantes hi
ha pisos del tipus dúplex i
una escala de cargol que
porta a un rerrat. A
l'inrerior deis pisos un gran
envá de planta corvada

"L'arqiiheae Fencuer híi irct
inylt de paria a ¡"¡lia núm. 7"
d'un disseny molt acurat; els
pilars circulars en forma de
fus i la barana son inclinats
cap eníbra a partir d'una pe^a
de pedra que remata la llosa
de formigó, i suporten,
micjan^ant uns perfils en T,
una fina coberta de planxa
galvanitzada.
69 11851

liaixy Oles

Illa núm. 10
El i'oÍHtn /ragmeiiciic

Illa núm. 8
üíis wls suggerenis
J i ^

La propnsta deis
arL]uitecccs Juati Escriva i
Miós Nadal és la d'un edifici
compacce d'ohra vista amh
lina imatge su;uacrent de
coberta plana en voladís i
plans de fai;ana que es
crenquen formanc períils
angulosos.
L'obra consta de dos blocs
beíisons. Els baixos son
destinats a locáis comerciáis ,
a les plantes primera i segona
hi ha quatre bahicatges, a la
tercera tres mes dos estudis, i
a la planta soterrani bi ba an
garatee al qual s'cntra des
deis nuclis d'accés vertical.
A les plantes pis, el
petimetre de rcdiftci no
segueix la forma del solar
sino que esgota al maxim la
possihilitat de vol. S'obtenon
així Lins volums d'obta vista
singulars que, rematats pe)
eos de la coberta de íorinigó,
adquireixen una forma
suggt'rent que evoca tin eos
en moviment de fotmes
dinámiques i canviants.
La cobetta, de bigues amb
voladís i Ilusa prefabticada de
formigó, vola mes enllá deis
plans de fac^ana de fonna
irregular, creant així un
atracciu efectc dVímbra i
remarcant l'angulositat de les
cantonades.
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"L'íílii jiüjii. Mju^aamh una
"L'iíliJ luím. 8 t¿ una ímíitgü
$uggert:nL cin coberta en vük\d\Y galería culada a les camonaúni"
Els nuclis d'accés
verticals queden remarcats
en faijana per unes finestres
petites que formen una malla
irregular i acaben en un eos
cúbic d'ohra vista i vidre.
Illa núm. 9
£í joc ác tramparéndes.

Les fáganos d'obra son
plans, lamines que es trenquen
a les cantonades deixant veure
unfonsveríical de vidre. Hi
ba una superposició de plans
mole ben definida: el pía basic
de fa^ana d'obra vista, de dos
cons que diferencien el eos
central entte babitatges i el
petimetre d'im color mes roig;
un primer pia remarcat per la
llosa de fotmigó, els muntants
metal.lies i les cortines de
lona; i en últim terme un
parament de fons de vidteque
dona a l'interior deis
habitatges.

Aquesta illa, obra deis
arquitectes Iglesias i Romaní,
juga amb els plans de fa^ana,
cnmbinant matcrials pesats i
lleugers amb una galeria
vobida a les cantonades
(períils metal.lies, llosa de
formigó, elements ti^xtils,.,).
Cona Tilla 8, aquesta
consta de dos bltKS paral.lels
d'obra vista formats per una
planta baixa cometcial i tres
plantes d'babitatge.

L'ediíici es remata amh
una pérgola de planxa
perforada sobto els badalots
d'accés al tcrrat, de pavés de
vidre. A nivell del carrer
l'ohra vista fonna un relleu
amb bandos a manera de socol
i a la faijana la llosa de formigó
sobrepassa la faijana latera! de
l'edifici. D'aquesta aianera es
crea un joc de volums entre el
massís de la paret d'ohra i la
lleugeresa de la llosa.

L'equip Fuses-Viader ba
projectat tres edificis
independents amb un pati
central a través d'un
tractament volumétric
interessant i un joc de
textures i raaterials molt
depurar, Possihlement
aquesta illa, en fornaa de L
mes una pei^a compacte, és
la que ofereix una imatge
mes radical i innovadora
quant a tipologies
d'habitatges.
El projecte respon a una
vi.)luntat de fragmentació,
de descomposició deis
volums. Aquesta
fragmentació es produeix
entre les plantes ( aparició
de cossos volats, avanzada
d'unes plantes respecte a les
altres), en la fai^ana (canvis
de materials entre plantes),
i en la coberta (planxa
visualment deslligada de
l'edifici).
El bloc compacte té les
dues primeres plantes
revestides de pedra natural i
el bloc en L d'un
tevestiment monocapa. La
planta segona i la caixa
d'escales, d'estructura de
formigó, son revestides
exteriorment per una xapa
galvanitzada de tipus
industrial. La coberta, plana
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i d'estructura metal.lica,
descansa subre uns perfils en
T i se separa de la resta de
l'edifici a tall de marquesina.
La fusteria d'alumini
s'aplaca en el mateix pía de la
xapa metal.lica i adopta així
una iinacge maquinista i
industria!,
Illa num. 11
La ¡ínia i ci punt
Finalmentper a l'illa 11,
que de inoment no s'ha
construir, Forcet, Aranda,
Pigem i Vilalta proposen un
jcic entre la línia i el pune
combinant un edifici lineal
d'habitatges unifamiliars an^b
un altre de planta quadrada
d'habitarges plurifamiliars.
L'escaíonamenr de la
privaciatar, a la manera de les
"hoff" vieneses, i la divisió en
tres seqüencies de l'espai
lliure d'illa, son altres punts
remarcables del prnjecte.

