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La Casa 1701 dissenyada a Vilablareix pels arquitectes Jordi Riembau i
Miquel Rusca rep en una votació a través d’Internet l’anomenat Premi
de l’Opinió dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2020

Fitxa
tècnica
◗ Projecte: Casa
1701.
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na elecció oberta a tothom, feta a través
d’Internet, i que va rebre més de 2.000
vots, ha servit per concedir l’anomenat
Premi de l’Opinió dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona
2020 a la casa que els arquitectes Jordi Riembau i
Miquel Rusca, de l’estudi NordEst Arquitectura de
Palau-sator, van dissenyar a Vilablareix i en la qual
la presència del formigó és un dels seus elements
característics. Però hi ha molt més, en aquesta Casa
1701 (nom que rep el projecte) que va aconseguir
seduir la majoria de persones que van visitar les obres candidates al web dels premis gironins d’arquitectura, i que van decidir que aquesta obra era la que
més els agradava.
De fet, el treball de Jordi Riembau (de Sant Feliu
de Boada) i Miquel Rusca (de Sant Sadurní de l’Heura) ja va ser reconegut l’any passat per partida doble
pel jurat dels mateixos premis d’arquitectura. I
aquest 2020, el jurat integrat en aquesta edició per
les arquitectes Maria Rubert de Ventós, Eileen Liebman i Marta Sequeira ha inclòs la seva Casa1701 en-

tre les obres seleccionades en l’apartat d’Arquitectura, i a més ha rebut el Premi de l’Opinió concedit
en aquella ja comentada votació popular.
Riembau i Rusca van crear plegats l’any ����, després de diverses experiències professionals, l’estudi
NordEst Arquitectura, amb seu en un antic paller de
Palu-sator que ells mateixos van reconvertir en estudi, i especialitzat en projectes d’obra nova i rehabilitació a Girona, Begur i la Costa Brava, tal com expliquen al seu web.
En la memòria del projecte inclosa en el catàleg
dels premis (que també es pot consultar a través del
web especíﬁc dels guardons, www.premisarquitecturagirona.cat), els dos arquitectes expliquen sobre
aquesta proposta distingida pel públic que «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». Afegeixen, en
aquest sentit, que «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».
Segons la informació que proporcionen Riembau i Rusca, a la primera planta «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 pro-

jecta cap a l’exterior».
Pel que fa a 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».
El protagonisme del
formigó queda clar
quan els arquitectes detallen els materials que
tenen més presència en
la construcció: «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». ◗

◗ Municipi: Vilablareix.

◗ Autora: Jordi Riembau i Miquel Rusca
(Nordest arquitectura,
SLP).

◗ Col·laboradors: Ramon Guerrero Benítez
i Jordi Vilà Salvà, arquitectes tècnics.

◗ Contractista:
Construccions Josep
Alsina, s.l..

◗ Fotografia: Filippo
Poli

Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, plaça Catedral, 8, Girona. 972 41 27 27 www.coac.net/ Girona.

L’elecció del públic

