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El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) té, entre les seves funcions
destacables, mostrar la tasca professional
dels arquitectes per a la “difusió en el
conjunt de la societat” dels valors de
l’arquitectura, acció que desplega en
múltiples formats per tot el territori.

Gràcies als patrocinadors que any rere
any ens donen suport, aquesta nova eina
posa a disposició de la ciutadania les obres
realitzades al nostre territori, convidant-los
a conèixer-les de primera mà i facilitant-ne
la seva descoberta. Les obres seleccionades
i premiades de la 23a edició passen a
formar part del fons documental digital
premisarquitecturagirona.cat, des d’on es
poden consultar per ubicació, tipologia i
autors, amb accés obert als professionals,
investigadors i ciutadans.

En aquest sentit, i des de 1997, la
Demarcació de Girona del COAC convoca
anualment els Premis d’Arquitectura de
les Comarques de Girona, donant valor a
l’arquitectura realitzada en aquest àmbit
territorial, per tal de mostrar la qualitat i el
rigor dels professionals.
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Des de la Demarcació de Girona del COAC volem
expressar el nostre agraïment a totes aquelles persones,
empreses i institucions que han fet possible els Premis
d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2020.

En aquesta edició, marcada per la Covid-19,
l’acte de lliurament dels Premis s’ha pogut
seguir des del seu portal web i TV Girona.
El 27 de novembre s’han donat a conèixer
les obres guardonades pel jurat i el Premi
de l’Opinió, votat per la ciutadania.

En aquesta 23a edició dels Premis
d’Arquitectura de les Comarques de
Girona s’han presentat una gran diversitat
d’obres que han abordat diferents escales
de treball, entorns i formes d’intervenció en
quatre categories: Arquitectures, Interiors,
Paisatges i Efímers.
La Demarcació de Girona del COAC va
organitzar durant el mes de març una
primera exposició de la totalitat de les
obres presentades, a la sala “La Cova” i, de
manera simultània, va presentar el nou web
premisarquitecturagirona.cat. Aquest portal
engloba en una única plataforma la gestió
de la documentació de participació en
els premis i la divulgació de les activitats,
catàlegs i exposicions realitzades,
convertint-se en una eina d’arxiu i de
consulta molt potent que compta amb més
de 600 obres seleccionades i premiades.
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MARIA RUBERT DE VENTÓS

EILEEN LIEBMAN

MARTA SEQUEIRA

Presidenta

Vocal

Vocal

Maria Rubert de Ventós (Barcelona, 1956) és
arquitecta per l’ETSAB (1981) i Doctora per la UPC
(1993). Primera dona en assolir el grau de catedràtica
d’Urbanisme a l’estat espanyol. És professora
d’urbanisme a l’ETSAB, al màster de Paisatgisme
de la UPC i professora convidada en reconegudes
escoles d’arquitectura internacionals.

Eileen Liebman (Nova York, 1957) és arquitecta
i cofundadora de l’estudi Liebman Villavecchia
Arquitectos a Barcelona juntament amb Fernando
Villavecchia, on des de l’any 1987 han desenvolupat
la seva pràctica professional. Tenen una especial
rellevància les obres d’intervenció en edificis i
contextos existents.

Marta Sequeira (Lisboa 1977) és llicenciada en
arquitectura per la Universitat Tècnica de Lisboa (2001),
Estudis Avançats en Projectes d’Arquitectura (2005) i
Doctora en Projectes d’Arquitectura per la Universitat
Politècnica de Catalunya (2008).

És llicenciada en Belles Arts per la Washington
University de Saint Louis, va fer estudis de postgrau
al ITESO de Guadalajara, Mexico, i és Màster en
Arquitectura per la University of California a Los
Angeles, UCLA. Va treballar a l’estudi dels arquitectes
José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres entre
d’altres estudis d’arquitectura tant locals com nordamericans. En paral·lel ha estat directora artística
adjunta en rodatges cinematogràfics i publicitaris, i
també ha col·laborat en el disseny d’escenografies per
dansa i teatre.

Entre els projectes que ha dut a terme destaquen
l’ampliació del Congrés dels Diputats de Madrid,
el pla director i projecte d’urbanització de l’àrea
olímpica de la Diagonal, l’ordenació de l’àmbit
Besòs-Mar i el pla 22@ Perú-Pere IV.
Actualment treballa en el projecte de l’eixample de
Cartagena i el centre urbà de Pineda de Mar. Ha
impartit docència en diverses universitats als Estats
Units, Xile, Alemanya. És autora de diversos articles
d’urbanisme i de ciutats i paisatge en revistes
com Arquitecturas-Bis, Ur-Revista i Quaderns
d’Arquitectura i Urbanisme. També és autora de
diverses publicacions, entre d’altres: La ciudad no es
una hoja en Blanco: hechos del urbanismo (Ediciones
ARQ, 2000), Metro, Galaxias metropolitanas
(Edicions UPC, 2001) amb Josep Parcerisa Bundo i
Places Porxades a Catalunya (Edicions UPC, 2006).

PREMIS D’ARQUITECTURA – COMARQUES DE GIRONA

La seva tesi sobre els espais públics de Le Corbusier
després de la Segona Guerra Mundial ha estat
guardonada al Concurs de textos universitaris en
ciències humanes 2009, organitzat per la Fundació
portuguesa per a la ciència i la tecnologia i per la
Fundació Calouste Gulbenkian. Va obteniri el premi
ICAR-CORA a la millor tesi doctoral 2011, organitzada
pel Consell Internacional de Recerca en Arquitectura.
Actualment realitza la seva recerca post doctoral
al Centre de Recerca en Urbanisme i Disseny
d’Arquitectura de la Universitat de Lisboa. Ha estat
professora associada i directora al Departament
d’Arquitectura de la Universitat d’Évora i ha donat
classes com a professora de llicenciatura, màster i
doctorat a Portugal, Espanya i Mèxic.

Va ser assistent de Manual de Solà-Morales,
Comissariat de la exposició “Ciutats, Cantonades” al
Fòrum de les Cultures a Barcelona.

Ha estat autora de diversos treballs d’investigació,
articles de revista i llibres. Ha participat en
conferències a escala internacional. Membre dels
equips de “DC Papers”, “International Journal of
Architectural Heritage”, “Journal of Architecture and
Urbanism” i “DEARQ – Jorunal of Architecture”.

També ha estat professora convidada al curs impartit
a Barcelona per la University of Illinois’ School of
Architecture, jurat extern a l’Accademia di architettura
Mendrisio, i conferenciant al Màster de l’Arquitectura del
Paisatge/ETSAB així com de varis cicles de conferències
organitzats per l’associació AxA, entre altres.
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ARQUITECTURES

a completar i reinterpretar amb nous materials
els volums desapareguts, que acullen els espais
pedagògics i d’interpretació historicoarqueològica.
Una solució que, precisament perquè no és
excessiva, no perjudica la interpretació de
l’imponent conjunt petri.

Mencions especials ex aequo Habitatge
Dues respostes diferents a temes rellevants en
les condicions actuals, com ho són la millora del
parc d’habitatges de mida reduïda en ciutat jardí i
l’adaptació de construccions agrícoles per a ús com
a habitatge, tenint cura de l’encaix urbà amb l’entorn
productiu. Les dues han gaudit de la complicitat
del promotor des del moment de l’encàrrec i donen
una rellevància especial als espais exteriors, on la
vegetació juga un paper fonamental.

Terracotta Museu
El Terracotta Museu resol de manera exemplar
l’adaptació de l’antiga rajoleria amb una intervenció
que soluciona el programa de forma encertada,
amb pocs elements afegits molt senzills. El projecte
construeix un espai escènic que reivindica els
elements essencials de l’antiga bòbila i fa una
interessant transformació dels espais interiors.
L’última intervenció adapta una de les naus per a
espais de tallers i d’activitats, complementaris a la
funció expositiva.

