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PREMIS 2018 I Reflexions del Jurat

REFLEXIONS
DEL JURAT
Els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona

Constatem

de

Utilitzant la dimensió social i compartida en el seu aspecte

pretenen donar valor a l’arquitectura realitzada en l’àmbit

l’especificitat de l’entorn però també d’una alquímia entre

més lúdic, podem abordar la categoria Efímers, reforçada per

territorial de la Demarcació de Girona per mostrar la qualitat

arquitecte, propietat i arquitectura. Hem percebut una

la presència dins de les comarques gironines de dues grans

i el rigor dels seus professionals.

varietat de respostes arquitectòniques no convencionals i

manifestacions culturals efímeres com Girona Temps de

una capacitat dels arquitectes gironins de crear, a través del

Flors i Lluèrnia a Olot.

Analitzar

les

propostes

presentades

permet

fer

que

molts

dels

projectes

parteixen

una

diàleg, projectes únics, específics i perfectament adaptats

fotografia de l’estat actual de la producció arquitectònica

a unes necessitats. Una capacitat d’escoltar, comprendre,

Aquesta categoria ens permet comprendre l’estat actual

a les comarques de Girona i contextualitzar la condició de

proposar solucions innovadores i crear de manera conjunta

de l’arquitectura amb una altra clau. La curta durada de les

l’arquitectura entesa com una obra vinculada a la societat. Si

amb els propietaris, explorant els límits d’un programa

intervencions permet desvincular-se de la responsabilitat,

avui podem aplaudir un gran nivell d’exigència i de qualitat

domèstic d’habitatge.

eficàcia i respecte evocada en les categories anteriors. Es

en els projectes presentats, és sense cap mena de dubte,

José Miguel Roldán Andrade

tracta d’una arquitectura més lliure i per tant, pot permetre’s

gràcies a l’esforç i al talent de molts arquitectes però també

Una altra constant en els projectes presentats és una

ser encara més radical, o fins i tot, anti-funcional o efectista,

gràcies a la implicació i la confiança dels promotors de

maduresa i evolució en el tractament de la sostenibilitat

creant, durant un petit fragment de temps, altres mons

l’arquitectura.

medi ambiental. Els projectes integren de manera natural

possibles.

dispositius que permeten les condicions de confort requerides
Constatem que en un període de crisi, on les condicions

en l’actualitat d’una manera respectuosa amb el medi

Per concloure, el jurat felicita als autors de les propostes,

econòmiques no són fàcils, i els encàrrecs públics són més

ambient, reduint l’impacte de les construccions. L’estratègia

per l’energia, l’exigència i la força dels projectes presentats.

reduïts que en altres edicions, l’encàrrec privat pren el

sostenible esdevé una part perfectament integrada dins del

Podríem dir que en 2017 s’ha produït una bona arquitectura,

relleu per produir una arquitectura de qualitat. Un missatge

projecte i no només com un conjunt de dispositius tècnics.

i una arquitectura amb una homogeneïtat d’exigència.

presentats en les categories Arquitectures i Interiorisme

Finalment, cal subratllar el respecte de cadascun d’aquests

Tant l’exposició com els Premis, són el resultat d’un jurat que

sorgeix d’un encàrrec de parelles joves que confien en

projectes pel paisatge, sigui paisatge natural o urbà. La

ha pres conscientment la decisió d’abandonar apriorismes

l’arquitectura per crear el seu espai de vida, on vehicular les

força d’aquesta gran responsabilitat, contenció i elegància

estilístics.

seves pors, il•lusions i energia.

és particularment palesa en els projectes premiats en la

voluntàriament diversos. Aquesta diversitat és una riquesa i

Anna Maria Bordas Geli

d’optimisme es destil•la quan una gran part dels projectes

Els

projectes

mencionats

i

premiats

són

categoria Paisatges. Aquesta arquitectura s’articula en

ens permet d’exemplificar que, davant d’unes necessitats i

En aquest sentit, volem emplaçar l’arquitectura com una

intervencions que afavoreixen la pluralitat i la convivència.

uns condicionants determinats, les respostes satisfactòries,

obra col•lectiva però també com un mitjà de transformació.

Algunes de les intervencions més encertades són tan

interessants i radicals són múltiples.

L’arquitectura no és una disciplina tancada i replegada sobre

respectuoses i ben integrades que esdevenen pràcticament

si mateixa, sinó una disciplina que fabrica vida. L’arquitectura

invisibles.

crea vida, no crea objectes.

Pablo Garrido Torres
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La casa dels tres murs. Olot
XAA arquitectura

PREMIS
D’ARQUITECTURES
+ INTERIORS 2018

El jurat ha valorat la conjunció de factors, com la integració en
un entorn urbà modest a partir de plantejaments arquitectònics
radicalment contemporanis, el tractament atrevit i desenfadat de
materials i solucions constructives, la resolució fluida i atractiva
dels espais interiors i la incorporació com a oportunitat de projecte
de l’acció del client com a agent involucrat en el procés mateix de
construcció. Una revisió tipològica de la idea de casa de la mà d’un
plantejament constructiu desinhibit i fresc.

Casa retina. Santa Pau
Arnau Vergés i Tejero

La Casa dels tres murs

Un cas d’habitatge-refugi enclavat en emplaçament de gran
complexitat, tant per la seva posició a la frontera del teixit construït
de Santa Pau com per la seva configuració i el seu pendent. El
jurat ha valorat la radicalitat de l’objecte arquitectònic, el qual,
a partir de pocs recursos de projecte i de materials, és capaç de
relacionar-se harmoniosament amb l’entorn, generar uns espais
habitables interiors i exteriors que valoritzen el paisatge i crear una
habitabilitat de gran eficiència i responsabilitat en relació amb l’ús
dels recursos energètics. Un esforç valent, radical i contingut. Idea
subtil de la construcció d’una cova moderna que fa de l’exterior,
convertit en panorama, l’escena principal de la casa. La curosa
construcció fa innecessari l’interiorisme.

Centre d’art i hotel al castell de Sant Julià de Ramis
Fuses-Viader Arquitectes SLP

Casa retina

El jurat ha considerat que es tracta d’una cas excepcional
d’intervenció

sobre

complexitat,

en

s’han

realitzat

una
què

sempre

construcció

patrimonial

els

plantejaments

des

d’una

màxima

de

gran

arquitectònics
ambició

de

contemporaneïtat i voluntat de revalorització del construït.
És especialment destacable el treball amb la materialitat, que
busca alhora un contrast i una integració amb l’existent, en
alguns casos amb exercicis d’experimentació o de recuperació
de tècniques tradicionals. Per la seva dimensió, combina totes
les escales possibles del disseny arquitectònic: urbanisme,
paisatge, infraestructures, arquitectura, interiorisme i efímer.
Un impressionant viatge projectual de gran recorregut entre
el lloc, un client que treballa i estima la pedra i les solucions
constructives dels arquitectes que l’exalten i la reverencien.

Centre d’art i hotel al castell de Sant Julià de Ramis
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MENCIONS ESPECIALS
D’ARQUITECTURES +
INTERIORS 2018

MENCIONS
D’ARQUITECTURES +
INTERIORS 2018

El molí vell. Sant Privat d’en Bas

Pedra. Santa Cristina d’Aro

XAA arquitectura

Victòria Barber i Willems / Frans Masana Castanys / Jos
Rentería Lucio

Exercici d’intervenció sobre una antiga edificació rural resolt a
partir d’un potent i atrevit plantejament estructural, que ha estat

S’han valorat la inserció dins del paisatge i la creació d’una

capaç de transformar radicalment els espais habitables.

volumetria ambiciosa i ben integrada. La composició material dels

Interiors d’arquitectura-infraestructura de fusta amb acabats

interiors enriqueix la proposta de volum contingut i, al mateix

d’extraordinària execució en el detall. Molt interessant la tasca

temps, ric en matisos. Un desplegament constructiu arriscat

d’il•luminació interior en finestres, dobles espais o trobades entre

que, fugint d’una declaració directa de domesticitat a l’exterior,

parets i plans inclinats de coberta.

aconsegueix interiors lluminosos articulats en una paleta de

Llums que subratllen reequilibrant punts d’interès i mediant entre

contrast amb les façanes.

arquitectura i mobiliari.

