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"I L'ls praniíis. soinpa- uiin mica csceptics, han i-oiiteiiiplut ,iiiili un líspcrit critic, 

iiu fXLHipt di'l tot d'iin:L pmvinuiaii;! íadsíiiiTió, I'^UKULUI urha I|IIL' L'IS luii inuiu:il' 

^ ^ ^ N A R C Í S CoMAiiiRA, C7íriiiiii, íiiiifi'nii I iiíi'iiión'i! ( l ' W i 

M h anvii fii una i.-¡iitac no son fhiic ác la 

^ ^ ^ ^ ^ ^ casualitac iii niolt menys de les llcis di-l 

^ ^ ^ ^ ^ ^ inercat, smó que hi cal un;! política pre-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ meditad;! que teixeLxi un entramad capa? 

- "^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de fer que les coses canviVn de tal maneni 
^f J que flus i tot Tanomenat mcrcat s"interessi 

• ^r per qüestions que fbia niolts anv'i cenia 

^ L ^ ^ ^ ^ ^ oblidades i fiíis menyspieava. Amb la Uni-
^ B ^ ^ ^ ^ versitat de Girona. volent Ü scnse voler, i 

amb mes o menys intensitat, hi ha coMaborat coitiom: la ciutat, 

els ciutadans i les inscitudons, els que s'hi crencaven les banyes ;i 

Tinid d'aquell CoMegi Universicari, que va conien^"ar el curs 

1969-70 a la Casa de Cultura, els que s'hi varen ategir després i 
també els que, per intercssos cconomics, hi \'aren donar suport 

mes tardj afegiiit-se al carro d'uns pioners insistents i somniadors. 
i eixelebrats i per acíó fins i cot utópics per aquella época. 

Ara. lio es pretéii ler una anaÜsi urbaiiistica ni arquitectóni
ca, que iiomés podría interessar a quatre gats. Poden plegar de 
Uegir els que esperin crob;)r aixo aquí, perqué aquí nouiés es 
pretén exposar breument la cniíiologia deis fets i, de manera 
desenfadada i sincera, el crítcri de la comunitat universitaria i el 
ritme del batee de la ciutat en l'esdeveniínent docent mes 
imporcant de la seva historia. 

Aquest número de la Rcmla de GÍTOIM ta una rcpassada ais 
deu anys de la Universicat de Girona, una ínsritiicio que es remun-
ta a l'Estudi General inaugiirat el 1561 a Les Aligues, en época 
d'cpidéinies, que va durar fins ;il 1718 i que vareni perdre, com 
alcres coses, en la refosa a la borbónica ciutat de Cervera, sense 
perdre de wsta els efímers esmdis universitaris restaurad el 1869, 
Cent myü mes wd. aquell CoMegi Universitari, que va comentar 
a fundonar a la Casa de Culmra de la pla<;a de l'Hospital per la 
bona voluncat de la Diput;ició de Gimna i renipent;! d'uns giro-
nins, no va comportar cap cajivi urbanisdc ni aa]uitcctónic sino 

simplement d'acolliment d'una activitat mes de les que es realitza-
vcn a la Casa de Cultura la uns trenta am's, perqué la política cul
tural i docenc de les insritucions d'aquella época estava limitada. 
Est;\vem mes preocupáis peí «nif» d'un proper catm polídc i de 
desni;issificar les universitaLS per pRibleines d"ordre públic, que no 
pas per plauihcar una política umversitária mes o menys envej;ible. 

En IWmbit urbanístic. no hi havia cap previsió d'equipa-
ments docents que poguessin donar c;ibuda a un futur campus 
universitari. El Barrí Vell s'anava convertiii: en un aucéntic 
suburbi del qua! s'an;iva allunyant tant la gent que podía com les 
acdvitats i moltes institucions. Les iutervencions de l'epoca de la 
Direcció General de Arquitectura en el passeig Arqueologic i la 
pla(,-a Sant iJoménec varen resultar molt escenográfiques, amb 
fonts H'ersallesques» i lógíes funeraríes per acoUir un auster 
"monumento a los Caídos», i varen provocar les ires deis artístes 
gironins i del CoMegi d'Arquítectes. 