Casa Grada
Es tracta de l’adaptació d’un habitatge unifamiliar
situat en un barri de ciutat jardí dels anys cinquanta.
La intervenció transforma un interior tosc, organitzat
en tres crugies, en un espai més obert i alegre.
És interessant la seqüència d’estances interiors i
exteriors, que resol el desnivell a través d’espais
habitables i un pati obert, que multiplica les vistes
transversals. L’espai enjardinat exterior crea àmbits
definits, que enriqueixen i multipliquen els límits de
la casa original.

Mencions
La darrera casa
Una solució enginyosa per a la reforma d’un
habitatge en testera en un petit nucli de població,
que transforma de manera radical l’interior, que
adapta els espais i els acomoda a les necessitats dels
clients.

Una casa de poble
Consisteix en la rehabilitació d’un galliner i un
paller com a casa unifamiliar. Un projecte que té
com a virtut principal que descompon i recompon
el programa a través d’un recorregut per crear
diferents ambients domèstics. Una solució enginyosa
que s’adapta als desnivells de les construccions
preexistents, en contrast amb la solució tranquil·la,
sense estridències, respecte del carrer i les terres de
conreu.

Terrasses
Hàbil encaix d’un porxo terrassa comunitari per
enllaçar dos habitatges petris entre mitgeres i
dotar-los d’espais exteriors, amb un llenguatge més
lleuger i ornamental. És un feliç exemple de com
el fet d’afegir un espai addicional pot transformar
l’experiència d’una llar.
Hotel can Liret
Transformació en hotel d’una petita manufactura
de suro entre mitgeres. Una acurada rehabilitació,
que inclou una nova crugia destinada a una terrassa
correguda, que organitza un atractiu espai exterior
i, alhora, construeix una interessant façana al pati
d’illa.

Mencions especials ex aequo Patrimoni
Dues obres de gran envergadura, dutes a terme al
llarg de les últimes dècades, presenten intervencions
més recents, que completen els projectes. La
reconversió de la fàbrica de ceràmica en l’espai
museístic Terracotta Museu i la consolidació del
castell de Montsoriu són projectes que demostren
com han evolucionat els criteris d’intervenció en
el patrimoni i confirmen la necessària prudència i
mesura d’aquesta mena d’intervencions.

Seleccionats
Bungalove
Casa 1701
Casa 117 a Llagostera
Rehabilitació d’una casa al Barri Vell de Girona

Recuperant el castell de Montsoriu
El castell de Montsoriu presenta un ventall
d’intervencions. Les últimes feines han consistit
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INTERIORS

EFÍMERS

Premi

La vitalitat d’aquesta categoria és probablement
resultat de les diverses iniciatives que han sorgit
aquests últims anys a la província.

Cafeteria Buttercup
La proposta treu partit de la seva afortunada
ubicació en una cantonada, amb un interior simple
i ben ordenat. Una encertada ordenació tripartida,
que organitza dos espais de confort a banda i
banda de l’obrador i taulell central. El joc cromàtic
i la il·luminació impregnen l’espai urbà i creen un
ambient suggeridor. Tot i que es tracta de la reforma
d’un espai interior, la intervenció té un fort impacte
en la plaça adjacent.

Premi
3a Cara de la Lluna
Proposta que treballa amb els aspectes físics i
sensorials de manera original, intensa i tensa.
Bon equilibri entre un contenidor patrimonial i un
artefacte contundent mitjançant la interacció entre
la llum i l’espai.

Menció

Menció especial

Reforma Sant Daniel
Una intervenció que explora nous espais en una
tipologia entre mitgeres tradicional. Un eix passadís
virtual que canvia de secció ofereix un interessant
encadenament d’espais informals.

Sota el gel
Intervenció lleugera i delicada, que organitza una
vela floral amb el mínim de material per aconseguir
l’efecte màxim. Un espai construït de manera pacient
i tenaç, com una teranyina. La proposta evoca una
experiència sensorial pròxima a la contemplació d’un
gran llenç impressionista o a un recorregut sota els
túnels arbrats de les carreteres de la Provença.

Seleccionats
Casa a Palamós
Obrador del Rocambolesc
Prior

Seleccionats
Cumulonimbus
Hell, Sweet Hell
La porta dels somnis

PAISATGES
Sorprèn en aquesta categoria, ateses les
circumstàncies actuals, l’escassa presència de
projectes o estudis de paisatge, d’extraordinària
importància per al futur de les ciutats i el territori.
Premi
Can Sau
El projecte d’espai públic Can Sau construeix
una interessant nova façana, que se superposa a
una mitgera al barri del Tura d’Olot. Una solució
d’urgència al buit creat per l’enderroc d’un edifici
derivat d’una afectació a vial d’anys anteriors. En
un barri relativament sense activitat avui en dia,
la intervenció consisteix a afegir tres voltes, que
construeixen una escenografia capaç d’acollir
diferents activitats.
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Casa Grada

Secció General

MENCIÓ ESPECIAL HABITATGE EX AEQUO

ARNAU ESTUDI D'ARQUITECTURA

Al vessant d’un volcà entapissat de cases
barates, se’ns presenta l’oportunitat de
reformar un dels dos únics exponents
d’aquesta curiosa tipologia: una caseta
aïllada en un terreny horitzontal i
rectangular. El projecte, a més de reformar
i ampliar la casa, ha de resoldre la relació
de la parcel·la original amb la de sobre,
adquirida posteriorment per la mateixa
propietat i on hi ha un garatge existent i un
millor accés que a la inferior.

llarg del temps per un únic element: una
grada intermèdia entre les dues parcel·les.
Aquesta grada, que al seu interior conté la
superfície d’ampliació i un bedoll mimat,
resol també la connexió de les dues cotes
existents en el conjunt, tant virtualment,
per la seva matisació volumètrica, com
físicament, per convertir-se en l’escala.
Consumidora habitual de teatre costumista,
la casa grada és només un bocí d’aquest
amfiteatre social de cases barates, on els
lleons ja no esgarrapen i hi ha molta roba
estesa.

La proposta planteja la substitució dels
diversos coberts i addicions construïts al

Localització

Olot

Autors

Arnau Vergés Tejero

Promotor

Gemma Anglada

Planta i secció

Jordi Marguí
Contractista

Promocions Grederes SL

Col·laboradors

Jordi Cusidó Carrera
Jordi Marguí

Fotografia
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Marc Torra

Menció especial habitatge ex aequo
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Casa Grada
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Casa Grada

Una casa de poble

Secció Longitudinal

MENCIÓ ESPECIAL HABITATGE EX AEQUO

ATHELEIA ARQUITECTURA

Rehabilitació d’una casa de poble a
Masarac. Accedim a la finca des de la
cara nord, pel carrer del Mont, i trobem
en primer lloc l’antic paller; continuem
per la zona de pati, destinat a petit hort i
galliner, i finalment, a través d’una rampa
descendent, arribem a la part principal
de la casa, formada per dues plantes, la
inferior destinada als animals i la superior a
habitatge. Cap al sud tenim la relació amb
la zona d’horts i la vista cap a la plana de
l’Empordà i el golf de Roses. L’estructura
urbana del conjunt de cases antigues del
poble segueix la mateixa lògica, creant un
mosaic de murs de pedra i transversalitat
carrer-casa-horts-vista.

obertura, que permet la mirada cap al
paisatge des de qualsevol punt de la planta,
al mateix temps que es crea un món interior
de relacions a través de pati. Per potenciar
el pati com a espai de relació, la zona de
nit se situa en un extrem, a l’antic paller,
i la zona de dia a l’altre, al volum existent
d’habitatge. El pati el forma una pèrgola
amb vegetació per naturalitzar aquest espai
de relació i crear un filtre cap als veïns. A
la planta inferior trobem un espai íntim,
l’antic corral, format per una volta catalana
i il·luminat per unes petites espitlleres,
mentre que la part de dalt es destina a la
vida social. Aquest espai inferior és l’espai
del foc, de recolliment, l’espai íntim de la
família. A través d’un pas excavat a la roca
mateixa, arribem, pel soterrani, al volum
de nit, on trobem els banys i els dormitoris,
que finalment ens retornen la mirada cap al
paisatge a través del pati.