El molí vell

Pedra

Casa 09. Girona

Àgora. Olot

Josep Camps i Povill / Olga Felip Ordis

unparelld’arquitectes: Eduard Callís i Guillem Moliner

S’ha valorat el tractament de materials i espais interiors per

Un equipament públic que ha sabut generar interessants espais

generar un entorn domèstic de gran serenitat i qualitat ambiental.

de relació social i urbana a partir d’un programa mínim i uns
recursos econòmics i materials continguts. Cal mencionar l’elecció
tipològica, que converteix en ritual l’acte d’entrar, mirar, jugar,
materialitzada amb una pulcritud constructiva d’acord amb el
context industrial on s’insereix la peça.

Casa 09

Àgora
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CATEGORIA | Arquitectures + interiors

OBRA SELECCIONADA

14.05-VCE3PATIOS HOUSE

Caldes de Malavella

Els edificis àulics i els antics espais industrials, com les drassanes, comparteixen, com a mínim, tres condicions. La
primera és que l’espai és continu i passa d’habitació a habitació. En segon lloc, les obertures estructurals són equivalents,
regulars en la mesura que es pugui i adaptables. Finalment, el volum de la sèrie d’espais no es refereix únicament a
la mida de l’habitació, sinó a la interpretació completa de l’edifici. L’estructura del projecte s’organitza d’una manera
clara en quatre obertures contínues i de dimensió allargada. El nombre imparell de línies estructurals flirteja amb el
paradigma clàssic simètric de tres obertures i quatre línies de columnes del palau venecià. D’alguna manera, ocupa un
espai entre el ritme estructural clàssic i les estructures seriades dels tallers.
Els diferents espais són ocupats per les activitats quotidianes: cuinar, menjar i estar. La quarta obertura s’habilita per a
les habitacions. La casa es materialitza sota una estructura que recorda la de la Fundació Miró. Els espais es tanquen i
s’emblanquinen. Materials tradicionals es combinen amb superfícies vidriades entorn dels patis. D’alguna manera, es
construeix una drassana àulica. Una cosa tan estranya com una taronja mecànica, eppur si muove...

Autors:
Lagula Arquitectes SLP - Antonio Ortega, arquitecte / Martín Ezquerro Fernández, arquitecte / Ignacio López Alonso, doctor
arquitecte / Manel Morante Medievilla, arquitecte / Marc Zaballa Camprubí, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Zenit Houses / Mbd Real Estate Group SL

Construccions Busquets Vilobí SLU

Fotografia: Adrià Goula

Col·laboradors:
Inés Alomar, arquitecta / Gemma Arco, arquitecta / Fernando Cabanillas, arquitecte / Mària Canel, arquitecta / Antoni Cladera,
arquitecta / Patrizia Etxebarria, estudiant d’arquitectura / Xavier Font, arquitecte / Maria Rosario Herrero, arquitecta / Antonio García,
arquitecte / Isabel Lozano, arquitecta tècnica / Clara Ranera, estudiant d’arquitectura / Kristian Garrido (Construccions Busquets
Vilobí SLU), cap d’obra / Arnau Blancafort Font, aparellador / Oriol Ruiz (ORDEIC), enginyer
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CATEGORIA | Arquitectures + interiors

OBRA SELECCIONADA

LA SELVA
APARTMENTS

Caldes de Malavella

Un paisatge molt dens i boscós, una topografia molt marcada i una densitat que, a priori, podia resultar excessiva
per aquest lloc, eren les premisses amb les quals es partia en l’elaboració d’aquest concurs.
El concepte consisteix a desmaterialitzar l’arquitectura. El resultat són una sèrie de volums que es van clavant en el
terreny amb l’objectiu d’integrar-se en ell. Aquests volums, de dos i tres nivells, contenen tipologies variades en el
seu interior. Unes passeres i uns nuclis de comunicacions independents articulen els volums entre si generant els
accessos i creant els veritables protagonistes de l’arquitectura: els porxos.
La tipologia es resumeix en un concepte: “perquè viure mirant la natura quan pots viure en ella”. Per aquest motiu
tota la intervenció interior es desenvolupa, no només amb la finalitat de viure mirant el paisatge, sinó vivint en el
mateix paisatge. D’aquesta manera, porxos, terrasses, pèrgoles i jardins són la identitat de l’arquitectura.

Autors:
Jaime Prous Martín, arquitecte

Promotor:

Contractista:

PGA Golf de Caldes SA

Construccions Busquets Vilobí SLU

Fotografia: Gael del Río

Col·laboradors:
Eduard Romero, execució

PREMIS d’ARQUITECTURA de les COMARQUES de GIRONA 2018

19

CATEGORIA | Arquitectures + interiors

OBRA SELECCIONADA

WOOD
HAT HOUSE

Girona

Es tracta de la remunta d’un habitatge prefabricat en fusta. s’ha utilitzat la tecnologia del panell sandvitx de gran format
d’entramat lleuger de fusta encolat, gracies a la seva lleugeresa no ha calgut reforçar l’estructura existent.
Degut a la noblesa del material emprat, s’ha optat per deixar vistes les bigues i demés elements estructurals que
conformen l’habitatge.
El sector de l’habitatge camina imparable cap a la prefabricació, per això ens hem adaptat al que demanen els nostres temps
sense renunciar ni a la eficiència, ni a la lluminositat ni al disseny i tot només emprant la fusta com a material de construcció.
El nou habitatge pren consideració de barret, actuant com a millora de les condicions d’habitabilitat de l’edificació existent.
Potser ens espanta l’expressió “claus en mà” però quan l’arquitectura i la construcció van de la mà, els resultats son molt
satisfactoris.

Autors:
Genialhouses S.L.

Promotor:

Contractista:

Enric Palomeras i Anna Palomeras

Genialhouses SL

Fotografia: Marc Torra

Col·laboradors:
Ricard Turon i Josep Maria Requena, arquitectes / Estudi d’arquitectura interior Maite Prats, interiorisme / Vidal & Vinyoles
Associats, arquitecte tècnic i estructures / Obres i Serveis Girona, instal·lacions
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CATEGORIA | Arquitectures + interiors

OBRA SELECCIONADA

MASIA DE
“CAN MIRÓ”

Castell - Platja d’Aro

El projecte consisteix en la reconstrucció i ampliació d’una masia en ruïnes.
Per a l’ampliació definim un volum allargat amb coberta a una aigua col·locat en un dels costats de la masia,
buscant una presència discreta. S’identifica mitjançant el contrast d’alçades i una diferenciació de materials, el nou
volum es revesteix de fusta de castanyer i la masia es deixa de pedra vista.
L’accés es situa en la unió entre la masia i l’ampliació a través d’un volum més baix i vidriat com si d’un espai
intersticial es tractés.
Les obertures de la masia es resolen mitjançant uns marcs de formigó prefabricat i un caixó que integra la vidriera,
la tela mosquitera i el porticó i que possibilita que tots els elements s’amaguin en el gruix del mur fent que
desapareguin.
Es busca que la solució conservi les essències, els aspectes compositius i matèrics, evitant el mimetisme explícit i
incorporant variacions pròpies d’una solució contemporània, aconseguint que el conjunt quedi ben integrat en el paisatge.

Autors:
Joan Arnau Farràs i Carme Muñoz Ramírez, arquitectes

Promotor:

Contractista:

Castolis SL

Copayba 200 SL

Fotografia: Adrià Goula

Col·laboradors:
Alba Vila, estudiant d’arquitectura / Isabel Granell, Júlia Esteve i Laura Rodrigo, arquitectes / CODI Estudi, estructura / Sergi Serra,
arquitecte tècnic / Sergi Massagué, estudi de seguretat i salut / SJ12 Enginyers / Albert Colomer, instal·lacions / Copayba 2000 SL
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OBRA SELECCIONADA

UNA ALTRA
CASA DEL BARRI

Olot

Ens demanen fer créixer la casa, viure intensament el jardí i disposar del paisatge abastable; res que no hagin fet quasi tots
els veïns d’aquest barri de cases barates dels anys cinquanta d’Olot. Però, en aquestes reformes populars, l’autoconstrucció
i la senzillesa de recursos tradicionalment han pogut més que no pas l’ordre, la previsió o la mà d’un arquitecte. Encarem
el projecte respectant els valors de la casualitat i la seva diversitat de materials i de solucions, però també essent fidels a la
racionalitat; llegim el lloc i proposem dues ampliacions i una reforma.
La reforma de la casa existent es basa en la connexió dels espais, l’optimització de les circulacions i, sobretot, en la recuperació
de l’estructura original: un interessant sistema de voltes de quatre punts recolzades sobre els envans de distribució, sempre
portants. Pel que fa als creixements, l’ampliació a nord permet disposar d’un nou volum polivalent que actua habitualment
com a garatge en planta baixa i gimnàs a la part superior. A l’est, estenem un braç d’edificació com a cuina/porxo que fa girar la
casa al voltant del jardí. I és que entenem aquest element exterior com la sala gran de la casa, i concebem els nous creixements
com una estratègia per a situar‐hi el nou centre de gravetat.
Aquesta suma de coses petites cerca per als nostres clients allò que no es pot pagar amb diners; res que no hagin buscat quasi
tots els veïns d’aquest barri de cases barates dels anys cinquanta d’Olot. Nosaltres fem una altra casa del barri.

