| Cultura i Espectacles | 51

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 9 DE SETEMBRE DEL 2019

Exposicions, conferències, presentacions de llibres i jornades tècniques
marquen la programació d’activitats del Col·legi d’Arquitectes de la demarcació

Difonent arquitectura
Redacció
GIRONA

El departament de cultura
de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Coac)
presenta un complet i elaborat programa d’activitats que inclou exposicions, conferències, presentacions de llibres, itineraris i jornades tècniques, entre d’altres.
Aquestes accions es duran
a terme entre els mesos de
setembre i desembre a les
seus de Girona, Figueres i
Olot, i també a altres espais de les comarques de
Girona.
El denominador comú
de gran part d’aquesta
programació és la col·laboració amb diferents institucions i empreses del territori. Així, l’activitat que
obre la temporada està organitzada en col·laboració
amb el departament d’arquitectura, enginyeria i
construcció (DAEC) de
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Girona. Des de l’any 2015
duen a terme el cicle
MARQ (Màster en Arquitectura) i en aquest nou
curs acadèmic han programat sis conferències,
dues de les quals tindran
lloc a la seu del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya a Girona. La primera
anirà a càrrec de l’arquitecte britànic David Khon
(9 de setembre) i la segona
serà una conferència dels
arquitectes Carles Ferrater, Elsa Ibar i Joan Viader
(11 d’octubre). En aquesta segona conferència,
també hi participa la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i
Sant Antoni de la Universitat de Girona.
La difusió de l’arquitectura també serà un dels pilars de la programació de
la tardor. Es materialitza a
través de dues exposicions
coorganitzades amb la
Fundació Rafael Masó de
Girona. En concret, la Demarcació de Girona del
Coac col·labora en la itinerància de l’exposició La
casa noucentista: arquitectura unifamiliar a Ca-
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talunya
(1913-1932),
produïda per la Fundació
Masó, que aquest mes de
setembre s’inaugura a la
Casa Saladrigas de Blanes
(13 de setembre) i a l’octubre es podrà veure a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (15 d’octubre).

Destaca una
exposició de
l’arquitecte
Josep M. Pericas,
la primera que
es fa a Girona

Pericas, l’exposició
La Demarcació de Girona i
la Fundació Masó també
acullen l’exposició Josep
M. Pericas i Morros.
1881-1966. Arquitecte,
una figura rellevant del
noucentisme i company
de promoció de Rafael Masó, que es podrà veure a les
seus de les dues entitats
amb una inauguració conjunta el 18 d’octubre.
Les exposicions també
seran l’escenari per explicar l’obra d’arquitectes internacionals. Al novembre

la sala d’exposicions La
Cova serà l’escenari de la
mostra Lina Bo Bardi a
Bahia (14 de novembre),
on Carla Zollinger, comissària de l’exposició, ens
presenta un dels períodes
més creatius i alhora
menys coneguts de l’arquitecta
italobrasilera,
l’experiència del qual va

ser fonamental en obres
com ara el MASP i el SESC
Pompeia. La tardor també
serà el moment de continuar amb el cicle de l’Àlbum de l’Arquitecte, que
vol ser una reflexió sobre
les relacions que es poden
establir entre fotografia i
transmissió de significats,
i sobre com la realitat es
presenta a la mirada.
D’una banda, la fotògrafa i arquitecta Clara Pardo
ensenyarà la seva mirada
de l’Índia amb l’exposició
Clara Gromaches. Entropia i paisatge urbà a l’Índia (19 de setembre). I,
d’una altra banda, al desembre tindrà lloc la mostra Laszlo Moholy-Nagy.
Pintura, fotografia, film
(12 de desembre) coincidint amb el centenari de
l’escola d’art i arquitectura Staatliches Bauhaus a

Alemanya, més coneguda
com a Bauhaus, fundada
el 1919 per Walter Gropius.
El Dia Mundial
El primer dilluns d’octubre és el Dia Mundial de
l’Arquitectura i el Dia
Mundial de l’Hàbitat, dues
efemèrides que la Unió Internacional d’Arquitectes
(UIA) va decidir vincular
el 1996, i que aquest 2019
està dedicat a l’arquitectura i l’habitatge per a tots.
Per commemorar aquest
dia, la Demarcació de Girona organitza des de fa
quatre edicions l’Arquitectour Girona, una acció
oberta i dirigida a la ciutadania. Aquest any es revisitarà l’arquitectura moderna de Cadaqués per
mitjà de Marc Arnal (12
d’octubre). Aquesta activi-

tat tindrà una conferència
prèvia a càrrec de Liebman Villavecchia Arquitectes (10 d’octubre).
El decurs del darrer trimestre de l’any també serà el moment per donar a
conèixer l’arquitectura de
qualitat de les comarques
gironines amb les activitats complementàries que
s’han programat per mostrar els projectes seleccionats i premiats de la 22a
edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.
Per altra banda, la mostra que recopila els projectes seleccionats i premiats
aquest any començarà
una itinerància: a l’octubre seran a l’Hospital
d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa (1 d’octubre) i al
novembre, a l’auditori dels
Caputxins de Figueres. ■