El primer pas per a la intervenció és
estudiar els murs de pedra per adaptar el
programa i la proposta a les preexistències.
El concepte principal apareix com la
voluntat d’obrir-se generant una gran

Localització

Autors

Masarac

Planta baixa

SECCIÓ LONGITUDINAL

Una casa de poble, a Masarac
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Salvador Tarradas
Borja Fernández

Planta soterrani
PLANTA BAIXA

Cristina Franco
Col·laboradors
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Una casa de poble, a Masarac

Ramon Soler
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Quim Gallart
Codi Estudi (Estructura)
José Roldán (Infografia)
Metàl·liques Olot (Estructura)
Grabalosa (Carpinteries)
Fotografia

Andrés Arias

PLANTA SOTERRANI
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Una casa de poble
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Una casa de poble

Museu Terracotta

Secció Longitudinal

MENCIÓ ESPECIAL PATRIMONI EX AEQUO

ESCRIBÀ-NADAL, ARQUITECTES

La sobrietat, la sostenibilitat i el respecte
pel patrimoni industrial són els trets
directors del projecte de rehabilitació que
transforma una antiga rajoleria en museu.

La recuperació d’elements característics
de l’edifici preexistent (cavalls metàl·lics,
làmpades, sòls, forns, lluernes) adaptant-los
a la normativa actual sense desvirtuar-los.

Les intervencions arquitectòniques,
efectuades amb un pressupost molt ajustat
(438 €/m2), han consistit en:

La visibilització del museu, que fins ara
passava desapercebut, mitjançant el
disseny de la tanca, l’entrada al recinte,
la col·locació de pardaleres a la torre,
la il·luminació de les xemeneies i el
tractament general de l’espai exterior.

L'eliminació de totes les construccions
secundàries que emmascaraven l’espai
escènic, per així revalorar els elements
essencials sense desfer l’ambient de l’antiga
fàbrica (no desterrar el fantasma).

Planta pis

L'ordenació general del museu per tal de
configurar un espai expositiu òptim. Els
nous elements arquitectònics, introduïts
quan ha estat estrictament necessari, s’han
dissenyat amb racionalitat
i respecte.

Localització

Autors

La Bisbal d'Empordà

Miós Nadal Casaponsa

Planta baixa

Joan Escribà Nadal,
Promotor

Ajuntament de la Bisbal
d'Empordà

Contractista

Betaconcret SA
Burgos-Gasull SL

Col·laboradors

Carles Planas (Aparellador)
Oter Girona SLP
(Serveis enginyeria)
Blázquez Guanter SLP
(Consultors d'estructures)
Laia Escribà Nadal (Arquitecta
–espai expositiu i exterior)

Fotografia
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Marc Torra

Menció especial patrimoni ex aequo
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Museu Terracotta
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Menció especial patrimoni ex aequo
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Museu Terracotta

Recuperant el Castell de Montsoriu
MENCIÓ ESPECIAL PATRIMONI EX AEQUO

Planta

R.M. CASTELLS I E. MARQUÈS

Un castell gòtic degradat pel pas del temps
i l’abandó a què havia estat sotmès.
Montsoriu té tres recintes murats
concèntrics —sobirà, pati d’armes i jussà—,
amb diverses sales i patis comuns.

S’han recuperat la torre de l’Homenatge i la
cisterna, s’han restaurat parts de la muralla
del sobirà i del pati d’armes i s’han acabat el
cos de guàrdia, la sala nord, la sala noble, la
cuina i el porxo.

Les intervencions han estat de restitució
parcial en aquelles parts susceptibles de
millorar la percepció tipològica del castell
original. Es tractava de completar sectors
que es conservaven parcialment, refent
parts d’elements, com merlets i panys de
muralla, definits per l’obra existent. Per a
la resta, l’actuació ha consistit a completar
volums perduts utilitzant estructures i
materials actuals, de textura i cromatisme
integrables en el context de la fortificació,
limitant-ne la seva diversitat.

Localització

Autors

Arbúcies – Sant Feliu de Buixalleu

Sala Noble

Cos de Guàrdia

Façana Est

Secció Sobirà

Ramon M. Castells Llavanera
Eulàlia Marquès Vidal

Promotor

Patronat del Castell de Montsoriu
Consell Comarcal de la Selva

Col·laboradors

Blazquez Guanter SLP
(Calcul d'estructures)
Antoni Rodon i Ramon Reyes
(Arquitectes tècnics)
Maria i Isabel Perez Manen
(Estudiants d'arquitectura)
Museu La Gabella (Arqueologia)

Fotografia

ARQUITECTURES
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Adrià Goula

Menció especial patrimoni ex aequo
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Recuperant el Castell de Montsoriu
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Menció especial patrimoni ex aequo
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Recuperant el Castell de Montsoriu

La Darrera Casa

Secció

MENCIÓ

ARNAU ESTUDI D'ARQUITECTURA

a dues vessants, s’elevarà per deixar a la
vista l’antic sòcol de pedra, cosa que dona
lloc a una planta baixa semiexterior, i el
volum secundari lliscarà virtualment fins al
terra per rebre’ns i acompanyar-nos cap a
l’habitatge superior.

Després d’esfondrar-se l’antiga casa del
capellà, als anys seixanta es va decidir
aixecar una nova casa sobre la base dels
murs que en quedaven. La necessitat
d’utilitzar aquella nova estructura com
a magatzem de pinso va deixar els
interiors sense construir. Sobre aquesta
preexistència arrenca el nostre projecte de
reforma i finalització d’una construcció en
desús com a nou habitatge.

El requisit principal d’aquest encàrrec va ser
el de construir una casa amb la qual els seus
propietaris poguessin establir una connexió
emotiva durant la seva jubilació. Per això,
els espais de la darrera casa estan fets de
racons de lectura a la vora del foc, d’un
banc a l’entrada, de paisatges d’infantesa o
d’un pati per a un faig. Perquè, ben mirat, el
temps està fet d’estacions, de cants de gall i
de repics de campana.

La responsabilitat de representar el darrer
edifici d’una filera de cases del nucli antic
ens porta a reinterpretar la complexa i
estranya volumetria original. En aquest
sentit, el projecte planteja reorganitzar
la seva composició separant-la en dos
volums senzills: el principal, amb coberta

Localització

Riudaura

Autors

Arnau Vergés Tejero

Promotor

Manel Ribas

Planta baixa

Planta primera

Anna Maria Tràfach

ARQUITECTURES
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Contractista

Eduard Girona Construccions

Col·laboradors

Jordi Cusidó Carrera

Fotografia

Marc Torra

Planta segona

Menció

ARQUITECTURES
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La Darrera Casa
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La Darrera Casa

Terrasses

Secció Fugada

MENCIÓ

UNPARELLD'ARQUITECTES

Dos forjats cusen les cases de can Man
i can Central a Sant Esteve d’en Bas. La
residència de vacances de dues famílies,
amb una planta per a cadascuna, té ara
l’oportunitat d’ampliar l’espai domèstic amb
estances més connectades a l’aire lliure.

El conjunt de terrasses pati garanteix
il·luminació i ventilació a les dues cases.
Són peces polivalents, que constitueixen
ara el centre de gravetat de cadascun dels
habitatges, amb tancaments plegables que
permeten transformar-les.