El primer |alanejament urbanístic global del mnnicipi de 
Girona s'aprová el 1955. !)c les previsions d'aquell Ha. qualificat 
de bo pero ucópic per a l'epoca, diies varen teñir en el futur certa 
iniportüucia indirecta per a una universitac en qué encara no es 
pens;iva: la creació de la pla^a de la I íiputació en els terrenys de 
Tanric hospici (;ivuí Casa de Cultura, que va acollir el CoMegi 
Universitari de Girona fany 197Ü) i la prcvisió de l'eíx est-oest 
ÍEmili Grahit - passeig d'Olot). que zrA és feix vertebrador cap al 
campus de Montilivi. Malauradament, com niolts ;ijuníainents de 
fépüca, el de Girona utilit^á les ordenances i els plans parcials 
com a figures de plant̂ jamenT per afavorir respeculadó urbanísti
ca, especulaciü que va voler legalitzar el Pía General de 1971, el 
qual Vi) acabar essent declarar nul peí Tribunal Suprem da\'aiu el 
recurs que havia prescntai farquicecte gíroní Ignasi Bosch i Reii^. 

A correcuita. i en una bona sintonía entre Ajuntainent i la 
Conselleria de Políuca Territorial, es redactaren les Normes 
Subsidiüries del 1981. Quan feía anys que funcionava el CoMegi 
Universitari, el consistori municipal, presidit per jgnasi de 
Ribot, va comprar l'any 1977 una finca de 14.992,00 m' a 
Monritiví, que va cedir al Ministerio de Educación y Ciencia 
per a la consti'ucció d'una Escola d'Hnginyeria Técnica, poLser 
gracies a la insistencia de Josep Arnau. 



DOSSIER -> f-RlíVlyTA HEÍ ÜIRONA -* M ' A I , 2 0 9 N n \ LMIiH i-IH.SIiVl l!Ui; 20(ll <-\l'i27\S7 

Les Normes Subsidíarics del 1981 varen estiiblir l;i pri-
niera *giiixadíi" sobre el planol de Giroiia d'una fuciira univer-
sitat: van qualificar d'equipament docenr el sector de Moncili-
vi i van establir la necessicat de redacció de! IMa Especial del 
Barri VcU. 

£1 Pía Genera! de 1986 va coniporiar "la guixada» defi
nitiva, en afinar, definir i precisar cls espais c[ue es reservavcn 
per a la ja no tan fijtura UdG. 1X̂ 1 1%^ al 1986 es va anar 
sumant l'enrusiasme d'uns quants anib la capacitar doccnt i 
gestora de molti professors i una voluntat política completa-
nient planificada i pensada des del primer Ajuntainent 
dcmocratic del 1979 presidit per Joaqtiim Nadal, fms a 
foctuaí, on en la revisió del Planejamenc General, que ara es 
tramita, es redefincix i amplia la zona universitaria. 

Després del Pía General de 1986, es van aprovar el l'la Par-
í-~ial Municipal del Sector de Moncilivi. amb 74.787 m- de sol. i 
L'l Pía Especial d'Ecunpaments de Ciirona. que fixava el carácter 
dücenc del sector de Montilivi (ineorporant-hi també la zona 
<-'scolar del Pía Parcial Can Biel) i consolidava el carácter docent 
de Les Aligues i del Convent de Sant Doniénec al Barrí VeH. 

Aixi. del 1977 enea. TAjuntament ha cedit. per a l'avui 
Universitat de Girona i en dret de supertlcie, 141.089.32 n r al 
sector de Moiidlivi i 20.712 m' (Les Aligues i Convent de Sant 
Doménec) al sector del Barri Vell. Cal dtr que Les .^ligues era 
Una finca, dissortadanient abandonada, de paipietat municipal i 
que el C'oiivent de Sant Donienec, antie recinte militar que va 
P^dr una deijradació notable, va passar a ser propietat municipal 
quan f Ajuntament va comprar !a niajoria deis recintes de les 
casernes niilitars del sector del Migdia. 

