


al barri de Mar de Vilanova i la Geltrú
suposará la construcció d'un complex
d'habitatges i equipaments públics i
privats a la zona que transformara la
imatge de la ciutat.

La transformació de l'Espai Pirelli signi-
ficara un nou espai de centralitat per a
la capital del Garraf i s'espera que con-
tribueixi, de forma destacada, a la.
dinamització de les seves relacions
comercials, industrials i d'oferta de ser-
veis. El desenvolupament de l'Espai
Pirelli representa una oportunitat histo-
rica per a la ciutat i la situa en una
immillorable posició de partida i d'a-
profitament d' oportunitats de cara a
aquest nou segle, a la vegada que
resoldra algunes de les rnancances
historiques en oferta de dotacions
urbanes i d'equiparnents.

El 26 de juliol d'enguany l'Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú va convocar la •
ciutadania a participar en els contin-
guts del concurs d'idees de l'Espai
Pirelli. Els quatre equips seleccionats
van escoltar les opinions i els suggeri-
ments de vilanovins i vilanovines en un
acte públic que es va celebrar al CFO
La Paperera. Els punts bastes deis sug-
geriments deis vems es van centrar,
sobretot, en els següents aspectes: la
regulació del transit. els aparcaments i
la integració de les noves construc-
cions amb els edificis antics i més
ernblernátics. Altres suggeriments
apuntaven la possibilitat de fer un
auditori, crear noves zones de cornerc
i espais públics amables. També es
menciona la possibilitat de preveure el
soterrament de la via del tren.

L'árnbit d'actuació de l'Espai Pirelli es
limita al solar de I'actual fabrica, sense
afectar els habitatges veins del front
rnarítim. Segons el text de l'acord.
I'empresa aportara a l'Ajuntament 700
milions de pesseles per afrontar inver-
sions urbanes en el conjunt de la ciu-
tat, la construcció d'un aparcament
públic soterrat d'un mínim de 300 pla-
ces i la irnplantacjó d'un sistema de
preinstallació sote~rada de telecomu-
nicacions. Tanmateix .sassequra el
manteniment dé la nov~ fabrica Pirelli
a la ciutat.

Alhora ha de resoldre problemes,.
també histories. de relació viaria i de
mobilitat entre els barris de Mar i entre
aquest i la vila.
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L.:EspaiPiretli se situa
al ear de Vilanava i la
Geltrú
(foto: Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
-Altafato-)

el r e p o r t a t q e : Una ciutat v i va

Parlen els arauitectes•

TUSQUETS i BUSQUETS és I'equip
compost pels catalans Óscar Tusquets,
especialista en arquitectura d'edificis, i
[oan Busquets, urbanista. Entre els seus
treballs destaquen .projectes com la
reordenació de Diagonal Mar o la
remodelació del Museu del Louvre i la
reconstrucció del centre de I'Haia.

ver el jardí, la placa, hi ha d'havet
aquests elements urbans en els quals
nosaltres creiem. Creiem que la ciutat es
fa a base de carrers, de places. de jar-
dins ... I després d'edificis. [o, per exem-
pie, m 'imagino que estaria molt bé que hi
hagués una gran ploca (porticada) ... No
ho sé". [osep Martorell .

El que intueixen que pot ser: .
, "Cree que tots plegats hauríem de ser

" ¿ápar;os de pmduir una per;a de. cunat
que a la /larga sigui tan bonica eom ho
són els centreibtstcrics. Avui en dio, el
n?stre refugi és sempte dir 'que boniea
era la ciutat del XIX o del XVIII'. io cree
que el nostre gran repte és dir 'queboni-
ca sera la ciutat del segle XXI'. Aquest és
el gran repte deis urbanistes i orquitec-
teso També de la societat civil, deis polí-
tieso No podem refugiar-nos en l'antic
sinó que hem ser capaces de pensar en el
futur. fo cree que 'ovu! en dia hi ha expe- .
riéncies. tant a Catalunya eom a Europa,
per dir que aixo es.pot fer. Sabem quan

o els espais públies funcionen o no; sabem
bé qué ter-ne del cotxe, que no el podém
oblidar, pero que l'hem de.mirar de con-
trolar i que no sigui un element impot->
tant de la ciutat. Per tont, cree que hi ha

. prQu elements i que aquest espai ésprou..
,gran perqué aquest experiment pugui

, "1 donpf un resültat de primera :divisió".
Joan Busquets .

DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS,
de nacionalitat anglesa, és titular de la
catedra Mies van der Rohe de l'Escola
Técnica Superior d' Arquitectura de
Barcelona i col-laborador del prestigiós
arquitecte anqles Norman Foster.
Projectes destacats: reforma de la ribe-
ra del Tárnesi, illa del Museu de Berlín,
el Museu d'Art de Davenport i el Museu
de la Ciutat de les Cultures de Milá,
entre d'altres.

El que intueixen que pot ser:
"El projeete encara no s'ha comencat.
l/únk: que es pot dir ara és queel/loe és
fascinant". David Chipperfield

ARTIGUES & SANABRIA ¡TALLER 30 El
despatx catalá Artiquesfs Sanábria tre-
bailara en col-labóració amb !'equip
local Taller 3.i Miquel Mas per desenvo-

. lupar la seva proposta. E~tre els seus
treballs d'estaquen l'lnstitut del Teatre

, de Barcelona i la Biblioteca Ferraté de la
Universitat Politecnica de Catalunya.

El que intueixen que pot ser:
"üque veiem és que hi ha' una mena de
límits del propi solar molt diferenciats (el
tren, el front marñtm, la rambla i la ciu-
tat jardl). És a dir, l'espai és un element
que ha d'aglutinar tot un seguit de con-
dícions (Iímits petimetrals dífícils)i posar-
los en relació. Per tont, des d'aquest punt
de vista, és un /loe eompléx. Pero també
és I'atraetiu que té perqué la eiutat ha de
ser ur /loe eomplex, ha de ser millor, un
/loe de mestissatge, de trobada rd'inter-
.canvioI des d'aquest punt de vista el pro-
jeete és molt atraaiu, tot i que entronya
moltes dificultats a nive/l arquitectonie i
urbanístic. Pero no per aixÓ'deixa .de ser
un projecté summament atraetiu".
Ramón Sanabria

~r-:----------------------L'------~----~--------~-------------------------------------------------

MBM ARQUITECTES és I'equip corn-
post pel prestigiós arquitecte cata la
Oriol Bohigas, conjuntament .arnb
[osep Martorell i David Mackay. Entre
els seus treballs destaquen el planeja-
ment parcial i especial de Pamplona i.
d'Aix en Provence, la reforma del front
marítim de Rio de [aneiro i de la Vila
Olímpica de Barcelona.

El que intueixen que pot ser:
"Aquest és un espai que, pér les dimen-
sions que té, ha de tenir un teixi: de vio-
litat que conneeti absolutament amb la
ciutat. És a dir, s'ha de fer un teixit el
maxim d'homogeni i molt eomunicatiu,
que no faei taps ni euls de sac. Pero, a
més tI f71ésd'aquesta vialitat, hi ha d'ha-'
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