Les dues crugies de can Central
corresponen a la casa originària i a un
pati progressivament edificat. El buidat
d’aquesta segona recupera les condicions
d’habitabilitat. L’espai alliberat es forja
parcialment amb tres nivells de terrasses,
obertes a migdia escalonadament i deixant
un pati al darrere.

L'interior de la casa reformada s’organitza
en tres bandes: l’estança principal, un
retaule que acull mobles i serveis, i l’escala
longitudinal, que estén l’habitatge inferior a
l'última planta i a la terrassa compartida.

Localització

Seccions

Autors

Sant Esteve d’en Bas

Eduard Callís Freixas
Guillem Moliner Milhau

Contractista

Construccions i restauracions
Joan Pujol

Col·laboradors

Xevi Rodeja, Aïna Roca,
Clàudia Calvet (Arquitectes)

Plantes

Paula Alejandro, Sara Palmada,
Thommy Parra, Mariona Planiol,
Sergi Jiménez
(Estudiants d’arquitectura)
Blázquez Guanter
(Càlcul estructural)
Espai Zero (Estudi energètic)
Fotografia

ARQUITECTURES
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José Hevia

Menció

ARQUITECTURES
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Terrasses
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Menció
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Terrasses

Hotel Can Liret

Secció Longitudinal

MENCIÓ

ANNA SABRIÀ

Can Liret és un petit hotel ubicat al centre
de Palafrugell, fruit de la rehabilitació d’una
casa entre mitgeres, antiga manufactura
surera on es fabricaven taps.
Els promotors volien conservar l’essència
de la finca sense renunciar a les comoditats
d’un hotel i aconseguir que la gestió es
pogués realitzar amb el mínim de personal
possible.

La balconada de la façana est, amb
les persianes de cordill i la vegetació,
contribueix al control tèrmic i al confort de
les habitacions.
A la planta baixa es conserven les voltes
de canó i els murs de pedra, i a la planta
sota coberta, la teulada de bigues, llates i
rajol. La reforma deixa a la vista els forjats
col·laborants per diferenciar el que és
original del que s’ha executat de nou.

Un altre dels requisits va ser el respecte
pel medi ambient: industrials del poble,
materials de proximitat, elements
reutilitzats per fer el mobiliari, sistema
d’aerotèrmia i plaques solars, aprofitament
d’una antiga cisterna per reutilitzar les
aigües...

Localització

Detall Secció Longitudinal

Palafrugell

Autors

Anna Sabrià

Promotor

2 en el Pais Petit, S.L.

Contractista

Anemco SL, Parals serrallers,
Fusteria Roces, Pintura
i decoració Pasqual SL,
Lampisteria RF2000, Piscines
Ricard SL, AMBE automatismes,
Corbí cuines, Espais
d'il·luminació SL, Tate Garriga

Col·laboradors

Robert Gelabert (Arq. tècnic)

Planta

Marta Badenas
(Enginyera - PROISOTEC SLP)
Anna Giménez (Arq - renders)
Míriam Jorba i Albert Xargay
(Arq - estudi Anna Sabrià)
Raimon Bustos
(Estudiant - estudi Anna Sabrià)
Miquel Matas Ferrer
(Disseny gràfic)
Fotografia

ARQUITECTURES
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Lluís Català

Menció
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Hotel Can Liret
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Hotel Can Liret

Casa 1701

Plantes

PREMI DE L'OPINIÓ - OBRA SELECCIONADA

NORDEST ARQUITECTURA

L’edifici es defineix a partir d’una trama
estructural que organitza els espais i les
diferents parts del programa, així com la
façana mateixa.

La planta baixa conté l’entrada principal,
l’escala d’accés, serveis i dos grans porxos.
El primer, d’entrada i aparcament, i el
segon, entès com un espai més de la casa,
és una altra sala d’estar menjador polivalent
en relació amb el jardí i la piscina.

Les peces principals de l’habitatge es
concentren a la planta primera i deixen
la planta baixa per a l’accés i com a espai
polivalent. A la planta primera, l’habitatge
s’organitza repartit en tres franges: a les
dues laterals, opaques i enteses com a murs
contenidors d’ús, s’hi ubiquen les parts
de servei i privades, mentre que la franja
central s’entén com un espai lliure, que es
projecta cap a l’exterior.

Localització

La materialitat de l’edifici es redueix a
l’ús del formigó com a element expressiu
del sistema constructiu. Formigó vist en
estructura i fàbrica de formigó en façanes,
les quals entren també a l’interior.

Autors

Vilablareix

Jordi Riembau Ribot
Miquel Rusca Mestre

ARQUITECTURES
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Contractista

Construccions Josep Alsina SL

Col·laboradors

Ramon Guerrero Benítez
i Jordi Vilà Salvà
(Arquitectes tècnics)

Fotografia

Filippo Poli

Premi de l'Opinió - Obra Seleccionada

Secció

ARQUITECTURES
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Casa 1701
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Premi de l'Opinió - Obra Seleccionada
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Casa 1701

Bungalove
OBRA SELECCIONADA

La distribució de l’apartament a partir d’un
espai central format per la cuina i la sala d’estar
menjador és la clau en aquesta petita construcció,
atès que crea un espai transversal amb gran
lluminositat, transparència i confort, que permet
connectar l’interior amb l’exterior a través d’unes
grans obertures de vidre corredisses. Tot i que la
superfície total de l’apartament és de només 45
m2, l’optimització dels espais i la doble interacció
aconseguida entre l’exterior i l’interior fan que els
seus habitants temporals gaudeixin d’una sensació
d’amplitud amb una integració total en el paisatge.

RICARD TURON ESTUDI D'ARQUITECTURA

Autors

Ricard Turon

Localització

Sant Feliu de Guíxols

Promotor

Camping Sant Pol

Contractista

GenialHouses SL

Col·laboradors

Josep Maria Requena (Arquitecte
col·laborador despatx)

Fotografia

Marc Torra

S’instal·len un total de quatre apartaments,
distribuïts de tal manera que es respectin al màxim
la vegetació existent i la intimitat entre ells. El
sistema constructiu utilitzat és el panell sandvitx
de gran format d’entramat lleuger de fusta encolat,
que permet aconseguir, d’una banda, una alta
eficiència i sostenibilitat de l’apartament gràcies a
l’aïllament incorporat en el panell, i de l’altra, uns
acabats de qualitat. Les virtuts principals que tenen
aquests panells són la seva estabilitat dimensional,
l’estanqueïtat total i un alt grau de difusió de vapor,
que els converteixen en un material excel·lent per fer
construccions passives o d’alta eficiència energètica.
Cal destacar la rapidesa de construcció, en només
quatre mesos, que es va aconseguir gràcies al
procés constructiu modular.

Planta

LOREM
ARQUITECTURES
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Obra
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LOREM
Bungalove
IPSUM

Casa 117
OBRA SELECCIONADA

La casa es troba en un polígon residencial de nou
creixement al sud-est del poble, on hi havia boscos
d'alzina surera. La intenció del projecte era crear un
disseny funcional, compacte, eficient, variable. El
resultat: dos murs longitudinals de 3 m d'alçada on
es recolza un quasicub de 9 m, 3 plantes i 200 m2
situat al centre de la parcel·la.

SANTI VILA, ARQUITECTE

Autors

Santi Vila

Localització

Llagostera

Contractista

Fivaller SL

Col·laboradors

Blázquez Guanter SLP
(Càlcul estructura)

La proposta vol ser una opció realista, respectuosa,
econòmica, eficient i amb mecanismes bioclimàtics
que defineixin els espais, relacionant selectivament
l'escala domèstica i l'entorn.

Iñaki González de Mendiguchia
(Arquitecte tècnic)
Fotografia

Al concentrar-se en la seva condició matèrica, el
projecte aspira a aportar dignitat a l’espai existent
potenciant la percepció de les seves característiques
físiques integradores amb el lloc.