Les
etapes
d'execució
El calendari d'eiapes
fixat peí Consorci de la Vila
Olímpica era:
—18d'abnll989.Acte
inicial, ocupació de les
finques de la Vila.
—27 d'abril 1989. Ocupació
definitiva de les finques.
—2demaig 1989, Inicide
les obres d'urbanització.
—1 de junv 1990. Inici de la
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construccio
deísedificis.
—31 de desembre
1991. Finalització de les
obres,
Les grans líniesque
fixaven aquests tcrminis es
compliren i, a mitjans
d'octubre de l'any passat,
ciMncidinl amb les fesies
!t)ca!s, es van poder
realitzar unes "jornades de
portes obertes" per donar a
conéixer públicament la Vila
Olímpica i iniciar de manera
progressiva la campanya de
venda deis nous babitatues,
que podran ser ocupats
desprésdels Jocs,
L'illa número 11,
projcctada pels arquitectes
Fortet, Aranda, Pigcm i
Vilalta, no s'ha construí!
encara perqué el COOB va
reduir el nombre
d'babitatges que
inicialment havia
demanac. Posteriorment el
COOBba reduTt encara

mes
la seva
previsió
inicial i per
aixfi les illes 1
(Cervera-Alonso) i 3
(Hereu-Español) no serán
ocupades pels arietes i
passaran directament a
mans deis compradors. En
definitiva, deis 271
babitatges de les primeres
previsions en caldran

només 238.
El Pía Especial preveía
també, atesa la necessitat
que té Banyoles de places
boteleres, la construcció
d'un botel do cinc estrelles a
la zona límit entre el pare de
la Draga i la Vila Olímpica .
El Consorci va convocar un
concurs rescringit a tres
arquitectes de prestif;i
internacional: l'alemany
Hans Kolhoff, el nordamericá Peter Eissenman i el
japones Kenzo Tange, que
finaiment no acceptá
l'oferiment. El concurs va
ser guanyat per Eissenman ,
pero a hores d'ara encara no
bi ba cap promotor
interessat en la construcció
d'aquest hotel, la qual cosa
planieja el dubte de si
realment es podra dur a
terme algún día.

JosepFortia i Rius,
iirqiiiicciL'
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Els equipaments
esportius
Se'm feia difícil pensar
que en parlar Je lus pmves
<\c rem que se celebren aquest
any, haj^'ués de parlar també
de les installiicions
esportives que a húres d'ara
s'escan construint a Banyoles:
el Club Natacio i el
Poliesportiu de la Draga,
principalmeni.
De fct, per a unes provcs
de rem fa falta bcn poc. Un
lloc n circuir aJient, en
aquest cas i'estany, i poca
cosa mes: unes boies, uns
hangars per a les
embarcacions, unes grades
—desmontables—, unes
tendes per emmapar:emar
material, un parquin^;
improvitzac....! unes
guinjíueces on es vendrán els
entrepans i les begudes; tot
plegar un decorat efímer,
El Club i el Poliesportiu
tindran en aquesta
representació un paper
sensill. El primer s'utilitzara
per instal.lar-bi el centre de
concrol, en principi emplazar
a ¡'hotel que Eissenman havia
de construir, i el según servirá
per entrenar.
Per primera vegada
Banyoles prendra consciencia
de l'escany —tan amagat com
l'hetn tingut els banyolinsl
Des de la mateixa Pla^a
es viurá l'espectacle; globus,
dirigibles, artefactes
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voladors...rius de gent i
cocxes. En realitar
aprofitarem les proves per
canviar-li el vestir a la ciiirat
i, sobretüt, a l'estany.
Peí que fa ais
equipaments esporrius,
disminuircm sensiblcment el
déficit actual d'instal.lacions,
donat que fins ara no en
teni'em cap de poliesportiu.
Haurem rentat la cara al
Club I tindrem el pavelló de
la Draga i e! recorregut
historicatnenr resseguit pels
vianants i bicicicletcs tindra
la categíiria de circuit.
Malgrat tot, conrinuarem
sense un prnjecce global,
polític i urbanístic, per a la
zona esportiva de l'estany,
aquest perímecre verd que
conté, curiosainent, totes les
insta 1.1 acions esportives
actuáis de la ciiitat i que s'ha
anat configurant al liare deis
anys d'una manera casual i
"sense criteri". Un bon
exemplc il.lustratiu és
Parea que compren l'lnstitut,
el Caiiip de futbtil i el Club
de tennis; el fet de teñir
aqüestes instaLlacioas juntes
ha estat fortu'ír i no ha anat
mes cnllíi LICI simple contacte
—i quin contacte! Desde
cap d'elles tenim conciencia
d'estar en una área
d'equipaments, ni molt
menys de íonnar part