Autors:
Arnau Vergés i Tejero, arquitecte
Promotor:

Contractista:

Jordi Esparch i Nuri Aguilar

Cros Enconfrats SL

Fotografia: Marc Torra
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OBRA SELECCIONADA

MUSEÏTZACIÓ DEL CASTELL
A CERVIÀ DE TER
Cervià de Ter
L’Ajuntament de Cervià de Ter va adquirir el 2014 el Castell de Cervià, un edifici medieval en ruïnes situat al centre
històric, i va impulsar la restauració de les poques estructures visibles que quedaven dempeus.
Les excavacions arqueològiques van fer aflorar una imponent fortificació de 700m2 que cambiaria radicalment la
fisonomia del poble. La topografia i la naturalesa del jaciment condicionen la intervenció arquitectònica posterior,
destinada a preservar les ruïnes i a fer-les visitables, sense perdre el caràcter de talaia del lloc. Es manté el sistema
original de terrasses interiors, consolidant-ne el paviment i creant recorreguts interns que faciliten la descoberta fins al
punt més elevat del recinte, on s’albira tota la plana del Ter.
L’enllumenat integrat al paviment i als revestiments de fusta, emfatitza de nit la calidesa dels materials, ressaltant
suaument la volumetria i la traça del perímetre emmurallat sobre les teulades del nucli antic.

Autor:
Gerard Oliver i Bofill, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Fotografia: Jesús Potrony, Narcís Matas

Ajuntament de Cervià de ter

Construccions Narcís Matas SL

i Gerard Oliver

Col·laboradors:
Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona - Josep Burch i Rius, doctor en Història i autor del projecte arqueològic / Lluís
Palahí i Grimal, arqueòleg director de les excavacions / Lluís To i Figueras, doctor en Història i director de la recerca documental del
projecte / Jordi Sagrera i Aradilla, doctor en Història, laboratori d’arqueologia de la UDG
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OBRA SELECCIONADA

CASA 06

Girona

La casa està situada a la part inferior de la parcel•la, amb el jardí principal orientat al sud. Està separada del perímetre
de la parcel•la proporcionant una forta relació entre la casa i la naturalesa.
L’escala que juga un paper principal en l’organització del programa de la casa, dividint-lo clarament de l’entrada en
dos costats. A la planta baixa divideix la zona d’estar de la cuina i el menjador; al primer pis el dormitori principal de
les habitacions dels nens. A la planta baixa, els patis són dos elements intermedis entre la naturalesa exterior i la vida
quotidiana de la casa. Al primer pis, els dos patis i les escales proporcionen ventilació i llum natural a la casa.
A fora, l’alumini és fred, brillant i vibrant. Des de la distància, la casa pareix silenciosa i muda. Les lames et permeten
albirar l’interior i regular el nivell de privacitat i de llum solar a les habitacions.
A l’interior, els espais interiors de fusta proporcionen calidesa i comoditat en contrast amb l’alumini.

Autors:
Josep Camps i Povill, arquitecte / Olga Felip Ordis, arquitecta

Promotor:

Contractista:

Josep Serra

Constructors d’Obres Ayats SL

Fotografia: Josep Camps i Olga Felip
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OBRA SELECCIONADA

CASA 4R
A SANT DANIEL

Girona

En un entorn suburbà de la vall de Sant Daniel i en una parcel•la de poca amplària es construeix una casa entre mitgeres
amb els condicionats d’un cost reduït (500€/m2) i una durada dels treballs de construcció de quatre mesos.
L’edifici és allargassat i es concep com un espai-contenidor matisat pels cossos de serveis, situats a la part central de la
casa permetent la segregació dels diferents espais. Amb la part de dia a la planta baixa tot aprofitant el jardí i el pati
d’accés i les habitacions a la planta pis.
El contrast entre les reduïdes dimensions de les façanes, l’entrada puntual de llum zenital en els espais comuns i la
considerable volumetria de l’interior crea un efecte sorpresa on es percep la calidesa dels espais, tot pensant en les
persones que l’habiten. La utilització de dos únics materials: la ceràmica vista pintada i la fusta, on la qualitat i la textura
dels mateixos, dota l’interior d’unitat i de confort visual, formant part de la nova entitat de la casa.
Les obertures permeten una ventilació creuada, vistes sobre la vall, entrada de llum zenital i control solar que proporcionen
qualitat ambiental a l’interior i relació amb el paisatge de l’entorn.

Autors:
Montserrat Nogués i Teixidor, arquitecta

Promotor:

Contractista:

Mª Àngels Fàbrega i Soler

Construccions CeMAP SRL

Fotografia: Pep Sau

Col·laboradors:
Joel Padrosa, arquitecte / Pilar Arbonès, administració / Gerard Codina, aparellador / Blázquez-Guanter SLP, estructures / Paula Rodríguez
Fàbrega, interiors
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OBRA SELECCIONADA

EL CEL DELS
INFANTS

Olot

Rebem l’encàrrec d’actuar en l’espai central d’una llar d’infants i en el seu despatx d’atenció i d’administració. Hem de fer
una reforma visible, eficaç i econòmica; com quasi sempre.
Observem l’espai a reformar tot cercant vestigis d’autenticitat relacionats amb el passat industrial que tenia l’edifici abans
de convertir-se en llar d’infants. I ens sona la flauta: damunt del cel ras existent en l’espai central no només descobrim una
preciosa estructura de voltes atirantades sinó que, a més, apareixen un lluernari i la meitat d’un altre que portaven anys
sense poder donar la seva llum. A partir d’aquí tot és senzill: tenim el volum, tenim la llum..., i ens falta el color.
Pensem en la il·luminació i en el color de l’espai guanyat, i comencem a dibuixar el cel dels infants: un lloc on la innocència
i la claror es tenyeixen del color dels jocs i de la fressa de les rialles. Dissenyem uns banyadors per a les voltes que encastem
en la part alta de les parets com a lluminàries. I escollim un blau cel lluminós per estendre’l damunt de tots els paraments
ja existents. I mentre aquest to ens convida a flotar entre els núvols, l’aleatorietat dels jocs i el moviment dels infants ens
fan tocar de peus a terra.
Vet aquí dues decisions que són capaces de tra nsformar un espai: traiem una capa de cel ras i afegim tres capes de pintura.
Això és tot, amics!

Autors:
Arnau Vergés i Tejero, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Llar d’infants la Nina de Drap

Promocions Grederes SL

Fotografia: Marc Torra

Col·laboradors:
Jordi Cusidó i Carrera, projecte
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OBRA SELECCIONADA

RESTAURANT
LA MOIXINA D’OLOT

Olot

Un indret nostàlgic i romàntic, la font d’inspiració dels artistes de l’Escola d’Olot: els aiguamolls de la Moixina. I aquest
projecte es troba justament al cor d’aquest paratge. Entenem que el paisatge ha de ser el material del nostre projecte.
Encarem l’encàrrec de reforma interior i d’adequació d’una nova entrada per al restaurant amb la mirada fixada en
l’exterior, buscant trobar-lo en cada escombrat de la nostra vista: obrim finestres al fons dels espais, eliminem totes les
barreres opaques, construïm filtres que no esborren els colors… A través dels materials i de les textures que apliquem
cerquem domesticar el paisatge bo i portant-lo al nostre costat del vidre.
Per il·luminar els menjadors volem disposar d’una llum discontínua, de sotabosc. I, alhora, necessitem mitigar l’impacte
excessivament tècnic que generen les lluminàries. És per això que dissenyem unes caixes toràciques infinites que
vesteixen les noves làmpades que pengen del sostre: un recurs paleontològic que farà companyia la resta de fauna que
gaudeix del restaurant.