Ariadna González

Els materials són pocs i senzills, naturals, de molt
alta durabilitat i poc o gens exigents quant a
manteniment, i el detall es redueix a la seva funció.
L'estructura és una caixa de formigó embolcallada
amb una pell continua de suro a les plantes pis.

Secció longitudinal

Plantes

LOREM
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LOREMCasa
IPSUM
117

Rehabilitació d'una casa
al Barri Vell de Girona
OBRA SELECCIONADA

El lloc, extramurs de la ciutat romana, afrontat a
la Via Augusta, fou antiga necròpolis, de la qual
s’han trobat un enterrament dels segles II-III dC,
un forn funerari i restes d’opus signinum. Sobre
la construcció posterior, d’època carolíngia, s’hi
construïren cases medievals: una notablement
alterada durant els segles XIX-XX i una altra gairebé
desapareguda.

FUSES-VIADER ARQUITECTES SLP I MONTSERRAT NOGUÉS

Autors

Josep Fuses Comalada
Joan M. Viader Martí
Montserrat Nogués Teixidor

Localització

Girona

Promotor

Gonzalez-Huix Miró S.L.

Contractista

Construccions Viladasens SL,
EIS Engineering Installations
Solutions SL, Metàl·lics Cabratosa,
Fusteria Lladó SL

Col·laboradors

Joel Padrosa, Carlos Suárez,
Júlia Pérez (Arquitectes)

El projecte plantejà el conjunt en relació amb un
nou pati interior, referència tipològica als casals i
palaus del barri vell. S’obligà a endarrerir la façana
del carrer, per la qual cosa es reconstruí aprofitant
les obertures de pedra existents, rematades amb un
badiu. Les façanes del Pou Rodó i del pati interior
són noves; aquesta última es va fer amb formigó vist,
en continuïtat amb la llosa del porxo d’entrada. S’han
aprofitat materials existents, com les lloses de pedra
pel paviment del pati o els carreus i les pedres dels
paredats. S’han recuperat tècniques tradicionals,
com l’estuc lliscat de paleta i l’arrebossat de color
amb l’àrid rentat.

Pilar Arbonès (Administració)
Jaume Vila i Ingrid Artigas
(Arquitectes tècnics)
Blázquez-Guanter SLP | Antoni
Blázquez i Lluís Guanter
(Arquitectes estructures)

Plantes

Proserdom Enginyeria & Domòtica
- Xavier Arnal i Portillo (Enginyeria i
instal·lacions)
Fotografia

Pep Sau

Secció longitudinal

LOREM
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Rehabilitació d'una casa al barriLOREM
vell de IPSUM
Girona

Interiors

Obra premiada

Cafeteria Buttercup

Menció

Reforma Sant Daniel

Obres seleccionades

Casa a Palamós
Obrador Rocambolesc
Prior

Cafeteria Buttercup

Secció

OBRA PREMIADA

VINNCLE GASTRONOMIA I DISSENY

Buttercup és una cafeteria degustació
que, igual que el seu germà gran “Les
Magnòlies”, pren el nom d'una flor i, igual
que aquestes, es desplega per mostrarse al públic com a nou lloc de referència
per a foodies a la recerca dels dolços més
exclusius.

Els dos menjadors laterals són l'altra cara
de la moneda. La ciència dona pas a la
màgia. La carta de color es torna audaç:
blau fosc i groc virolat. Les línies es corben
i els materials es tornen mats i càlids. I com
a element estrella, els llums dissenyats
específicament per a l'ocasió, lleugers
arcs de circumferència suspesos sobre els
comensals.

Així com les flors parteixen d'una llavor que
concentra en una forma pura tota la bellesa
posterior, el projecte es nodreix també
d'aquesta dualitat.

Planta

L'espai central (obrador i taulell) es
caracteritza per l'ordre i la rigidesa.
Aquí dominen la línia recta, la contenció
cromàtica i els materials brillants i tàctic
fred. Una mena de laboratori on succeeix la
ciència de la pastisseria.

Localització

Autors

Girona

Anna Sabrià, arquitecta
Jordi Ginabreda, interiorista
Gerard Formentí, enginyer
industrial

INTERIORS
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Promotor

Buttercafè, S.L.

Contractista

Construrefor SL

Fotografia

Marcela Grassi

Obra Premiada

INTERIORS
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Cafeteria Buttercup
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Obra Premiada
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Cafeteria Buttercup

Reforma Sant Daniel

Secció

MENCIÓ

TALLER SAU SLP

Tots els materials emprats —tant
l'estructura de fusta de la coberta, els
forjats nous, l’aïllament de fibra de fusta i
els tancaments de pi com els revestiments
interiors d'avet i les pintures— tenen un
impacte gairebé nul i no són nocius.

La reforma té com a objectiu principal
millorar les condicions d'habitabilitat
mitjançant actuacions de baix cost
econòmic i poc impacte ambiental.
El repte d'organitzar el programa funcional
d'un espai de 3,75 metres d'amplada i
12 metres de fondària deriva a treballar
transversalment a les façanes, amb una
organització seqüencial dels espais, fent
desaparèixer zones de circulació i allargant
visuals.

El resultat és una arquitectura crua, neutra i
del lloc, que deixa que l'usuari, els objectes
i el temps la vagin dotant de caràcter propi.

Els dos patis interiors, buidats del volum
inicial, permeten noves relacions visuals
entre espais, proporcionen il·luminació
natural a totes les estances i garanteixen
un bon comportament climàtic al conjunt:
ventilacions creuades, efecte venturi.

Primera Planta

Planta baixa

Localització

Autors

Girona

Lluís Jordà Sala, arquitecte
Pol Jordà Sala, arquitecte

Col·laboradors

INTERIORS
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Gerard Carreras Porta
(Arquitecte tècnic)

Menció
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Reforma Sant Daniel
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Menció
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Reforma Sant Daniel

Casa a Palamós
OBRA SELECCIONADA

Davant la llotja de Palamós, veient com entren els
pescadors a port i obrint-los les portes de casa
després de la llarga jornada. Així és com aquesta
petita i humil casa ha passat els anys: mirant el mar
des de la seva única façana.

MERCÈ MAJORAL I ANDREA TISSINO

Autors

Mercè Majoral, arquitecta

Entres i hi trobes un espai de 5 x 4 metres, i això és
tota la casa! Això sí, té quatre plantes i sota coberta,
escales per tot arreu... Un gratacel en miniatura. I la
propietat ens diu: “Hi volem posar un ascensor”. Un
repte increïble.

Andrea Tissino, arquitecte
Localització

Palamós

Fotografia

Adrià Goula Photo

A la planta baixa deixem la sal, la sorra i el sol i
comencem a recórrer verticalment l’espai, un espai
tan reduït que les parets no hi tenen cabuda. Ens
endinsem en un moble habitable amb obertures
que recullen la llum de les finestres de la casa per
il·luminar l’escala que, amb la seva transparència,
ens fa de làmpada durant el recorregut.
La fusta, com en una embarcació, empara dues
habitacions individuals, l’habitació principal amb
bany i la cuina menjador, i finalment es plega per
convertir-se en el sofà de la sala d’estar.

Plantes

INTERIORS
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Obra seleccionada
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Casa a Palamós

Obrador Rocambolesc
OBRA SELECCIONADA

L’obrador del Rocambolesc està situat a l’interior
d’una nau industrial. La distribució del projecte
s’ha realitzat amb un sistema sec de panells
frigorífics, segons les necessitats tèrmiques. El
funcionament de les màquines destinades a la
producció industrial i el control de la temperatura
de cada espai (cambres -20 oC, obradors 12 oC i 18
oC, oficines 20/25 oC) són molt rigorosos. Aquests
condicionants i la voluntat de tenir un lloc de treball
confortable ens han portat a sintetitzar les solucions
constructives.

