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L
’objectiu és integrar-se en el conjunt de ca-
ses típiques del centre de la població (cons-
truccions de pedra i obra vista) i protegir-se
tant de la carretera que li dona accés com de
la tramuntana. Al mateix temps, es vol apro-

fitar les condicions meteorològiques del solar per
gaudir del màxim confort possible i reduir en un 
la seva despesa energètica i les emissions de CO2 cor-
responents». Aquestes eren dues de les premisses
amb què l’estudi Alventosa Morell Arquitectes va
afrontar el projecte per dissenyar un habitatge de se-
gona residència a Ullà. El resultat va ser la Casa AA,
que al marge de la satisfacció que proporciona als
seus propietaris, suposa una aposta decidida per la
reducció d’emissions i de la despesa energètica en
aquests temps de denúncia de la crisi climàtica, i a
més va ser una de les obres seleccionades pel jurat
dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Gi-
rona  en la categoria d’Arquitectures

En la memòria del projecte inclosa en el catàleg
dels premis, l’equip integrat per Josep M. Alventosa,
Marc Alventosa i Xavier Morell resumeixen en què
consisteix la seva proposta arquitectònica per a
aquest projecte: «Un mur de pedra limita l’espai pú-
blic del privat i assoleix l’objectiu de protecció. Tocant

al mur i dins de l’espai privat, la casa es configura amb
dues franges d’obra vista manual amb usos molt con-
crets. La primera trava el mur i conté les zones humi-
des en tres volums separats per tres patis. La segona,
orientada a sud, regula la captació solar, permet la fle-
xibilitat de la seva distribució i es relaciona amb el jar-
dí. Conté les zones principals i els dormitoris».

En un escrit que van redactar per al web especia-
litzat Plataforma Arquitectura, els arquitectes dona-
ven encara més detalls sobre la manera com havien
concebut la casa, i les solucions tècniques i cons-
tructives adoptades: «El límit entre el nostre solar i la
carretera que li dona accés es realitza a partir d’un
mur de pedra del país, on únicament hi trobem  fo-
rats: la porta d’accés de vianants i la porta d’accés del
garatge. És una paret compacta que ens aïlla del so-
roll de la mateixa carretera i ens protegeix de fort vent.
Un cop accedim a la nostra parcel·la trobem la pri-
mera franja on s’ubiquen les àrees humides secun-
dàries (banys i safareigs) formades a partir de tres vo-
lums d’obra vista manual que ens ajuden a travar el
mur de pedra. Aquests dos volums es disposen creant
 patis, un d’ells el pàrquing, que ens permeten mi-
llorar les condicions de ventilació i il·luminació na-
tural i, alhora, actuen com a filtre entre el vial rodat i
les àrees més relaxades de la a franja. En aquesta a
franja trobem l’espai diàfan principal (cuina, menja-
dor i estar) i les habitacions. Totes les peces estan
orientades a sud, mirant a jardí interior i obertes a una
terrassa pavimentada situada a un nivell superior de

jardí principal on es tro-
ba la piscina».

Josep M. Alventosa,
Marc Alventosa i Xavier
Morell afegien en el text
que «per tal de protegir-
nos de la radiació solar,
les habitacions tenen
porticons de fusta. En
canvi, a l’espai diàfan el
sistema de protecció so-
lar es basa en un sistema
que combina una pèrgo-
la metàl·lica i plantes en-
filadisses (glicines). Pel
que fa a les parets inte-
riors de les habitacions
es realitzen amb un sis-
tema constructiu en sec
per tal d’adaptar aquesta
a franja al pas el temps i
a les necessitats dels
clients. Així doncs, l’espai
diàfan format per la cui-
na-menjador-estar pot
créixer en funció de el
nombre d’habitacions
que necessitin en un fu-
tur (actualment quatre
habitacions)». ◗

Fitxa
tècnica

◗ Projecte: Casa AA.

◗ Municipi: Ullà.

◗ Autors: Alventosa
Morell Arquitectes
(Josep M. Alventosa,
Marc Alventosa i Xa-
vier Morell).

◗ Col·laboradors: Jo-
ana Tril, arquitecta;
Marga Bernadó, ar-
quitecta tècnica; i
Eduard Simó, calculis-
ta estructural.

◗ Contractista: Fran-
cesc Junqué Cons-
truccions i reformes.

◗ Fotografia: Adrià
Goula i Eugeni Pons.

Aposta ecològica
La Casa AA és un habitatge de segona residència dissenyat a Ullà per

integrar-se estèticament en el conjunt de cases del centre de la població
i també per reduir un 70% la despesa energètica i les emissions de CO2
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