d'aquest perímetre esportiu
de Pestany.
Aquesta situació es
toma a fer evident quan es
construeix el poliesportiu de
la Draga, deslligat de la resta
d'equipan^ents ; de fet, va
estar voltaní fins el dia abans
de posar-se la primera pedra.
Sortosament aquesta área
esportiva ens ha permés
conservar un perímetre
natural de Pestany.
Seguramenc el Club no tenia
per que ser una reconstrucció
de Píinterior i per tant, qui
sap si podria estar en un altre
lloc, deixant lliiire Paccés a la
Draga.
De tota manera poc
teñen a veiire aqüestes
instal.laciíHis amb
Pesdeveniment esportiu de
les Olimpiades. En acabar,
com per Nadal, traurem
bombetes i globus, i tot
continuará, si volem, com
fins ara. El decorat olímpic es
desmuntaríi i la resta ens
haura ser\'it per mes
endavant. Com en una
festa.

Les
installacions
no olímpiques
Quan s'bagin acabat les
proves olimpíques, Banyoles
haurá modernit:at un
equipament ja existent, el
Club Natació, i en disposará
d'un de nou , el poliesportiu.
Es estrany que mai no
s'hagués posat en dubte la
ubicació del Club Natació
Banyoles, i encara sorpren
mes que quan s'ha hagut de
tornar a construir s'hagi fer
en el maceiK lloc.
Segurament un munt de
circumstáncieshan obligat a
prenJre aquesta decisió, pero
és obvi que aquest no és el
millor emplacament. S'ha
col.locac just en el punt
d'accés al pare de la Draga ,
trencant la continuítat,
físicament i visual, del passeig
perimetral, amb una
construcció opaca que no
pretén resoldre aquesta
'porta' d'accés al Pare.
Uedifici bloc de viventles
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que hi h;i al seu costat
tifavnreix lii difícil situació i
tanca qualsevol possibilitai:
d'escletxa visual del Pare.
El fet que elClubNatació
sigui una reconstnicció de
l'anteriiir reafirma la voiuntat
de constniir tabana a l'estanv.
Tüt i que a l'estaay hi ha una
escala natural i d'edificació, les
pesqueres, aras'esca

constminc fora d'escala. Des
de la vora deis desmais podem
vcure Banyoles; en un primer
pía, les pesqueres i darrera
d'aquestes, enjianxacs, uns
editicis pantalla. Al del Club
se li pudria haver demanat
mes transparencia; ais
baixüs.,. exposició
d'embarcacions, potser una
virrina... Qui sap si enfonsanc-
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lo s'hagués rcduTt la seva
presencia... odeixant-lo
suspes, o haver disgregat els
vülums, amb aire entre ells.
Una consirucciü rnés lleugera,
pensanc mes en l'estany i en e!
pare de la Drafia que no en ell
mateLx cora a edifici, En tot
cas, i malgrat tot, és un esfor^
importanc per dignificar un
equipament que cstava en un
cstatprccari.
Finalmcnt, Banyoles
tindrá un puliesportiu.., I a la
Draga.
Es molt ciar, si tcnim en
compre que els atieres serán a
la Vila Olímpica, que aquesc
primer poliesportiu havia
d'esrar emplazar en el pare de
la Draga. Potser la resta
d'oquipamencs esportius
tindran una ubicacicí mes
discutible, pert"! aquest no.
Uedifici penja d\in eix
viari, la carretera de Banyoles
a Olüi; s'Ka desentés del

Pare. Ha deixat que el Pare el
precedía i li deixés prendre
aleada respecte a Pescany. No
ha escablert diáleg amb
l'equipamenc mes proper, el
Club Nacació. L'edifici
s'enrén, alrre cop, en ell
mareix, pero no en rclació a
cap altre equipament, ni
campoc en relació a aquell
perímelre de l'estany. En
aquest cas pero, el contacte
és mes afortunar que en
d'altres ocasions perqué hi ha
un gran espai verd entremig.
Possihlement haurem
augn^entat en nombre i
qualitat les inlervenciims
puntuáis al voltant de
l'estany, pero no haurem
aconseguit parlar amb
autoritat i ylobalment del
petimetre verd i esportiu que
envolta l'estany.
Josep M. Miás,
iirqiiitecte
73 11891

