Cinc cèntims de creació local es dirigeix a qualsevol
persona que vulgui descobrir l’enorme capacitat creativa
d’autors i autores, artistes o personatges vinculats al
nostre territori a partir de converses entre persones que
els van conèixer, tant des del punt de vista professional
com personal o familiar.
Aquest 2021, l'eix vertebrador serà l’arquitectura;
versarem les ﬁgures de quatre arquitectes destacats de
la història més recent de Banyoles i aprofundirem en
els principals projectes que van dur a terme a la ciutat
amb el testimoni de les persones que van tenir l'oportunitat de conèixer-los a fons o que han treballat la
seva obra. Hem preparat xerrades, que conduiran els
també arquitectes Marc Riera i Pau Sarquella, sobre
Francesc Figueras de Ameller, Jordi Masgrau Boschmonar, Jeroni Moner Codina i Josep Riera Micaló.
Per conèixer els principals projectes que els quatre
protagonistes van desenvolupar a Banyoles i, de passada, descobrir el ric patrimoni arquitectònic de la ciutat,
el cicle ﬁnalitzarà amb una visita guiada.

Tots els dimarts
de febrer de 2021,
a les 8 del vespre,
a l’Auditori de Banyoles

ENTRADA LLIURE AMB RETIRADA
PRÈVIA D’ENTRADA A:
A través del web cultura.banyoles.cat
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament,
mitjançant cita prèvia a www.banyoles.cat
o trucant al 972 57 00 50

Retirada el mateix dia de la sessió.

Francesc Figueras,
Jordi Masgrau,
Jeroni Moner
i Josep Riera

Organitzen:

Col·laboren:

Fem valer la creació cultural pròpia

Parlem d’arquitectes i ciutat:

En cas que quedin entrades, es podran retirar una hora abans de l’inici
de les xerrades a la taquilla de l’Auditori de l’Ateneu.

EOG_21

Presentem el tercer cicle de xerrades per reivindicar la
producció cultural de la comarca en diferents àmbits,
un espai que va néixer amb l’objectiu de potenciar els
autors propis de Banyoles i del Pla de l’Estany, i difondre la seva obra més enllà del coneixement dels
experts.

CNL DE GIRONA
SCC del Pla de l’Estany

Comissaris i conductors:

Marc Riera i Pau Sarquella,
arquitectes
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dissabte

Francesc Figueras de Ameller

Jeroni Moner Codina

L’ARQUITECTE MUNICIPAL

EL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I PAISATGÍSTIC

En parlaran:

En parlaran:

Josep Ma Figueras, Joan Falgueras
i Joan Antón Abellán

Jeroni Moner continua treballant
com a arquitecte en molts projectes
relacionats amb el patrimoni històric,
arquitectònic i paisatgístic de la
ciutat. Les instal·lacions olímpiques
de rem, el Museu Arqueològic, l’Arxiu
Comarcal i el Claustre del Monestir
són alguns exemples de les seves
obres. Va ser un dels fundadors del
Tint i l’any 2017 va ser guardonat
amb la Medalla d’Or de la ciutat.
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Activitat gratuïta amb inscripció prèvia:

biblioteca@ajbanyoles.org
972 57 16 02
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Jordi Masgrau Boschmonar

Josep Riera Micaló

EQUIPAMENTS I HABITATGES DE LA CIUTAT

ARQUITECTURA, URBANISME I CULTURA

En parlaran:

Xavier Masgrau, Josep Maria Birulés
i Roser Masgrau
Jordi Masgrau va dur a terme una gran
quantitat de projectes a les comarques
gironines. A Banyoles i al seu entorn
destaquen diversos equipaments, com
ara l’edifici del Club Natació Banyoles
(1960), la Clínica Salus Infirmorum
(1964) i la fàbrica de les Xocolates
Torras (1962), així com interessants
blocs d’habitatges unifamiliars i
plurifamiliars.

Visita arquitectònica
El cicle finalitzarà amb una visita guiada per conèixer de
ben a prop algunes obres cabdals dels quatre arquitectes,
recorrent l’arquitectura i el patrimoni de la ciutat des de
principis del segle XX fins a l’actualitat.

Rosa Lluch, Arcadi Pla i Josep Callís

Francesc Figueres va ser arquitecte
municipal des del 1928 fins al 1972.
Va realitzar la planificació urbana
de Banyoles i va inspirar i ajudar a
executar molts projectes de la
ciutat del segle XX, com ara les
obres del nou cementiri
(1931-1954), els banys públics
(1935-1937), l'escorxador
municipal (1933-1940) i un gran
nombre d’habitatges unifamiliars.

6 de març

En parlaran:

Doli Guix, Joan M. Viader i Joan Solana
Josep Riera va ser arquitecte i
activista cultural. Va formar part del
Tint i va tenir sempre una gran
vocació de servei per a la seva ciutat.
L’estudi olímpic, amb la consegüent
transformació de Banyoles, alguns
edificis de la Vila Olímpica, l’escola i
el pavelló de Can Puig, la rehabilitació dels nostres museus o l’adequació de l’entorn de l’Estany figuren
entre els seus projectes més
destacats.