Autors:
Arnau Vergés i Tejero, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Font Moixina, SL

Construccions Puig Alder SL

Fotografia: Marc Torra

Col·laboradors:
Jordi Cusidó i Carrera, projecte
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OBRA SELECCIONADA

CASA
ALADDIN

Olot

La reforma d’un pis antic de planta baixa, amb la demanda quasi impossible de fer-lo créixer en superfície, es converteix
en una excusa perfecta per proposar una redistribució tan horitzontal com vertical de l’habitatge.
A partir del desnivell existent entre el paviment interior i el seu llarg jardí posterior, i disposant d’una gran alçada
lliure, plantegem rebaixar la cota d’una part de la planta per a encabir-hi una plataforma intermèdia. Alhora, aquesta
intervenció ens connecta una part de la casa a cota del jardí i ens n’eleva una altra per damunt del paisatge domèstic
interior i exterior.
Per connectar els tres nivells obtinguts, disposem una catifa de formigó tangent al tall que estirem fins a connectar
totes les estances de la casa: des de la cuina fins al jardí passant pel nivell inferior d’habitacions i la sala-menjador. I
per accedir al nivell superior que hem construït: una catifa voladora.

Autors:
Arnau Vergés i Tejero, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Ferran Castanyer i Cinta Serra

Promocions Grederes SL

Fotografia: Marc Torra
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OBRA SELECCIONADA

CASA AL
CARRER DE LA ROSA

Girona

L’habitatge, situat en la planta baixa del carrer de la Rosa, es reforma i s’amplia incorporant la planta superior. En
aquesta s’hi situen les habitacions i un estudi mentre que la planta baixa s’allibera com a zona de dia, molt lligada a
l’exterior que a la vegada es remodela per deixar-ho a un sol nivell.
L’interior s’ha pretès resoldre de forma que es garanteixi una continuïtat espaial i de materials, com són la fusta pintada
i els paviments de roure, entre ambdues plantes. Això hi contribueix la inserció d’una escala molt lleugera de graons de
fusta i acer amb la barana del mateix material, que es recolza en una paret mitgera de pedra que s’ha recuperat i que
formava part de l’estructura medieval del burg de Sant Pere.

Casa Carrer de la Rosa, Girona
Autors:

L’habitatge, situat en la planta baixa del carrer de la Rosa, es reforma i s’amplia incorporant la planta superior. En aquesta
s’hi situen les habitacions i un estudi mentre que la planta baixa s’allibera com a zona de dia, molt lligada a l’exterior que a
la vegada es remodela per deixar-ho a un sol nivell.

Montserrat Nogués i teixidor, arquitecta

Promotor:

L’interior s’ha pretès resoldre de forma que es garanteixi una continuïtat espaial i de materials, com són la fusta pintada i els
paviments de roure, entre ambdues plantes. Això hi contribueix la inserció d’una escala molt lleugera de graons de fusta i
acer amb la barana del mateix material, que es recolza en una paret mitgera de pedra que s’ha recuperat i que formava part
de l’estructura medieval del burg de Sant Pere.

Contractista:

Maite Jimeno i Pahissa

Fotografia: Pep Sau

Construccions Viladasens SL

Col·laboradors:
Joel Padrosa, arquitecte / Pilar Arbonès, administració / Blazquez-Guanter SLP, estructures
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OBRA SELECCIONADA / PREMI DE L’OPINIÓ

CASA DE
LA BRISA

Llafranc

Està situada en un solar amb vistes a la badia.
Una casa que és introvertida i extravertida: Pel costat d’accés es presenta com una torre de defensa, una fortalesa. Quan
s’obre al mar, es converteix en un aparador amb espais oberts i lleugers, sense barreres entre interior i exterior.
La casa s’assenta sobre un sòcol de pedra que resulta la continuïtat del mur que delimita la parcel·la i conté un gran
garatge i un saló per a la piscina. Aquests tres espais estan connectats amb una finestra interior. La planta superior, zona
de nit, és un binocular suspès. Una estructura de murs i jàsseres de formigó amb llums de 14x13m i una voladís de 5m.
Aquesta estructura crea absoluta llibertat espacial a la planta principal i la continuïtat des de l’exterior cap a l’interior.
La materialitat és crua: Formigó, marbre, pedra de Tamariu i arrebossats. S’ha evitat pintar. L’artesania i la franquesa
constructiva es transmeten en l’ús de materials naturals, en les seves perfectes unions i juntes.

Autors:
Alexandra Vilà i Andrea Marc Buchmeier, arquitectes

Promotor:

Contractista:

-

Construccions Desmo SA

Fotografia: Joan Guillamat

Col·laboradors:
Blázquez Guanter, cálcul estructural / Joan Carles Grifell, aparellador / Xavier Bages, cap d’obra / Maria Vilà, coordinadora de seguretat i salut
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MENCIÓ DEL JURAT

ÀGORA

Olot

Una plaça quadrada, definida per dues porxades i oberta als camps de futbol. Aquest és el centre de la “ciutat esportiva” del
Morrot a Olot i la resposta a les contrarietats de l’emplaçament.
La plaça es relaciona visualment amb les muntanyes properes. Al mateix temps s’aparta de les fàbriques i del transitat carrer.
Un complex recorregut d’entrada propicia una descoberta gradual.
Els pavellons són diferents però comparteixen un únic perfil: un es destina a vestidors i l’altre a cafeteria i serveis. El volum
escalonat respon a les proporcions de la plaça, del basament i a la organització interna.
Tot és estructura. La construcció en murs de bloc armat és senzilla i pauta l’obra. En resposta a l’ajustat pressupost (620€/
m2), s’inverteix en allò més transcendent: l’activació d’un lloc comú, el volum generós dels interiors i l’entrada de llum natural.
La parella de pavellons que es miren vesteix un escenari per a cultivar un dels valors més preuats de l’esport de base: la
sociabilització.

Autors:
unparelld’arquitectes - Eduard Callís, Guillem Moliner, arquitectes

Promotor:

Contractista:

Ajuntament d’Olot

Argón Informática SA

Fotografia: José Hevia

Col·laboradors:
Xavier Rodeja i Jordi Moret, arquitectes / Paula Alejandro, Mariona Planiol, Thommy Parra, Sara Palmada, Sergi Jiménez, estudiants
d’arquitectura / Jesús Bassols, aparellador / Lluís Guanter (Blázquez-Guanter), David Codinach (CODI Estudi), càlcul d’estructura / Lluís
Parés (Serveis d’Enginyeria Sobirana Parés), projecte d’instal·lacions / Albert Casademont (Colomer-Rifà), aparellador direcció d’obra

PREMIS d’ARQUITECTURA de les COMARQUES de GIRONA 2018

43

CATEGORIA | Arquitectures + interiors

MENCIÓ DEL JURAT

PEDRA

Santa Cristina d’Aro

Situat al massís d’Ardenya-Cadiretes, en un entorn de bosc de pins i alzines, l’habitatge es planteja com una pedra que
es fon amb el terreny existent.
El programa s’organitza en tres plantes, diferenciant les zones de dia i les de nit, donant lloc a una secció esglaonada que
s’acomoda sobre el terreny natural aprofitant al màxim, tant en planta com en secció, el volum edificable.
Així sorgeix un volum esculpit que es va obrint, a través de les diferents estances interiors per abocar-se al paisatge
boscós de la vall de Santa Cristina d’Aro.
El gres s’escull com a material principal d’acabat, recobrint les superfícies interiors i exteriors de l’habitatge, recordant el
color de la pedra del lloc i expressant la voluntat original de crear un cos gairebé modelat ‘in situ’. D’aquesta manera, la
ceràmica de la zona com a mosaic fa l’ullet a la tradició constructiva local.