La cronología de les cessions és la segiient: 

[• 

•• Final 

\ 1 
f 2 
\ 3 

i 4 
5 

'' 6 

7 
8 
9 

10 
U 

12 

Situado 

Moncilivi 

Bam VeU 

Barri Vell 

Montilivi 

Mondli\.n 

Mondlivi 

Montilivi 
MontiU\'i 
Moncilivi 

Mondlivi 
Montilivi 

Moncilivi 

(1) Vegeu acürd de Pie Municipal 

Superficie 

14.992,00 
2.912,00 

17.KOíl,00 

14.737.00 
65.267,00 

18,464.00 
5,225,00 
4.250,00 

3.948,00 
5.103,t>0 

3.636,32 
4,467.00 

Data de cessió 

13/03/1997 
12/07/1983' 
28/04/1987 

21/09/19ÍÍ8 
04/12/1992 

10/11/1992 
04/12/1992 
09/12/1996 
09/12/1996 
11/07/1995 
11/07/1995 
12/11/1996 

de 12/10/1992 on es canvia el ré¡^m jiirídic 

Procedhidíi 

Compra i pemnita 
Propietac municipal 
Adquirida al M. de 
Defensa per l'Ajnntameni 

Cessió del sector Mas lüel 
PropietaC luiinicipiíl 

Expropiació municipal 
De reparceMació 
Expropiació 
Expropiació 
PP Mas Barril II 

Propietat Municipal 
l'P Mas Barril U 

d'ii!,. 

Desií aaual 

?P i pare PoliceetiLca 
Les Aligues 

Fiícultai de Lletres 

Politécnica 
A\^n Ciéncies, 
Empresarials i Dret 

Biblioteca/aparcament 
Futura cxpansió 

Futun expansió 
Fiicura expansió 
Futura expansió 

Futun expansió 
Futura ex-pansió 
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Mentre s'.maven succeint les CL̂ SSÍOUS i es coiisülijjivcn cis 
espais universitaris, \'areii sorgir algiines veus, tins i lot poliri-
ques, que postulaven per situar l;i univcrsicat a l'espai que varen 
deixar les anticues Cásenles inilicars del sector Migdia, potser 
sense pensar que, allá, la Universitat quedaría encotiüada i seiisf 
possibilitat de creixenient. 

Fixeui-nos-hi. La UdG cé actualinenc 161.Siil.32 iir i el 
l'la Especial casernes n'abastava 12^,317 m', setise possibilitat de 
mes ampliació. Els terrenys militara eren el que eren. La densitat 
¡rr sostre/nr sol de la zona universitaria de Montilivi és d' 1 (éí <i 
dir que, per exemple, per cada l.(HI() nv de terreny cocal es 
poden construir 1.000 nr de soscre). En la zona de les casernes 
ara només es pot construir amb una densicaC d'un (L46 nr so^-
tre/nr sol. Es a dir, nienys de la meitaC que al canipus de Mon-
tilivi. Ainb números grossos es pot dir que, si es volia conservar 
Tactual pare, ek edificis universicarís haurien hagut de teñir el 
doble d'alî ada deis que ara es conscrueixen d'babitatges, o Giro-
na s'havia de quedar sense el pare Central ¡ amb una umversicat 
sense possibilitat de creixcnient. que ja esta pcnsant que necessi-
ta 30.0(10 m' mes i que rrha de comprar uns 130.000 nr prop 
del canipus de Monrilivi, pero a la Crcueta, per al Pare Científic 
i Tecnológie. Esta ciar que els que ho postulaven bo teien sense 
visió de íiitur, S'equivocaven perqué ni els edifieis constru'ics en 
al̂ -ada üón funcionáis per a la docencia, ni en aquests monients 
creiein que els ciutadans de l'atapeVc Eixample de CUrona i els 
del sector nord de Palau votguessin eanviar el pare actual per 
una zona universitaria atape'ída i eneotillada. 

Les apostes de la corporació municipal i de la UdG van 
ser coincidents en proposar dos campos diferenciats pero 
compleineniaris. Tan diferenciats eJi la ubicació com en el 

tipos de docencia. Ha estat un encert. El campos del Barri 
Vel! ha rejovenit Girona i sobretot un centre historie que 
s'anava cransfonnant massa a poc a poe. De cop, en els carrers 
amb historia s'hi han iniplancat Ilibreries i botigues. La 
presencia de mes de 13.0(HI escudiants ha repercude en moles 
ambits d'una societai gironina queja tenia ben poc d'aquell 
color gris deis anys 60. Han fet eanviar no només l'oferta 
lúdiea i cultural, sino també el comer<; i el mercat inimobiha-
ri. Els estudiants han ocupat la ciutat anrb les seves carpetes 
blaves i Girona s"ha deixat ocupan conscient que el fet uni-
versitari comportava el canvi urbanístie i social mes important 
d'aquest segle. Els estudiants també nrunten fnncs, viuen, 
empenyen, editen, s'organitzen, protesten i. per tant, mante-
nen viva no només la UdG, sino tola la ciutat. 