CALLÍS MARÈS ARQUITECTES SCP

Autors

Josep Callís, arquitecte
David Marès, arquitecte

Localització

Girona

Col·laboradors

Eddie Chalecki (Seguiment d'obra)
Wattia Innova SLU (Enginyeria)

Fotografia

Marc Torra

La producció energètica, d'alta eficiència, s’ha
dissenyat amb un sistema de control que integra
il·luminació, ventilació, climatització, refrigeració
i fallades elèctriques i permet gestió i estalvi
energètic en el seu funcionament i manteniment.
Destaquem el contrast de color, la creació d’una
atmosfera confortable i lluminosa, que aconsegueix
integrar la gran varietat de tipus de màquines, i la
disposició de paraments vidriats que connecten
visualment els espais de treball i circulació.

Planta

INTERIORS
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Obra seleccionada

INTERIORS
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Obrador Rocambolesc

Prior
OBRA SELECCIONADA

Prior és una construcció del segle XVII catalogada.
L'encàrrec va consistir a rehabilitar-la per a ús
turístic, amb la premissa de realitzar la restauració
respectant l'arquitectura interior i exterior amb
tècniques tradicionals, com l'execució dels estucs a
la calç, la restitució i conservació de teules, la neteja
de la pedra i les voltes de rajola, i altres, proposant
un volum exterior de línies senzilles i un interior
lluminós, càlid i confortable, combinant-ho amb
tècniques actuals per a l'adequació de l'envolupant
per a condicionament tèrmic.

ESTUDI ARQUITECTURA INTERIOR MAITE PRATS SL

Autors

Maite Prats, interiorista
Mariana Colmenero, arquitecte
Guillermo Corsunsky, arquitecte
Anna Grau, interiorista

Localització

Cervià de Ter

Col·laboradors

Jaume Oliver (Arquitecte tècnic)

Fotografia

Laia Roviras Sampere

S'ha realitzat la redistribució funcional interior dels
espais.

Albert Gallego

També s’ha rehabilitat un volum existent
independent de la casa principal per a ús polivalent.
El jardí exterior es va resoldre amb plantes i arbres
actuals, aprofitant el rec natural existent, on es
va proposar una plaça central envoltada d’espais
petits i diferents tractats amb nous arbres, plantes
arbustives i gramínies de famílies autòctones per
crear zones de recreació i descans a la zona de la
piscina.

Plantes
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Obra seleccionada
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Prior

Paisatges

Obra premiada

Can Sau

Can Sau

Planta, alçat i secció

OBRA PREMIADA

UNPARELLD'ARQUITECTES

Els enderrocs es repeteixen al barri vell
d’Olot. Diferents motius i els mateixos
resultats: abandó, pèrdua d’urbanitat,
desfiguració del carrer, destrucció del
patrimoni. La meitat de can Sau, tangent
al santuari del Tura, estava afectada per
l’alineació del vial. El resultat és un solar
buit i edificable. Cap gestió a la vista.

Amb maó calat es construeix una
escenografia d’urgència, que completa
el que insinuen els contraforts, deixant
veure al fons les empremtes de la mitgera.
Tres voltes i quatre nínxols configuren una
estructura inacabada i porosa, apropiable.
Un artista visual hi intervé a posteriori
remetent a la història del barri.

Davant la sol·licitud d'un projecte de
paviment i un contracte en curs per a
un envà pluvial de planxa, es replanteja
l’encàrrec. És urgent destinar els recursos
a la mitgera per garantir l’estanqueïtat. I,
sobretot, per dotar d’urbanitat l’espai.

L’església, confinada entre carrers estrets,
guanya un espai públic lateral, presidit per
la porta romànica.

Localització

Autors

Olot

Eduard Callís Freixas i Guillem
Moliner Milhau, arquitectes
Quim Domene, artista visual

Promotor

Ajuntament d'Olot

Contractista

Construo

Col·laboradors

Xevi Rodeja, arquitecte;

Plantes de evolució espai urbà

Clàudia Calvet, arquitecta
Fotografia

PAISATGES
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José Hevia

Obra Premiada

PAISATGES
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Can Sau

PAISATGES
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Obra Premiada

PAISATGES
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Can Sau

Efímers

Obra premiada

3a Cara de la Lluna

Menció

Sota el Gel

Obres seleccionades

Cumulonimbus
Hell, Sweet Hell
La Porta dels Somnis

3a Cara de la Lluna

Dibuix i maqueta

OBRA PREMIADA

PEP ADMETLLA I ISAKI LACUESTA

La potència del lloc ens ha permès crear
una arquitectura que pren l’atmosfera de
l’espai com un element més dins el cos
anatòmic del projecte. El tot transitable.
Aquí, la “forma” és un intrús que parla i que
demana, que muta entre les nostres mans
fins a esdevenir volum contundent, que
no fa concessions, ni té intenció d’amagar
res de les seves pells, ni taques, ni ferides,
però que, en canvi, fractura la mirada,
crea tensions amb el preexistent, tensa
l’atmosfera i la desplaça. Dins, batega i
flueix, s’escola per les mans i les parpelles,
es filtra pels forats i llisca per les escletxes
maclades, es fereix sense ser ferida.

La tercera cara de la Lluna és el contacte
entre una arquitectura material, sòlida,
i una geometria de llum en moviment.
Qualsevol disciplina duta a l’extrem anhela
el seu contrari: l’arquitectura i l’escultura
tendeixen a l’evanescència, a la invocació
del moviment, i les projeccions de llum,
com va ensenyar-nos Anthony McCall,
de seguida se’ns fan tàctils, arquitectures
desplaçables que travessem com si fóssim
espectres de conte, amb un lleu parpelleig
instintiu abans de la topada que no arriba.
L’única projecció quasi figurativa de La
tercera cara de la Lluna és una anamorfosi
que segueix la tradició del quadre de Hans
Holbein Els ambaixadors, que convida
els visitants a moure’s per tal de tenir
experiències (perspectives) diferents. Una
obra sensorial i misteriosa.

Localització

Autors

Girona

Pep Admetlla, escultor
Isaki Lacuesta, cineasta

Promotor

Bòlit Centre d'Art Contemporani
Ajuntament de Girona
Generalitat de Catalunya

Col·laboradors

Pep Aymerich, construcció
Carla Oliver
(Estudiant arquitectura)
Albert Coma
(Direcció tècnica audiovisual)

Fotografia

EFÍMERS
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Jorge Fuembuena

Obra Premiada

EFÍMERS
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Cara de Lluna

EFÍMERS
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Obra Premiada

EFÍMERS
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Cara de Lluna

Sota el Gel

Secció

MENCIÓ

LAR ARQUITECTURA I REHABILITACIÓ

A la part inferior, l’herba i les flors, fràgils
i efímeres, amb la seva empenta delicada,
trencaven el glaç que es resistia a desferse al centre. Al maig, la terra somriu i rius
de colors preparen el triomf de l’estiu, dels
camps de blat segats a ple sol. I així, el jardí
de la casa Lleó Avinay guardava el secret
de l’esperança: la confiança que tot endemà
serà lluminós.

En començar el maig, la temperatura
s’enfila i es formen rierols coberts de neu,
coves glaciars. El moviment de l’aigua
secreta renova la vida sota les superfícies
de fred. El projecte Sota el gel evocava
la natura que reneix cada primavera. La
cúpula floral que cobria el jardí es va teixir
amb una estructura de fil de niló subjectada
als arbres i als pilars que delimiten l’espai.
D’aquesta xarxa lleugera en penjaven
més de tres mil flors blanques naturals, a
manera de gel.