Autors:
Victòria Barber i Willems, arquitecta / Frans Masana i Castanys, arquitecte / Jos Rentería Lucio, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Tiptie SL

Construcció i Restauració Viñas SL

Fotografia: José Hevia

Col·laboradors:
Lluís Sitjà Coll, arquitecte tècnic
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MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT

CASA 09

Girona

Plantegem una casa compacta de planta quadrada i dues plantes. L’escala i un pati en la planta primera organitzen tots
els espais. La sala d’estar, menjador i cuina a un costat en relació amb el jardí. El garatge i un estudi a l’altre costat. El
pati i la llum zenital de l’escala aporten llum al vestíbul i organitzen la planta superior d’habitacions.
L’estructura es resol amb quatre pilars en forma de L en les cantonades i quatre pilars al centre de la planta, esbiaixats
mitjançant tota la planta superior: una caixa de fusta laminada.
La façana de llistons de fusta cremada preserva la intimitat de les habitacions de la planta superior. En planta baixa i en
les quatre cares, el coure resol amb precisió el detall. La fusta cremada i el coure són materials vius que canviaran amb
el pas del temps, però sense alterar la seva complementarietat. La fusta ara aspra i fosca, s’aclarirà i el coure ara brillant
i reflectant, enfosquirà i es matisarà.

Autors:
Josep Camps i Povill, arquitecte / Olga Felip Ordis, arquitecta

Promotor:

Contractista:

Alejandra Rivas

Sifera Construccions Eficients SL

Fotografia: Josep Camps i Olga Felip
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MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT

EL MOLÍ VELL

La Vall d’en Bas

Es rehabilita un antic molí com a habitatge per a una família. Diferents ampliacions havien deixat l’edifici repartit amb
dues crugies amb un mur central que condicionava molt la distribució. Es fa un buidat interior, deixant únicament el
nucli de comunicació vertical i dues jàsseres de dotze metres de fusta laminada.
D’aquesta manera s’allibera la planta i es permet establir relacions visuals entre els diferents nivells.
S’ocupa l’espai conformat dins uns murs gruixuts i s’aprofita l’estratègia de les espieres que formaven les obertures
per generar més espais irregulars i donar-los la possibilitat de ser usats, com a taula, dutxa, pica, escriptori, tauleta o
làmpada.
Les dues jàsseres permeten tenir espais a doble altura i espais més baixos, dotant de diferents qualitats els espais a partir
de l’alçada. Les irregularitats en el volum permeten la relació de les habitacions amb la sala inferior, i estableixen una
relació amb l’exterior a partir de la successió de finestres fins a fora.

Autors:
XAA arquitectura - Xevi Bayona, arquitecte / Alba Colomer arquitecta / Adrià Villarejo, arquitecte tècnic

Promotor:

Contractista:

Roger Mas i Meritxell Torrents

Pere Barcons

Fotografia: Xevi Bayona

Col·laboradors:
David Tortajada, arquitecte
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OBRA PREMIADA

LA CASA
DELS TRES MURS

Olot

Casa de un solo muro (en referència i admiració a Adolf Loos en “Das Haus mit einer Mauer - la casa de una pared” 1921).
Si no diferenciem les parets mitgeres dels murs de càrrega, podem edificar una casa afegint un sol mur. En aquest cas
considerem la primera crugía (la més estreta) ocupant una tercera part de l’amplada de la parcel·la i a on s’hi disposen
tots els serveis, els accessos, les instal·lacions…
Es planteja un sistema que sigui una pauta per a una posterior auto-construcció per els propietaris. Els murs són de
formigó prefabricat. Murs aïllats per fora, amb les instal·lacions elèctriques passades i amb forats circulars per tal de
sustentar-hi les bigues sense la necessitat de platines metàl·liques.
La casa funciona amb mitjos nivells, espais que busquen la llum, generen relacions entre espais, permeten tenir una casa
en planta baixa i amb relació amb el jardí, un garatge amb fons arbustiu, o una sala d’estar connectada visualment amb
l’estudi i alhora amb el menjador cuina.

Autors:
XAA arquitectura - Xevi Bayona, arquitecte / Alba Colomer arquitecta / Adrià Villarejo, arquitecte tècnic

Promotor:

Contractista:

Joan Barcons i Imma Arderiu

Cros Enconfrats SL

Fotografia: Xevi Bayona

Col·laboradors:
Albert Colomer, arquitecte
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OBRA PREMIADA

CASA RETINA

Santa Pau

Un vell Massey Ferguson vermell com el de l’avi Joan encara treballa la terra. En aquest món accelerat, encara hi ha
paisatges antics on els fums de les cases veïnes es compten i es fan companyia a l’hivern; racons de felicitat on es cuiden
els horts de fora muralla i a la vora del riu.Aquesta és la història d’un refugi familiar per gaudir de la natura i de les coses
senzilles; d’una màquina del temps que desitja retenir per sempre aquest paisatge preciós que encara no ha canviat.
En aquest projecte, l’adaptació a la topografia del terreny és la construcció d’un prat. Elements com el garatge, la bassa,
la passarel∙la o el mur inclinat de fons que ressegueix i talla el fort pendent, configuren un pla. I, al seu damunt, hi reposa
un volum rectangular autònom que acull les mínimes funcions d’habitatge en un sol espai diàfan; a sud, una sala per a
estar, menjar i descansar; i dins del mur gruixut que ens aïlla del nord, els serveis i l’entrada.
Aquest objecte arquitectònic transforma la seva relació amb l’entorn segons avancen les estacions en el filtre de
vegetació de ribera que l’acompanya, però també a partir de l’expressió canviant de la seva mirada, que gaudeix del
paisatge a resguard del sol quan aixeca les parpelles. I, temorenc de la fugacitat d’aquesta sòbria bellesa, el refugi
descansa inestable en una lleixa del marge com un mussol a punt d’alçar el vol amb el paisatge caçat a la retina.

Autors:
Arnau Vergés i Tejero, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Anna Riera i Pijoan, Arnau Vergés i Tejero

Cros Enconfrats SL

Fotografia: Marc Torra, Pep Sau

Col·laboradors:
Jordi Cusidó i Carrera, Anna Riera i Pijoan, projecte
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CATEGORIA | Arquitectures + interiors

OBRA PREMIADA

CENTRE D’ART I HOTEL
AL CASTELL DE SANT
JULIÀ DE RAMIS

Sant Julià de Ramis

El projecte planteja la restauració del conjunt del castell de Sant Julià de Ramis mitjançant la creació d’un equipament
destinat a Centre d’Art amb tallers per artistes, sala d’actes, hotel i restaurant. La fortalesa està formada per dependències
construïdes amb voltes i murs de pedra de gruix considerable, la majoria semisoterrades i relligades entre elles per
túnels i galeries.
La part inferior es destina als espais del museu, i l’hotel es col•loca en la cota més elevada. Es projecta en el centre del
conjunt una gran sala d’actes de forma ovalada, de 7,5m d’alçada, amb volta central de formigó vist.
Al tractar-se d’una obra de rehabilitació i nova construcció s’ha optat per dues solucions constructives bàsiques. La
dominant manté el caràcter de fortificació enterrada del castell existent, amb paraments semisoterrats i cobertes de
terra vegetal. Aquesta solució es complementa en determinats sectors amb edificacions de tancaments vidriats, façanes
i cobertes lleugeres amb acer corten.

Autors:
Fuses-Viader Arquitectes SLP - Josep Fuses Comalada, arquitecte / Joan M. Viader Martí, arquitectes

Promotor:

Contractista:

Lutecaf S.A.

Lutecaf SA

Fotografia: Carlos Suárez Kilzi - Josep M. Torra

Col·laboradors:
Cristian Vallés, enginyer / Blázquez-Guanter Arquitectes SLP, estructures / Francesc Rodríguez, arquitecte tècnic / Enigest SL, enginyers
/ Carla Arruebo, arquitectes / Jordi Serra, arquitecte / Pilar Arbonès, administració
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MENCIONS
Intervenció al Fort de Sant Francesc.
Volcà Montsacopa. Olot
Mireia Torras Codinach / Pere Llimargas
Casas
Entre camps de pomeres.
Castelló d’Empúries
Clara Crous / Juli Sanjuan

OBRA PREMIADA
Urbanització de la nova plaça del
Pallol. Girona
Manel Bosch i Aragó / Montserrat
Nogués i Teixidor
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MENCIONS DE
PAISATGES 2018

PREMI DE
PAISATGES 2018
Intervenció al fort de Sant Francesc. Volcà Montsacopa.
Olot. Mireia Torras Codinach / Pere Llimargas Casas
S’ha valorat especialment l’exercici d’integració harmoniosa de la
nova volumetria construïda en relació amb la silueta del volcà i
l’església existent.

