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1Transforma
el Modern
El nou equipament del Barri Vell
demana la teva participació
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Amb la col·laboració de:
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Teatre Municipal de Girona

Universitat Nacional 
d’Ensenyament a Distància

Centre d’Art “La Mercè”

Parcel·la

Centre Sanitari Maria Gay

_L’ Octubre passat, l’Ajuntament de Girona va anunciar l’imminent organització d’un concurs d’arquitectura per a adjudicar la redacció d’un projecte de Centre Cívic al Barri Vell. 
La proposta consisteix en fer quatre equipaments en un: Un Centre Cívic, un Hotel d’Entitats, un nou cinema Truff aut i una ofi cina de promoció de la ciutat com a escenari cinema-
togràfi c (GRN Film Offi  ce). El lloc és l’edifi ci de l’antic Cinema “Modern”. És una antiga mansió senyorial on l’any 1873 s’hi va instal•lar la seu del Col•legi de Sant Narcís. A princi-
pis del segle XX l’edifi ci es va readaptar per a acollir la Seu de l’Ateneu Social Democràtic, s’hi va construir una sala de teatre i espectacles amb capacitat per a 500 persones. L’any 
1941 es va convertir en el cinema Modern. L’any 1979 es va reformar de nou per inaugurar la segona sala del cinema de 200 espectadors. La sala principal es va cremar en un in-
cendi l’any 88, a partir de l’any 1992 la sala B del cinema va passar a ser gestionada per el Col•lectiu de Crítics de Cinema de Girona. L’any 1999 l’ajuntament va comprar l’edifi ci.

_És un edifi ci que es troba just a la franja accessible “Cultural”, i a més a més, el programa que proposa l’ajuntament és un equipament públic local, situat entre dos carrers a diferent cota. 
Té molt a prop el Teatre Municipal de la ciutat, la UNED, el centre socio-sanitari Maria Gay i les centre d’Art La Mercè. Són els ingredients perfectes per a dur a terme un estudi d’exemple on es 
combini el buit amb el ple per a crear espais híbrids, que connectin mecànicament la ciutat i generin activitat de proximitat que reforcin la identitat del lloc i les dinàmiques socials locals. 

_Es tracta d’un edifi ci del segle XVIII, que ha patit diverses remodelacions. Té quatre plantes, les remodelacions de les  quals daten de l’any 1873 i de l’any 1979, les 
dues primeres i les dues últimes respectivament. Està situat en una parcel•la de 1090,50 m2 que té construccions de característiques semblants ales bandes de Po-
nent i de llevant, un desnivell vertical d’uns 8 metres aproximadament i una façana nord que presideix una plaça oblidada a causa del teatre Municipal de Girona.
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_El concepte del projecte és prolongar el recorregut per dins de l’espai ple aconse-
guint un espai continu que creï una connexió nova i es comporti com un element 
actiu més enllà de la seva pròpia funció de distribuïdor. És a dir poder prolongar 
les activitats del centre a aquest espai, que tot i ser de caire col•lectiu i públic és, 
de fet, dins d’un edifi ci i per tant, un usuari el pot identifi car més com a seu i tenir 
més seguretat, per compartir el que fa amb la gent que passa. No cal però, que un 
usuari hi participi activament, també pot servir per prolongar un espai d’exposició 
o simplement projectar una pel•lícula.  Multiplicar les possibilitats de relació entre 
la gent del barri (que ho serà segur, tractant-se d’un equipament local) per enfortir 
la xarxa de proximitat i crear sentiment de pertinença i d’identifi cació amb el lloc.

_Actualment l’edifi ci es divideix en tres parts: El cos principal, el que era pròpiament la mansió Cors, el pati de 
butaques que de ben segur es tractava d’un jardí interior en planta primera (molt de moda en aquella època), 
i l’escenari. 

_ El cos principal té dues parts ben diferenciades. Les dues primeres plantes no han petit remodelacions 
des de l’any 1873, amb una intervenció molt respectuosa amb la concepció inicial de la casa. A l’actuació 
del 79, en canvi, no es va tenir gens en compte la distribució general, i tritura els espais fi na a no poder 
identifi car la identitat del volum. A la planta segona hi ha un cinema, a la segona hi havia un habitatge. 

_El segon cos, actualment és un pati a cel obert que acollia el foyer del tea-
tre i del cinema. Les parets encara es conserven tal i com eren a fi nals del segle XIX. 

_I fi nalment l’escenari, totalment en ruïnes a causa de l’incendi. L’habitatge de so-
bre, que tenia l’accés des del carrer Portal Nou s’ha enderrocat darrerament. 


