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A
favorir la relació social i urbana amb uns
recursos materials i econòmics contin-
guts. Aquest és un dels mèrits que el ju-
rat dels Premis d’Arquitectura de les co-
marques de Girona  va apreciar en

el projecte Àgora, que porporcionava diferents ser-
veis a la zona esportiva del barri del Morrot d’Olot,
i que el va portar a concedir-li una menció en la ca-
tegoria d’arquitectura i interiors. Obra dels arqui-
tectes Eduard Callís i Guillem Moliner, que tenen
l’estudi unparelld’arquitectes a la mateixa capital de
la Garrotxa, la construcció pretenia, al marge de co-
brir les necessitats d’intendència de la zona, afavo-
rir la socialització entre els usuaris de l’equipament.

Els mateixos Callís i Moliner comencen descri-
vint Àgora, en un escrit sobre el projecte, com «una
plaça quadrada, definida per dos porxos i oberta als
camps de futbol. Aquest és el centre de la ‘ciutat es-
portiva’ del Morrot a Olot. És també la resposta a les
contrarietats entre l’ús i l’emplaçament: un polígon
industrial i un carrer d’accés gairebé sense voreres».
Els arquitectes donen també alguns detalls sobre
l’entorn en el qual es troba emplaçada la peça: «La
plaça connecta visualment amb els fets geogràfics
naturals, el perfil de les muntanyes que confinen la

comarca. Alhora, s’aparta de les fàbriques i del car-
rer transitat per camions». A partir d’aquí, comen-
cen a donar detalls sobre la seva proposta: «El con-
junt es disposa sobre una plataforma horitzontal.
Una interrupció en aquest basament dóna inici a
un recorregut d’entrada complex i gradual: cancell,
escales i rampa, porxo a tres altures, per desembo-
car de forma tangencial a l’espai central».

L’eix del projecte són dues edificacions que de-
fineixen el contorn de l’àgora: «Els pavellons són
bessons però no són iguals. Comparteixen perfil i
porxos, però mantenen diferències derivades de la
posició i l’ús: un és destinat a vestidors i l’altre a re-
cepció, cafeteria i serveis. El seu volum escalonat
s’ajusta tant a les proporcions de la plaça com a l’or-
ganització interna». Igualment, Eduard Callís i Gui-
llem Moliner precisen alguns aspectes tècnics i eco-
nòmics del projecte: «Tot és estructura. Atenent al
reduït pressupost ( /m), s’inverteix en allò més
transcendent: l’activació d’un lloc comú, el volum
generós dels espais interiors i l’entrada de llum na-
tural. En aquest sentit, la construcció amb murs por-
tants de bloc de morter és senzilla i de fàcil execu-
ció. La seva lògica interna defineix la cal·ligrafia de
l’obra i pauta la mesura dels estatges».

Finalment, unparelld’arquitectes resumeixen
que «la parella de pavellons que es miren basteixen
un escenari per conrear un dels valors més preuats
de l’esport base: la socialització».

Precisament aquest aspecte del treball, afavorir

la socialització, és un
dels que més va cridar
l’atenció del jurat dels
Premis d’Arquitectura
de les comarques de Gi-
rona , integrat per
Anna Maria Bordas
Geli, Pablo Garrido Tor-
res i José Miguel Roldán
Andrade. A l’hora d’exp-
plicar perquè decidei-
xen concedir-li una
menció, el defineixen
com «un equipament
públic que ha sabut ge-
nerar interessants es-
pais de relació social i
urbana a partir d’un
programa mínim i uns
recursos econòmics i
materials continguts.
Cal mencionar -afegei-
xen- l’elecció tipològica,
que converteix en ritual
l’acte d’entrar, mirar, ju-
gar, materialitzada amb
una pulcritud construc-
tiva d’acord amb el con-
text industrial on s’inse-
reix la peça». ◗

Fitxa
tècnica

◗ Projecte: Àgora.

◗ Municipi: Olot.

◗ Autors: Eduard Callís
i Guillem Moliner, ar-
quitectes (unparelld’ar-
quitectes).

◗ Col·laboradors: Xa-
vier Rodeja i Jordi Mo-
ret, arquitectes; Paula
Alejandro, Mariona Pla-
niol, Thommy Parra,
Sara Palmada i Sergi Ji-
ménez, estudiants d’ar-
quitectura; Jesús Bas-
sols, aparellador; Lluís
Guanter (Blázquez-
Guanter) i David Codi-
nach (CODIestudi), càl-
cul d’estructura; Lluís
Parés (Serveis d’Engin-
yeria Sobirana Parés),
projecte d’instal·la-
cions; i Albert Casade-
mont (Colomer-Rifà),
aparellador direcció
d’obra.

◗ Contractista: Argón
Informática, s.a.

◗ Promotor: Ajunta-
ment d’Olot.

◗ Fotografia: José He-
via.

Jugar i conviure
Uns edificis de serveis per a la zona esportiva del barri del Morrot d’Olot

van rebre una menció del jurat dels Premis d’Arquitectura de les
comarques de Girona 2018 en la categoria d’arquitectura i interiors

A

05

D
iu

m
en

ge
, 2

3 
de

 s
et

em
br

e 
de

 2
01

8
D

om
in

ic
al

A
rq

u
it
e
ct
u
ra

TEXT ALFONS PETIT