Urbanització de la nova plaça del Pallol. Girona
Manel Bosch i Aragó / Montserrat Nogués i Teixidor

Intervenció al fort de Sant Francesc

Obra d’urbanització en un entorn de casc històric, en la qual el
jurat ha valorat especialment la seva capacitat de resolució de

Entre camps de pomeres. Castelló d’Empúries

la complexitat geomètrica, topogràfica i de relació amb l’entorn

Clara Crous / Juli Sanjuan

edificat a partir d’uns recursos projectuals i materials de gran
contenció i en continuïtat amb el tractament habitual del casc

Tot i tractar-se d’una construcció efímera, el jurat ha considerat

antic de la ciutat. La qualitat de la proposta està molt lligada a la

d’interès seva capacitat evocadora i juganera, capaç de significar-

seva capacitat d’esdevenir invisible, perfectament integrada, com

se en un àmbit ampli i obert com una platja.

si hagués existit sempre.

Urbanització de la nova plaça del Pallol

Entre camps de pomeres
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CATEGORIA | Paisatges

OBRA SELECCIONADA

MAS LA CENTRAL

La Vall d’en Bas

El Mas es situa a LA VALL D’EN BAS, rodejat de camps de blat que s’estenen fins les muntanyes.
L’OBJECTIU DE LA PROPOSTA es afrontar l’interior de la masia i el tractament dels espais exteriors amb un mateix
llenguatge que posi en valor el paisatge exterior i la materialitat original de l’edifici. Fer que el diàleg entre el paisatge
natural i el paisatge humà i rural sigui constant.
La CERÀMICA de l’interior s’estén a fora en forma de passeres ceràmiques i ENTRAMATS DE GELOSIA CERÀMICA que es
col·loquen entre pòrtics generant asimetries i vistes a l’entorn.
La SEQÜÈNCIA DE PÒRTICS METÀL.LICS forma dos cossos, un d’exterior que emmarca les vistes, i un segon que cus
l’exterior amb l’interior de la masia. En l’interior, els pòrtics deixen en segon pla les instal·lacions preexistents, sense
obstaculitzar la visió de les voltes ceràmiques.
La BASE DE PROJECTE HOMOGÈNIA, dona la possibilitat d’incorporar elements penjats tan en l’entramat metàl·lic com
en els filtres ceràmics segons l’event.

Autors:
Carolina Ramos Caravaca, arquitecta / Joan Oliveras Vila, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Cristina Màrquez Vilarrasa (Criscatering)

SMOC SL

Fotografia: Marc Torra
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MENCIÓ DEL JURAT

INTERVENCIÓ AL FORT
DE ST. FRANCESC
VOLCÀ MONTSACOPA

Olot

El projecte intervé a l’espai interior del recinte emmurallat del Fort de St Francesc, al cim del volcà Montsacopa. L’objectiu
és la implantació d’un establiment de restauració i l’ordenació d’aquest espai emmurallat i els seus accessos. El conjunt
emmurallat està declarat BCIN, l’ermita que domina el recinte, BCIL, i l’entorn està inclòs al PNZVG com a espai d’interès
natural preferent.
L’edificació s’implanta a l’extrem oest del recinte, a l’espai l’intersticial de la muralla, acompanyant-la però sense entrarhi en contacte. La construcció es relaciona amb l’arquitectura preexistent massiva vinculant-s’hi des de la geometría i
diferenciant-se’n amb una nova arquitectura lleugera i etèria. Metall, vidre, greda volcànica i fusta de castanyer local.
L’ordenació de l’espai emmurallat incorpora un lavabo públic pels visitants del volcà i millora els accessos amb la creació
d’una rampa extramurs i l’integració de paviments de pedra natural.

Autors:
Mireia Torras Codinach, arquitecta / Pere Llimargas Casas, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Ajuntament d’Olot

Construo Construccions Generals SL

Fotografia: Marc Torra
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MENCIÓ DEL JURAT

ENTRE CAMPS
DE POMERES

Empuriabrava,
Castelló d’Empúries

A l’any 2017 es va celebrar el 50è aniversari d’Empuriabrava, una marina residencial construïda vora la platja dels Graells
i al voltant d’una extensa xarxa de canals artificials. Aquesta urbanització de Castelló d’Empúries és considerada una de
les marines residencials més grans del món.
El projecte fou promogut el 1964. Després de vèncer les resistències de petits propietaris agrícoles i ecologistes, el pla
parcial fou aprovat el 1967, quan ja s’havien construït els canals i els carrers sense cap permís, i s’inicià la construcció
dels habitatge.
Així doncs, el projecte pretén commemorar els 50 anys d’història d’Empuriabrava recordant el passat (quan l’àrea que
actualment ocupa Empuriabrava era zona d’explotació agrària), fent gaudir el present (ja que la intervenció efímera és
interactiva) i vetllar pel futur (revitalitzar la urbanització i el passeig marítim).
Per fer-ho, es simula el nom d’Empuriabrava amb el que podrien ser els pals resultants d’un camp de pomeres, un
cultiu freqüent a les terres de l’Empordà. A més, per tenir aquesta sensació de pas del temps (veure en perspectiva)
s’ha dissenyat perquè entre aquests camps i des d’un punt concret puguem entre veure-hi Empuriabrava. I finalment,
perquè els més petits en puguin gaudir, hi ha un recorregut entre els pals on hi ha amagats els 50 anys d’Empuriabrava
(enumerats de l’1 al 50).

Autors:
Clara Crous Fort, arquitecta / Juli Sanjuan Palma, arquitecte i escenògraf

Promotor:

Contractista:

Ajuntament de Castelló d’Empúries

-

Fotografia: Anna Bussot

Col·laboradors:
Taller 7vetes (Carles Torracabota), Esteve Torracabota, Marc Casanovas Castelló, Lluís Sanjuan
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OBRA PREMIADA

URBANITZACIÓ DE LA
NOVA PLAÇA DEL PALLOL

Girona

L’espai resultant d’una reforma urbana aporta al conjunt del barri els espais lliures del pati de l’antic Hostal del Centre i la
parcel·la obtinguda amb l’enderroc d’una illa d’habitatges, però planteja per a la proposta de nova urbanització el repte
de la intervenció en un entorn complex, amb discontinuïtats topogràfiques i dels teixits i tipologies urbanes.
El tractament unitari del conjunt i l’acord de la nova topografia a les alineacions i rasants preexistents amb gestos suaus,
aconsegueix un espai únic que relaciona les diferents parts de l’àmbit amb la major dimensió possible.
La rehabilitació urbana vol integrar-se amb el barri reutilitzant els materials procedents de l’enderroc dels paviments
preexistents com són lloses, vorades i llambordes de pedra.
Dues alineacions d’arbrat, elements volumètrics, oxigen, ombra i color, busquen la integració dels teixits residencials al
buit del nou espai públic recuperat per a activitats cíviques i vinculades amb els equipaments que l’envolten.

Autors:
Manel Bosch i Aragó, arquitecte / Montserrat Nogués i Teixidor, arquitecte

Urbanització nova plaça del Pallol

Promotor:
Ajuntament de

Contractista:

Fotografia: Pep Sau

L’espai resultant d’una reforma urbana aporta al conjunt del barri els espais lliures del pati de l’antic Hostal del Centre i la
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Girona
Argon Informatica SA / Artifex SL /
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Col·laboradors:
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Blázquez-Guanter SLP,
estructures / BS i Associats, aparelladors / Solventa, enginyers / Avant Enginyers Consultors (David Rotllan Corgella)
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Sol sistere. Olot
Escola d’Art i Superior de
Disseny d’Olot
Dreyer in Bloom. Girona
Adrià Masó / Iker Pastor / Maria
Duran / Paula Alejandro /
Ewelina Rachwal / Víctor Pastor /
Núria Vila / Raquel Puig / Milos
Popovic
Casa. Girona
M Clara Riera / Maria Bosch /
Denis Bilos

OBRA PREMIADA
Codi petri. Girona
Víctor Almazán / Cristina
Masferrer / Gustavo Torres
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MENCIONS
D’EFÍMERS 2018

PREMI
D’EFÍMERS 2018

Casa. Girona
M. Clara Riera / Maria Bosch / Denis Bilos
La simplicitat de la intervenció sorprèn, però permet de
qüestionar el rol dels arquetips en arquitectura. Una simple
silueta evoca l’habitar, la domesticitat, la intimitat, el rol primer
de l’arquitectura. Casa o cases a diferents escales i en diferents
situacions topològiques (suspeses, recolzades o en voladís sobre
elements de mobiliari urbà) que permeten resituar l’habitatge
humà i aproximar-lo a la caixa-niu que evoca la infantesa i
difumina els contorns de l’humà.
Casa

Dreyer in Bloom. Girona
Adrià Masó / Iker Pastor / Maria Duran / Paula Alejandro /
Ewelina Rachwal / Víctor Pastor / Núria Vila / Raquel Puig
/ Milos Popovic
La qualitat plàstica de dispositiu permet de projectar el visitant en
un univers oníric a partir de la projecció de petits univers vegetals.
El jurat ha premiat la simplicitat i la força poètica de la proposta.

