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.

í^evista dtí Girona / niím. 1 5 I mari; - abril 1992

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"
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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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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
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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

I "L'Hki /O i.ijVnví.v ¡ÍIILJ íiiiiiií;^ Todical i imwvadiíra"
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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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