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entre
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d'altres,
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de
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d'acord torea generalitzables. En prime-

vidada del Sr. Jean-Guy Lecat, expert

ra instancia apostar per la conservació,

francés en la recuperació d'espais-íredes-

el que equival simplement a detenir el

cubridor del Mercat de les Flors entre
d'altres), el debat passa a I'esfera públi-

fins aquí -diu el Sr. Lecat referint-se a

deteriorament progressiu: "Si ha arribat

ca. Pero el seu discurs "minimalista" sem-

l' Apol-lo, i que serveix tarnbé ·per a la

bla que aconsegueix aparcar, ni que si-

Sala- conservem-Io, i després ja veurem

gui temporalment,

que cal fer. Conservar no vol dir restau-

el "corn ha de ser"

pel més prudent "corn cal actuar".

torna

~--.

;.~"

mb I~ participació

i

rar. Netegem-Io, sanegem-Io d'elernents
estranys i assegurem-Io".

des de I'esfera

política,

el debat

l'Apol.lo

li la Sala).

Un cop portat el debat a aquest terme
sembla que hi ha un seguit de punts

sobre
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Paral-lelament, cal elaborar un informe
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rneticulós sobre el seu estat i, com agra-

i de manteniments anuals per fer vigent

ció, a la virtualitat,

da dir 'áls arquitectes prenent els termes

la seva adequació un cop entrat en fun-

el consum col·lectiu i individualitzat, etc.,

a la medicina, sobre les patologies que

cionament i acabada la fase d'obra.

i en definitiva, al fet que la unió entre

presenta. Ésigualment important realit-

a la separació entre

informática i xarxa de comunicació esta

~

zar un estudi sobre el seu valor historie

Aquests no deixen de ser, teoricarnent,

transformant

patrimonial on justificar la conveniencia

uns aspectes ordinaris en els projectes

i habits.

o no de la restauració posterior.

d'utilització.

hi alguns aspectes més. Personalment

Cal tenir present que estem invertint en

A partir d'aquestes premisses vindrá la

em fa certa basarda a la vista del que

futur, és a dir, per a generacions imme-

feina d'elaborar propostes d'utilització

ha aflorat en el debat fins ara, i que les

diatament posteriors, que com diu Don

i

la majoria de les activitats

Cree, pero, que cal afegir-,

de veure si el seu estat patolóqic permet

propostes en que continuem

pensant

Ptapscott a La red són "especialment cu-

una o altra actuacíó,

estiguin fetes en clau de parárnetres

rioses, independents, intel·ligents, mo-

culturals establerts fa més d'una deca-

tivades, capaces d'adaptar-se, amb gran

da i per unes generacions tendents a

amor propi i una orientació global".

on les inversions

justifiquen el valor patrimonial.
Traslladant-ho, pero, al que sembla ineludible a l'hora 'd'abordar

el treball de

plantejar pro postes d'utilització, caldra

desapareixer del seu ús i gestió. No es
poden ignorar els parámetres que mar-

Cal tenir

caran la demanda cultural en un futur

aquests aspectes, alhora que cal encabir-

presents, al meu entendre,

immediat i a mig termini. Cal tenir pre-

los en un projecte polític de ciutat i de

projectes d'ús i

sents els nous factors apareguts a I'es-

futur complex, d'implicació en el terri-

de gestió sigui n els més ido,ris per per-

cena en els darrers temps, com per

tori proper i, al mateix, temps en un ter-

metre la máxima rendibilitat

a nivell

exemple el valor que es dóna a la infor-

ritori globalitzat, una aposta ferma d'en-

d'eficiencia ,i eficacia de l'espai. O con-

mació, la cultura i I'oci en el marc d'ex-

fortiment

templar els plans d'inversions necsssaris

pansió de les noves vies de comunica-

globalitat.

tenir molt presents aiguns aspectes, tom
el fet que ~I projecte

'O

de la identitat i d'encaix en la
•
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