Codi petri. Girona
Víctor Almazán / Cristina Masferrer / Gustavo Torres
El jurat ha valorat especialment la capacitat de la instal•lació per
transformar, relacionar-se i aportar una nova mirada a un espai tan
emblemàtic com les escales de la catedral de Girona.

Dreyer in Bloom

La disposició i la dualitat mirall/vímet de les diferents peces
permet de crear una nova manera de practicar i percebre aquest

Sol sistere. Olot

espai. Una tancant l’espai i crea una mena d’intimitat, mentre que

Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot

l’altra obre encara més l’espai per emplaçar-lo en la infinitud.
Sol sistere planteja la transformació d’un espai a partir de la llum i
la imatge de l’astre rei. El paper del Sol és magnificat a partir de la
creació d’una realitat alternativa.

Codi petri

Sol sistere
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OBRA SELECCIONADA

NARCÍS INFINIT

Girona

A mitja Pujada de St Martí, sota l’arc de pedra que enmarca la porta d’una façana senyorial, es descobreix al fons la
penombra d’un pati. Allà, hi ha un objecte inquietant on s’hi veuen flors retallades amb geometries afilades. Al aproparnos, el pati es multiplica i es fa gran desplegant en vertical unes imponents balustrades de pedra sota l’enteixinat de
fusta. Aquesta geometria inesperada al centre del pati, resulta ser un altre pati, que revela dins seu un jardí infinit amb
centenars de flors que es propaguen a través de reflexes, cap a un horitzó que s’esmuny de la mirada.
El recinte emmirallat, ple de narcissos, conforma un pla horitzontal de flors que es repetirà infinitament. Cadascún dels
narcissos, com el del mite l’Ovidi, es multiplicarà atrapat en el seu propi reflexe, encara que en un emmirallament sense
fi. El narcís, que dóna nom al patró de Girona, no representa una “natura real”, sinó que recorda la presència de l’home i
del seu ego en la seva tradicional representació

Autors:
Pau Bajet, Maria Giramé, Manuel Julià

Promotor:

Contractista:

Girona Temps de Flors. Ajuntament de Girona

-

Fotografia: Joan Guillamat
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CATEGORIA | Efímers

OBRA SELECCIONADA

UNA MAJOR NAIXENÇA

Girona

Una primera plataforma dels jardins del passeig arqueològic, abocada sobre la plaça dels Jurats i el riu Galligans,
entre el batibull d’escales, domesticada per un parterre vegetal, una vorera perimetral, uns bancs, un xiprer i dues
masses vegetals.
La proposta recupera el valor perimetral de la vorera forçant un passeig al voltant d’un tancat blanc misteriós.
Mitjançant una discontinuïtat puntual es deixa entrar l’espectador a l’interior del tancat. Dins ell es troba un àmbit
tranquil, silenciós, aïllat del rebombori exterior, envoltat per una tanca blanca, amb un xiprer apuntant cap al cel, i
amb una peça floral central que condensarà tota la intervenció.
Qui interpreti que es tracta d’un tancat d’un petit cementiri blanc de poble, amb el pertinent xiprer vertical i amb
un sol grup de ninxos tots ells màximament florits pot haver encertat un argument de l’actuació.

Autors:
Anna Comas Casacuberta, Daniel Xifra Tarrés, Jordi Llinares Martín, Jordi Pujol i Ribas, Toni Redorta Masaló i Xevi Montal
Roura, arquitectes

Promotor:

Contractista:

Girona Temps de Flors. Ajuntament de Girona

-

Fotografia: Daniel Xifra i Xevi Montal
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OBRA SELECCIONADA

A TRAVÉS
DE L’ESPILL

Girona

La instal·lació consisteix en un joc òptic de flors que es multipliquen en el refugi antiaeri de Girona, creant un recorregut
sensorial de percepció visual, so i memòria. El recinte es converteix en el reflex invertit de la plaça, on les flors neixen del
sostre i es multipliquen junt amb l’espectador. A partir d’un àudio de la recreació d’un atac aeri, se’n fa una adaptació,
transformant aquells sons en un ambient vibrant i agradable. Es prenen de referència els 28 graons que baixen al refugi
per construir el 1r tram, una seqüència de 28 pòrtics de fusta. En un 2n tram, ja dins les cel·les, s’observen als visitants
immersos en la confusió òptica del 1r tram, mentre una instal·lació de llums i ombres juga amb la geometria fractal de
les 5 flors tenyint cada cel·la. Des de “dins” de les diferents flors l’usuari segueix observant el jardí invertit i infinit. Un
Jardí de la Infància nascut de les paraules d’esperança d’un Rahola que perviu, com els reflexes florals, a través de l’espill.

Autors:

A través de l’espill

Josep Ferrando Architecture - Josep Fernando, arquitecte / David Recio, arquitecte
La instal•lació consisteix en un joc òptic de flors que es multipliquen en el refugi antiaeri del Jardí de la Infància de Girona,
Fotografia:
Adrià
creant un recorregut sensorial de percepció visual, so i memòria. El recinte es converteix en el reflex
invertit de la plaça.
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Girona Temps de Flors. Ajuntament de Girona
Construcciones en madera García
per aquest espai serveix de guia. Es parteix de l’àudio que fa servir el Museu d’Història de Girona per la recreació d’un atac aeri,
i se’n fa una adaptació amb l’objectiu de transformar sons d’avions, explosions i sirenes en un ambient vibrant i agradable. Es
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immersos en la confusió òptica del primer tram, mentre una instal•lació de llums i ombres juga amb la geometria fractal de
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Promotor:

Contractista:

Col·laboradors:

/ aka Dabú

- Jordi Torruella, música / Mariona Gorgorió, Benedetta Basile, Giorgia Giorgia Lampognana, Arnau Sumalla, Iaria Caprioli, Lerna
Bagdjian, Nele Faentchen, María Victoria Raimondi, Viviane Serafina, María Trabuchi, Emanuele Piersanti, Jorge Díez, Lorena
JARDÍ INVERTIT I INFINIT

RECORREGUT, GEOMETRIA, LLUM I SO

ESSÈNCIES FLORALS

MATERIALS

- Pòrtics de llistons de pi 60x40 mm (29 ut):
2 Muntants verticals, h 200 mm

Finocchiaro, muntatge

2 Travessers superiors, l 100 mm
- Mirall espia 15 mm, 4+4/1 (5 ut)
- Mirall 5 mm sobre DM, h 1650 mm (28 ut)
Zantedeschia Kniphofia
Aethiopica
Cultivar

Rosa
Multiflora

Craspedia
Dianthus
Globosa Caryophyllus

- Flors grogues (5 ut)
- Xarxa galliner (5 ut)
- Lluminària existent

Habitant el jardí

Habitant la flor
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OBRA SELECCIONADA

EL GUAPO
D’EN NARCÍS

Girona

EL GUAPO D’EN NARCÍS, és una instal·lació efímera per Girona temps de Flors, que pretén redescobrir les qualitats
espacials de lloc, fomentar les mirades creuades i crear un tauler de joc basat en l’experiència estètica del reflex. Al
vestíbul del Col·legi d’Arquitectes de Girona, s’instal·la una gran taula d’acer de 3 mm de gruix amb una concavitat
emplenada d’aigua, que produeix un efecte mirall, reflectint el cel a través de la claraboia, en ell, una reproducció del
Narcissus de Caravaggio. Als visitants de’ls hi demana interacció, generant un petit narcís de paper i afegint-lo a la taulabassa. En el procés, tal com en Narcís, ell i els múltiples usuaris de l’espai es veuen reflectits a l’aigua.
EL GUAPO D’EN NARCÍS, un altre, no pas el gironí, tot passejant troba una fosca bassa. En ella contempla el reflex del seu
rostre i s’enamora. S’enamora tant de la bellesa que no és capaç d’entendre que no és més que una imatge. I es mira.
S’encisa. S’observa tant que el seu món desapareix i ell s’ofega en si mateix.
Benvolguts visitants, apropin-se a fer una ofrena a en Narcís. Coneguin-lo en mirar la bassa: a ell, a vos i al cel de Maig.