Localització

EFÍMERS

ALÇAT
Planta
ALÇAT

Girona

78

Autors

Laia de Quintana i Vilà,
arquitecta

Promotor

Ajuntament de Girona

Col·laboradors

Sandra Mateu, Joaquim
Rabaseda, Marta Teixidó i
Gemma Teixidó, muntatge

Fotografia

Laia de Quintana

PLANTA

Canvia aa3
Canvia
PLANTA

Menció

EFÍMERS
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Sota el Gel

EFÍMERS
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Menció

EFÍMERS

81

Sota el Gel

Cumulonimbus
OBRA SELECCIONADA

“Núvols densos amb formes volumètriques
esponjoses. En el seu interior es generen grans
càrregues elèctriques. Poden produir pluges
intenses, calamarsa i tempestes elèctriques de curta
durada que acostumen a acabar amb el cel que
s’obre i dona pas a la llum natural càlida del Sol”.

ESDAP CATALUNYA

Autors

ESDAP Catalunya

Localització

Olot

Promotor

Lluèrnia. Festival del foc i de la llum

Col·laboradors

Xavier Moliner i Milhau (Tutor)

El projecte, realitzat per al Festival Lluèrnia, va
suposar la transformació de l’espai del claustre del
Carme per generar-hi la sorpresa i el gaudi d’una
tempesta en un lloc inesperat. Des de sobre els
núvols, va transcórrer un espectacle de so i llum que
recreava un entorn imaginari. El plaer de tenir els
núvols a tocar dels dits i descobrir la matèria etèria i
efímera de l’espuma.

Sara Calderé, Xènia Baburés,
Ingrid Mont, Claudia Ballester, Elsa
Hernández i Roc Fàbrega (Alumnes
dels estudis superiors de Disseny i
Arts Plàstiques de les especialitats
de Gràfic i Interiors)

El projecte constava d’una seqüència de tres fases:
el dia, acompanyat d’una llum càlida general i
un so llunyà d’ocells; la fase de transició, en què
baixava la intensitat de la llum i arribava el so de la
pluja, i finalment la tempesta de llamps i trons, que
proporcionava una experiència lumínica i sonora
aterridora per la seva intensitat.

Salvador Capellà (Coordinador
tècnic i material)
Nor-b projectes audiovisuals
i Corriol serveis educatius
(Col·laboradors)
Fotografia

Xavier Moliner
Roc Fàbrega

Alçat

EFÍMERS
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Obra seleccionada

EFÍMERS
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Cumulonimbus

Hell, Sweet Hell
OBRA SELECCIONADA

Hell, Sweet Hell és una obra efímera que uneix
dos conceptes antagònics: una porta d’entrada a
l’inframon i una invitació al visitant a quedar captivat
per les temptacions que sorgeixen de les regions
infernals.

SP25 ARQUITECTURA I ATELIER4

Autors

David Oliva

És un accés a un infern diferent, un entorn
agradable per a tots els sentits, amb tons dolços
que transformen les idees preconcebudes d’aquest
abisme fosc. Més de trenta mil cons de gelat
defineixen aquesta agressiva topografia. Rosa,
dolça, molt llaminera.

Elisenda Planas
Anna Juncà
Localització

Olot

Promotor

Lluèrnia. Festival del foc i de la llum

Col·laboradors

Anaïs Danés, Elena Oliva i David
López (Muntatge)

Una geometria caòtica que contrasta amb
l’arquitectura neoclàssica de l’edifici, l’Hospici
d’Olot, amb una façana de tres plantes amb un
repetitiu arc.

David Roma (Transport)
Fotografia

David Oliva
Elisenda Planas

La percussió rítmica i fosca de Carmina Burana
de Carl Orff completa l’ambient. Una cantata que
tracta, entre d’altres, de plaers terrenals, amor
carnal i embriaguesa, sarcasme i ridícul.

Anna Juncà

L’infern. Potser no és una mala elecció.
Benvinguts a l’infern!

Planta i secció

EFÍMERS
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Obra seleccionada

EFÍMERS
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Hell, Sweet Hell

La porta dels somnis
OBRA SELECCIONADA

El projecte s’engloba dins la Setmana dels somnis de
l’escola El Bosc de la Pabordia de Girona i està lligat
al festival de teatre A Tempo.

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT

Autors

Escola d'Art i Superior
de Disseny d'Olot

Localització

Olot

Promotor

Escola El Bosc de la Pabordia

Col·laboradors

Txell Julià i Glòria Busquets
(Tutores)

La porta dels somnis ens fa recórrer les diferents
fases del son i ens transporta fins a arribar al
moment més profund, en què apareixen els somnis.
El subconscient de la nostra imaginació pren el
control i és llavors que vivim experiències úniques,
infinites i sense fronteres ni límits, en què poden
aparèixer moments màgics i bonics i d’altres que no
ho són tant.

2n CFAS (Alumnes)

La porta dels somnis pretén experimentar aquestes
fases de la consciència desperta de qui s’hi endinsa,
fer volar la imaginació i fer que cada nen somniï
despert. Tot això, a partir d’una evolució de la claror
del blanc a la foscor del negre de la nit per crear un
procés sensorial que pretén endinsar el visitant en el
món dels somnis.

Maria Boatella, Pere Compte, Carla
Galindo, Judith Gili, Hoanna Giró,
Mélani López, Alèxia Martín, Laura
Peipoch i Alba Portés (Decoració)
Fotografia

Lídia Sanahuja
Alba Jovani
Alèxia Martín

Planta i seccions

EFÍMERS
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Obra seleccionada

EFÍMERS
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La porta dels somnis

Organitza

Amb el suport de

Patrocinadors

Col·laboradors

Mitjans de Comunicació Oficials

Productes Oficials

Patrocinador Principal

Bases de la 23a Edició dels Premis
d’Arquitectura de les Comarques
de Girona 2020
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) té com
a una de les funcions destacables mostrar la tasca
professional dels arquitectes per a la difusió en el
conjunt de la societat dels valors de l’arquitectura,
acció que desplega en múltiples formats per tot el
territori.
En aquest sentit, ja des del 1997, la Demarcació de
Girona del COAC convoca anualment els Premis
d’Arquitectura de les Comarques de Girona, donant
valor a l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de
la Demarcació de Girona, per tal de mostrar la qualitat
i el rigor dels professionals. Es poden presentar als
premis obres que abordin diferents escales de treball,
entorns i formes d’intervenció que s’adscriuran en
una de les quatre categories següents: Arquitectures,
Interiors, Paisatges i Efímers.

En aquesta 23a edició dels Premis d’Arquitectura de
les Comarques de Girona 2020, la Demarcació de
Girona del COAC organitzarà dues exposicions: una
primera exposició a la sala “La Cova”, durant els mesos
de març i abril, que mostrarà la totalitat de les obres
presentades, i una segona exposició itinerant de les
obres seleccionades que s’inaugurarà al juny, durant
l’acte de lliurament dels Premis, a la sala d’exposicions
de la Pia Almoina de la Demarcació de Girona, on es
donaran a conèixer les obres guardonades. Aquesta
segona exposició, a partir del mes de setembre,
viatjarà a diversos espais començant per la Delegació
Garrotxa-Ripollès a Olot i la Delegació de l’Alt
Empordà a Figueres. L’exposició també podrà viatjar
a altres localitats per tal de difondre les obres i els
premis més enllà de les comarques gironines.
Les obres seleccionades i premiades passaran a formar
part del fons documental digital que any rere any
configuren una major base de dades, actualment d’uns
600 registres, a la web d’Arquitectura Contemporània
de les Comarques de Girona (www.arquitectes.
cat/premisarqgi) permetent la consulta per llocs,
tipologies i autors amb accés obert als professionals,
investigadors i ciutadans.

