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Fires i Festes de Sant Narcís SUPLEMENT ESPECIAL

DAVID CÉSPEDES GIRONA

■ Mai una dona havia accedit al
deganat dels arquitectes catalans
en tota la seva història. Des del
juny passat, la gironina Assump-
ció Puig (Girona, ) ostenta
aquest càrrec que combina amb
la seva activitat al seu despatx
professional. Puig serà l’encarre-
gada d’obrir oicialment les Fires
de Sant Narcís amb el pregó que
prnunciarà, avui, a les  del ves-
pre des del balcó de l’ajuntament
al costat de l’alcaldessa, Marta
Madrenas, que és qui, fa uns dies,
li va fer l’encàrrec mitjançant una
trucada telefònica. 

Puig assegura que li va fer una
especial il·lusió perque no sem-
pre cada dia es pot ser «pregone-
ra de la teva ciutat» i airma que
l’alcaldessa li va dir que havia
pensat en ella perquè «vol po-
tenciar la igura de la dona i l’ac-
cés femení a les carreres tecno-
lòiques». L’arquitecta gironina ha
estat treballant a les darreres set-
manes en la confecció d’un pre-
gó que tindrà un vessant més per-
sonal sobre els seus records de Fi-
res. I quins són aquests records?
Doncs bàsicament els de la seva
joventut quan començava a anar
amb una colla de noies «que ens
arreglàvem per sortir i trobàvem
una altra colla de nois als auto-
xocs...», diu somrient.

Assumpció Puig ve de la famí-
lia de la pastisseria Puig, associa-
da sempre a l’orígen del xuixo, i
per tant l’olor que més associa a
les Fires és la dels «panellets».
Quan era petita era precisament
una de les èpoques de l’any que
els seus pares tenien més feina a
la pastisseria de l’Argenteria, ara
ja tancada des de fa uns anys. Per

això recorda haver disfrutat més
de les Fires en la seva etapa d’a-
dolescent que no pas de la infàn-
cia. Aquest any, però, encara
pensa disfrutar més de les Fires
perque té un net petit i no es pen-
sa perdre l’oportunitat d’anar a
fer una volta a la Devesa, ni la jor-
nada castellera ni tampoc els
mercats del carrer que es fan l’
de novembre. «De petita sempre
havia sentit a casa que era el dia
més fort de les Fires, tots els po-
bles dels voltants venien a Giro-
na a comprar perquè tot era

obert. Per als que vivim al Barri
Vell les Fires tenen alguna cosa de
medieval i és un sentiment de
joia compartida amb la gent que
ve de fora de la ciutat».

Però si en la seva agenda hi ha
un acte especial aquest és la cer-
cavila gegantera, «que durant

molts anys passava per sota casa
a l’Argenteria», una  activitat que
considera com la més maca de
les Fires. Assumpció Puig s’ha
destacat també pel seu treball per
potenciar la dona dins d’un món
de l’arquitectura i la construcció
dominat de sempre pel gènere

masculí. 
Puig té molt clar que les carre-

res tecnològiques són «bàsiques
per encarar el futur i per tant no
es pot fer únicament des de la
mentalitat masculina, sinó que
han de tenir la vessant i mirada
femenina». Cal apostar, doncs,
pel talent femení fent polítiques
d’igualtat i potenciar l’accés a les
carreres tecnològiques mitjan-
çant ajudes i beques i aplicant la
discriminació positiva. I aquesta
conscienciació s’ha de fer ja des
dels instituts de Secundària.

Arcadi Pla va ser el seu mentor
Puig es va llicenciar com a arqui-
tecta a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ET-
SAB) el . Després d'haver tre-
ballat amb Arcadi Pla Masmiquel
funda el seu propi despatx el
, on ha desenvolupat una
pràctica professional diversa,
tant per a les administracions
com per al sector privat, realit-
zant projectes d'equipaments es-
colars, esportius, penitenciaris i
culturals, així com espais públics
i ediicis d'habitatges, tant d'obra
nova com de rehabilitació.  

Actualment, a més de degana,
és membre del Consell Munici-
pal de Benestar Social i del Con-
sell Consultiu d’Hàbitat Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona, vocal
del Patronat del Barcelona Cen-
tre de Disseny, consellera del
Consell Superior de Col·legis
d’Arquitectes d’Espanya, mem-
bre del patronat de la Fundació
Docomomo Ibérico, membre del
Consell d’Administració de la
Fundació Mies van der Rohe,
membre de la Comissió de Polí-
tica Territorial i Urbanisme de
Catalunya i del Consell per a la
Promoció de l’Accessibilitat i Su-
pressió de Barreres Arquitectòni-
ques de la Generalitat, entre d’al-
tres. 

Entre les seves obres a les co-
marques gironines destaca el
parc de Bombers de la Pera -ara
està preocupada per les notícies
que li arriben del seu possible
tancament-, l’entorn del mones-
tir de Cervià de Ter i la pavimen-
tació del nucli antic de Sant Llo-
renç de la Muga. També és l’au-
tora de nombrosos habitatges, la
zona esportiva de les Vedrunes i
moltes de les reformes dels cen-
tres escolars d’aquesta comu  ni-
tat. 

Assumpció Puig, el lideratge
femení de l’arquitectura catalana
La degana dels arquitectes farà avui
el pregó i diu que un dels actes que no
es perd mai són els gegants Té molt
clar que cal potenciar l’accés de les
dones a les carreres tecnològiques

Assumpció Puig. MARC MARTÍ

«Si les Fires
tenen una olor
aquesta segur
que és la dels
panellets que
es feien a la
pastisseria
de casa» 

«Les carreres
tecnològiques
són bàsiques
per encarar el
futur i no es pot
fer només des
de la mentalitat
masculina» 