Autors:
Ignasi Gutiérrez, arquitecte / Ivana Sanjuán, arquitecte / Pau Sarquella, arquitecte / Carmen Torres, arquitecte / Guillem
Villalta, arquitecte

Promotor:

Contractista:

Girona Temps de Flors. Ajuntament de Girona

-

Fotografia: Joan Guillamat

“El guapo d’en Narcís”
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STAND PER CARNS VILA

Girona

Durant el Fòrum Gastronòmic de Girona, Carns Vila té tres dies per convèncer a antics i nous clients que no hi ha carn ni
servei com els seus. L’espai expositiu es materialitza amb dues operacions:
1. Una topografia que doblega el terra per crear dos nivells i puja generant parets que abracen l’espai. El nivell d’accés
té l’escala d’espai públic de rebuda, mentre que el nivell superior, destinat als clients més propers suggereix una zona
de confort, més domèstica.
2. Un sostre lleuger, reminiscent d’arquitectures vernaculars per tots conegudes. Uns simples arcs metàl·lics fan de
suport per tal que aquests articulats teixits de fusta s’adaptin a la forma de volta. L’onejant superfície filtra i reflecteix
la llum càlida.
La carn vermella s’exposa en una gran vitrina, aus i llonganisses pengen del mur mentre el perniler talla curosament des
del podi de l’altell. Els comensals recollits sota les voltes apersianades degusten entrecots i costelles. Els vins omplen les
copes i les converses flueixen.

Autors:
Pau Sarquella i Carmen Torres, arquitectes

Promotor:

Contractista:

Carns Vila

Metric3

Fotografia:Joan Guillamat

Stand per Carns Vila
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MENCIÓ DEL JURAT

SOL SISTERE

Olot

La cultura mediterrània s’ha format en base al clima i la naturalesa que ens envolta, les nostres principals celebracions
coincideixen en el solstici d’estiu (Sant Joan) i el solstici d’Hivern (Nadal).
El solstici és cadascun dels dos moments de l’any en què el Sol té la màxima declinació respecte l’equador.
El muntatge d’enguany vol reflexionar sobre aquest astre responsable de la vida física i cultural a la terra.
El solstici d’hivern marca el passatge de la tardor a l’hivern i representa l’inici anual de l’allargament del dia respecte la nit.
Nadal, naixença, nativitat, origen, naturalesa, cultura…

Autors:
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot / Tutors: Jordi Bartrina, Carles Juncà, Guillem Moliner i Xavier Moliner / Alumnes: de 2n
curs del Cicle de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Escultura Aplicada a l’Espectacle i del Cicle de Grau SUperior d’Arts
Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració

Promotor:

Contractista:

ICCO (Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot)

-

Fotografia: EASD Olot
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MENCIÓ DEL JURAT

DREYER
IN BLOOM

Girona

Captar la realitat amb mitjans lluminosos és la base dels orígens del cinema.
La càmera cinematogràfica creada pels germans Lumière, permetia la projecció d’imatges en moviment.
La nostra intervenció captem una nova realitat vegetal i floral a l’interior de l’antic cinema a través de la llum, i per tant,
també de les ombres.
Aquesta realitat es projecta en una seqüència de plans. Així l’espectador no percep la planta real, sinó la seva projecció.
El món vegetal esdevé una il·lusió.
Aquests plans es munten de manera que formin un escenari fragmentat i canviant segons el punt de vista de l’observador.
La successió d’aquests plans o fotografies fixes, a mesura que l’observador avança per la sala, dona lloc a una sensació
de vegetació en moviment aparent.
L’escenari es realitza amb 3 elements: la vegetació: espècies d’interior o de zones amb poca llum, la llum: focus per
projectar l’ombra de les plantes sobre els plans fixos, i els plans: teles tensades de sostre a terra.

Promotor:
Adrià Masó, Iker Pastor, Maria Duran, Paula Alejandro, Ewelina Rachwal, Víctor Pastor, Núria Vila, arquitectes / Raquel Puig,
biotecnòloga / Milos Popovic, tècnic

Promotor:

Contractista:

Girona Temps de Flors. Ajuntament de Girona

-

Fotografia: Iker Pastor, Marc Agustí
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CASA

Girona

El muntatge parteix de la possibilitat d’una intervenció que superi la temporalitat del festival Temps de Flors a Girona
i acompanyi les nits d’estiu a la Plaça. Se’ns planteja un doble repte: el dia i la nit. Quasi a mode de mobiliari pensem
unes cases que col.loquem a la copa dels abres, visibles des de qualsevol cota topogràfica de l’esplanada. Abosorvides
per una vegetació que se les ha fet seves, quan es fa fosc, ens fan de llenternes.
“Casa, és el lloc on ets tu i, no te n’adones,
abandones la disfressa al replà.
Casa és quan comprens que formes part i,
no ho has escollit, només passa.
Casa és aixopluc, i molta llum per continuar.
Casa és incondicional i sense pactes, respons igual.”

Autors:

CASA

Clara Riera Escalona, arquitecta / Maria Bosch Bou, arquitecte / Denis Bilos Canadell, estudiant d’interiorisme

Fotografia: Cristina Luis Lozano
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Contractista:

“Casa, és el lloc on ets tu i, no te n’adones,
Treehouse Ibérica
abandones la disfressa al replà.
Casa és quan comprens que formes part i,
no ho has escollit, només passa.
Casa és aixopluc, i molta llum per continuar.
Casa és incondicional i sense pactes, respons igual.”
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Promotor:

El muntatge parteix de la possibilitat d’una intervenció que superi la temporalitat del festival Temps de Flors a
Girona i acompanyi les nits d’estiu a la Plaça. Se’ns planteja un doble repte: el dia i la nit. Quasi a mode de mobiliari
pensem unes cases que col.loquem a la copa dels abres, visibles des de qualsevol cota topogràfica de l’esplanada.
Abosorvides per una vegetació que se les ha fet seves, quan es fa fosc, ens fan de llenternes.
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TEMPS DE FLORS

PLÀNOLS CASETES

GIRONA
FEBRER de 2017

ARQUITECTURA

CLARA RIERA ESCALONA
arquitecta

núm col. 5180-5
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OBRA PREMIADA

CODI PETRI

Girona

Projecte pensat per transformar la imatge clàssica de l’escalinata de la catedral de Girona, un espai imponent capaç
d’eclipsar qualsevol actuació.
Un paisatge format per 70 pilars que dibuixen dues corbes enfrontades entre si, l’alçada dels quals traça una silueta
suau que esborra el desnivell entre graons i replans. La disposició en planta dels diferents elements assenyala nous
recorreguts de trànsit i repòs al visitant, que deixa de ser un mer espectador per passar a ser part activa de la instal·lació,
contribuint a la descongestió del nucli central del festival Temps de Flors.
Els paral·lelepípedes són auto-estables, per a resistir als forts vents de la zona sense ancoratges, i estan pensats per
ser executats per peces per facilitar el muntatge i el reciclatge. Les cares més visibles són polides i reflectants, oferint
noves perspectives del lloc i reflexos canviants de la llum solar. Les cares ocultes, pensades per a ser descobertes, són
vegetals, estampades de subtilesa floral.

Autors:
Víctor Almazán Guasch, arquitecte / Cristina Masferrer Juliol, interiorista / Gustavo Torres Mendoza, modelador i animador 3D

Promotor:

Contractista:

Girona Temps de Flors. Ajuntament de Girona

-

Fotografia: Jordi S. Carrera
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