El campas del Barri VeÜ s'ha centrar en la monomentalitat 
de la pla^a Sant IJoménee, amb un rectorat situat en Tantie 
E^cudi General de Girona. rehabilit;)t d'una forma encertada, 
coberent i poc qüestionada pels llecraferits de l'arquitectura. La 
conversió de Taniic convenl de Sant Domenee en la Faeultat de 
Lletres va comportar una intervenció important, per l'estat 
lamentable en qué es trobava. L'opinió és que de les obres de 
rehabilitació en va resultar un ediftci auster Í albora niagnífic, i 
completament integrar en Pencorn, del qual els estudiants fan 
compcades critiques sobre la seva funcionaUraí. L'operació de 
compra del senunari ntenor per a sen de la Facultat de Ciéncies 
de TEducació va costar. Fins i tot hi va intervenir el Vaticá. Pero 
va ser un encert, perqué lia esiat l'cdifici que completa Tespai 
del campus del Barri Vell. 

Al campus de Montilivi, l'equip de govern del rectorat va 
opLir per una ordenació compacta, a l'estil deis campus euro-

http://161.Siil.32
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Carme Pigem, arquitecta, davantde la maqueta de la Facultatde Dret, 

peus, ;mib vocació d'iiniversicat moderna i amb una c;ip;icitat, 
un cop acabat. d'uns Ii).(,)üU esin.idi;ints. quan ara i en el curs 
passat l'ocupaveii uns 7.500. L'organiczació interna del canipus 
s ha pensat de manera que la circulado interior es faci a pcu i 
que la circulació de vehicles siguí peí vial periferic. Malgrat 
3ÍX0, l'allau de veliicles creix dia a dia i ek estudiams es queixen 
RUe, en el disseny, els circuits de vianants entre edificis no s'han 
pensac per ak que teñen una mobilitat redu'ída. 

Des de la inauguració l'any 84 de Teditici anomenat V), e! 
canipus de Moncilivi no ha parat de créiser, empés peí degoteig 
de cessions de terrenys municipak. L'anoinenac P1, seu de 
''Escola Politécnica Superior, estudiants i professors el qualifi-
quen d'extremadamcnt flincional; el V2 també, pero amb pro-
blemes térntics forta insuportables quan s'acnsta l'estiu. Altres. 
t̂ om la Facultat de Dret, comporten, en critiques estudiaiitik, 
que quedis enlluernat per dins i no vegis de l'exterior sino el 
^^^- Ek responsables de la Universitat manifesten que aquest edi-
fici els planteja moles pmblcnu-s de manteninient. Ben al con-
tr^ri és considerada la Facultat de Ciencies Económiques i 
Enipresarials, que tochom coincideix a qualiíkar, igual que el 
^^1, d'edifici funcional, pero amb alguns problemes en ek aca-
hats. Malgrat que era de les mes antigües del CoMegi Universi-
tari de Girona, la secció de Ciencies, que ucupava la Casa de 
^-ultura, no va poder disposar d'una nova tacukat a Moncilivi 
Sns al 1997. Els escudiants, que la qualifiquen de tacultat fosca, 

han aconseguit que sigiii el centre mes obert a la ciucat. amb 

moltes activitats per a tochom. 
Malgrat les critiques deis escudiants. c!s edifick del campus 

^'^ Montilivi formen un conjunt arquiíectónic que els estudiants 
f̂ o qüestionen, sino dek quak mes aviat s'enorgulleixen. 

Al campus del Barri Vell. la UdCi vo! rehabilitar imutedia-
tanienf l'editici de Fandc seminari, i li queden peiidents actua-
cions en el claustre de Sant Doménec, l'ampliació de la bibliote
ca i una actuaciú decidida cu la capella de Sant Miquel, actual-
menc en ruVnes. A] campus de Montilivi, en el qual encara hi ha 
aules en móduk prefabricats, hi queda per fer un gran editici 
d'aules. un edifici per a servéis conuuis i un pare de recerca i 
desenvolupament empresarial. 

l*cr tot plegat, encara veurem durant auys créixer la univer
sitat, donant vida a la ciutat. 

Joan M. Gelada J Casellas 

es ¡rrijiiitiTíf liruk. 

La Facultat de Ciencies 
Económiques i Empresarials. 