Bases
1. Àmbit
La Demarcació de Girona del COAC convoca la 23a
edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de
Girona. L’àmbit d’aquests premis són les Comarques
de Girona. Dins les categories Arquitectures, Interiors,
Paisatges i Efímers, poden optar-hi les obres acabades
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

2. Particpació
Qualsevol persona, entitat o institució interessada en
aquests premis pot proposar les obres que consideri
oportunes sempre que en sigui l’autor, el propietari
o el promotor.

3. Categories
L’objectiu és premiar les obres més significatives
realitzades a qualsevol localització de les comarques
gironines. Caldrà inscriure les obres en una de les quatre
modalitats següents:
• Arquitectures: tota mena d’intervencions
arquitectòniques tant d’edificis de nova planta, com de
reformes i rehabilitacions d’edificis existents.
• Interiors: obres de reforma i obra nova on l’accent del
projecte recaigui en el tractament de l’espai interior,
independentment de la seva escala i tipologia.
• Paisatges: actuacions on l’exterior en sigui el
protagonista, des dels jardins als parcs, així com
intervencions urbanes a diferents escales, carrers,
places i edificacions vinculades al tractament de l’espai
exterior.
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El Jurat prendrà en consideració totes les obres
proposades, sempre que no hi hagi contradicció amb les
bases. El Jurat farà una selecció de les obres presentades,
reservant-se el dret de canviar-les de categoria.
El Jurat es reunirà presencialment durant els dies 5, 6 i 7
de març. Els criteris de valoració seran decisió del mateix
jurat i es visitaran les obres que es considerin oportunes.
L’organització es posarà en contacte amb els promotors
per coordinar les visites del Jurat.
La decisió del Jurat serà inapel·lable.
La Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret
de modificar la configuració del Jurat en cas de ser baixa
algun dels seus components.

5. Reconeixements
Premis Jurat
El Jurat atorgarà els premis que consideri oportuns per
a cada categoria designada.
Premi de l’opinió
S’atorgarà un premi de l’opinió a l’obra més votada entre
totes les obres presentades, que s’hauran exposat a la sala
“La Cova” de la Demarcació de Girona del COAC,
a l’edifici de la Pia Almoina a Girona.
Els autors de les obres guardonades rebran un diploma
acreditatiu durant l’acte de lliurament dels Premis.

6. Documentació
Documentació digital per penjar al portal
www.premisarquitecturagirona.cat

• Efímers: obres de durada limitada com exposicions,
muntatges, escenografies.

1. A
 rxiu del panell en format PDF DIN-A3 a 300 dpi de
resolució. (pes màxim de l’arxiu – 5MB)

4. Jurat

2. Un màxim de 7 fotografies, numerades en ordre de
preferència, en format mínim 20 x 24 cm digitalitzades
en format TIFF, JPG o EPS amb una resolució de 300
dpi a CMYK.

El Jurat, que actuarà d’acord amb aquestes bases, estarà
format per:
• Jurat: Maria Rubert de Ventós actuant com
a presidenta, Eileen Joy Liebman i Marta Sequeira com
a vocals.
• Secretari sense vot: Un membre de l’actual Junta
Directiva de la Demarcació de Girona del COAC.
L’acceptació de formar part del Jurat comporta, per
part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar
obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una
relació directa.

3. P
 lànols que l’autor consideri imprescindibles per a la
comprensió del treball en format JPG, EPS o TIFF, amb
una resolució de 300 dpi i mida mínima DIN-A4.
4.T
 ext descriptiu de màxim 1000 caràcters espais
inclosos, en format .docx (Word) En el cas de superar
aquesta extensió, es tallarà automàticament als 1000
caràcters.
5. Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per
tal de facilitar la visita del Jurat, si s’escau.

Bases
Un cop es pengi la documentació, s’enviarà als
participants la fitxa de participació com a acusament
de rebuda al correu electrònic corresponent, que els
permetrà participar en el present concurs.
Panell A1
El panell a presentar pels participants haurà de preservar
l’anonimat en tot moment. Aquest ha de ser de cartró
ploma d’1 cm de gruix, mida DIN-A1 horitzontal, seguint
les pautes establertes en aquestes bases per a la seva
composició.
La composició del panell en format DIN-A1, la seva
mecànica i descripció precisa, es poden descarregar a
l’adreça següent: www.premisarquitecturagirona.cat.
El format i les pautes de composició dels panells són
obligatoris. En cas que la documentació presentada no
s’ajusti als criteris establerts, la Demarcació de Girona
del COAC podrà demanar als participants que adaptin
els panells a les normes del plec conferint un termini
d’esmena de tres dies. En cap cas s’admetrà informació
addicional a la inicialment presentada. Aquells
participants que no s’ajustin al format al previst en
aquest plec i al requeriment d’esmena, no podran ser
admesos als Premis.
En el cas de ser seleccionat, la Demarcació de Girona
del COAC pot demanar més material si ho considerés
necessari.

7. Calendari
El termini pel lliurament del material corresponent a la
23a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques
de Girona s’obrirà el dilluns 27 de gener de 2020
i finalitzarà a les 14.00 hores del divendres 21 de febrer
de 2020. No s’acceptarà documentació fora d’aquest
termini.
Documentació digital
Punt 6 de les presents bases
Documentació física
Fitxa de participació + Panell A1
Tota la documentació física requerida haurà de ser
tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a
planta (registre de secretaria), edifici Pia Almoina, plaça
Catedral núm. 8, 17004 Girona (fins al 21 de febrer),
o a les delegacions de la Garrotxa-Ripollès a Olot (fins
al 20 de febrer) i Alt Empordà a Figueres (fins al 19
de febrer). Més informació al telèfon 972 41 27 27 o al
correu electrònic cultura.gir@coac.cat. No serà vàlid el
certificat d’enviament.
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Durant el mes de març s’exposaran a la sala “La Cova”
de la Demarcació de Girona del COAC, edifici de la Pia
Almoina, la totalitat de les obres presentades.
El dijous 30 d’abril es donaran a conèixer les obres
seleccionades.
El divendres dia 12 de juny es donaran a conèixer
les obres premiades en un acte públic a la seu de la
Demarcació de Girona del COAC, i s’inaugurarà l’exposició
dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona
2020 a la sala d’exposicions de l’edifici de la Pia Almoina
de la Demarcació de Girona del COAC.

8. Condicions Generals
El fet de participar en Premis d’Arquitectura de les
Comarques de Girona implica el coneixement
i l’acceptació per part del participant de les presents
bases en la seva integritat.
Els participants es faran càrrec dels drets d’autor
que pugui generar tot el material presentat i seran
responsables d’haver obtingut l’autorització necessària per
a presentar-se als Premis per part dels autors, propietaris,
promotors, usuaris o d’aquells que tinguin drets legítims
sobre l’obra i el material presentats. Així mateix, Els
participants assumiran el cost de qualsevol reclamació
o despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual,
de protecció del dret d’intimitat o de qualsevol altre
tipus que no sigui imputable al COAC, derivades de la
reproducció i l'explotació per part del COAC dels treballs
presentats, tant si aquesta prové de fotògrafs com de
propietaris o promotors dels projectes presentats.
Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona
del COAC a organitzar les exposicions que podran viatjar,
i a editar un catàleg amb les propostes presentades
a concurs, així com a utilitzar-les per a la difusió dels
Premis d’Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins
i fora de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en
suport digital.
La Demarcació del COAC es reserva el dret d’utilitzar
les imatges presentades per activitats de difusió d’àmbit
cultural o de l’activitat col·legial en general. Així mateix,
es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells
mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre que
es tracti de la difusió dels Premis d'Arquitectura de les
Comarques de Girona.
La Demarcació de Girona del COAC amb la voluntat
de fer una major difusió de les obres, es reserva el
dret d’organitzar activitats, actes, una visita a les
obres seleccionades i una visita a les obres premiades
informant prèviament i demanant col·laboració als
propietaris i autors.

