
Maria Mercè Oriol Hilari (Figue-
res, ) es va llicenciar en arqui-
tectura a la Universitat Politècnica
de Catalunya. És la delegada a l’Alt
Empordà de la Demarcació de Gi-
rona del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya-COAC des de l’any
. Forma part de l’Associació
per a la Defensa i Difusió del Patri-
moni Arquitectònic i és membre
de la junta de La Cate de Figueres.
Professionalment acumula un
bon nombre de projectes de pro-
moció pública i privada. Ha gua -
nyat el primer premi del POUM de
Saus, Camallera i Llampaies i el del
concurs restringit per a la reforma
de la plaça Major de Cantallops.

Què la va motivar a voler ser
arquitecta? Hi havia precedents
familiars?

Doncs des de ben joveneta que
ho tenia clar, l’arquitectura és una
barreja de molts coneixements:
art, psicologia, càlcul... és una pro-
fessió molt completa. En la família
soc la primera que vaig estudiar
una carrera universitària, i cap
dels meus familiars té a veure en
aquest món.

Com viu el confinament per la
pandèmia, personalment i pro-
fessionalment?

Personalment és molt compli-
cat, som pares d’acollida de dues
nenes de  i  anys i, com a molts
pares de nens petits, és difícil, per-
què requereixen atenció. Profes-
sionalment també ha afectat,
molts projectes van quedar en
stand-by i, a poc a poc, uns es van
reactivant... però segurament al-
tres quedaran finalment anul·lats.
Per una altra banda, el confina-
ment m’ha servit per reflexionar
sobre com millorar la «salut» dels
habitatges quant a distribucions,
reutilitzacions, materials i sosteni-
bilitat.

El seu sector va patir molt els
efectes de la crisi del , qui-
nes perspectives tenen amb les
conseqüències de la situació ac-
tual?

El COAC ha fet una enquesta a
tot Catalunya per veure com ho es-
taven vivint els diferents arquitec-
tes, i es preveu una baixada molt
important de la feina d’arquitecte.
És cert que els projectes molt
avançats s’estan acabant, però per
als nous encàrrecs es preveu que
la reactivació serà lenta. Penso que
ara seria el moment que la gent,
havent reflexionat en el seu propi
confinament, opti per una rehabi-

litació sostenible del seu habitat-
ge, sempre que les seves circums-
tàncies li ho permetin.

Quina feina fa el COAC, en
l’àmbit general i, en particular, a
l’Alt Empordà?

Soc vocal de l’exercici professio-
nal en la Junta del COAC de Giro-
na, això significa que porto el tema
de visat i jurídic de la província de
Girona. A l’Alt Empordà, som els
que organitzem les diferents acti-
vitats culturals d’aquesta seu, i soc
la portaveu i representant dels ar-
quitectes de la zona davant la jun-
ta de la Demarcació de Girona.

Vostès són un dels pals de pa-
ller de la sostenibilitat en funció
del projecte que desenvolupin.

Tenen ascendència sobre les vo-
luntats dels clients més enllà del
compliment de la legislació vi-
gent?

Cada client és un món. Inten-
tem fer pedagogia, però encara
trobem prejudicis. La majoria de
clients són receptius a noves pro-
postes. Ajuda molt que els
instal·ladors de la seva confiança
també col·laborin, però com que
és un tema innovador no és tan
rendible per a ells.

Creu que el gran ensurt de la
pandèmia farà canviar coses en
el seu sector?

Això segur, ja es demostra en la
quantitat d’articles que fan refe-
rència, feia molt de temps que no

es parlava tant d’arquitectura i es
posava en qüestió tants temes
com són els balcons, els terrats, les
estances flexibles, les estances
compartides, el fet d’utilitzar ma-
terials més sostenibles... La gent,
vivint les  hores a casa, segur que
l’estan analitzant i veuen el bo i el
dolent i, per tant, en un futur, seran
més exigents en tots els àmbits.
També es parla d’urbanisme, a les
ciutats els espais públics hauran
de redimensionar voreres, parcs...
per ser més amplis pel distancia-
ment social; amb més aparca-
ments de bicicletes i motos elèc-
triques; els carrers han de ser més
amables, continus, sostenibles i
integradors.
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Entrevista 
Maria Mercè Oriol Hilari

«El confinament 
ens serveix per 
a reflexionar sobre
com millorar la ‘salut’
dels habitatges»

Delegada del COAC a l’Alt Empordà. Arquitecta 
per la UPC, representa el col·lectiu a la comarca.

«La majoria de clients són receptius als canvis»

FIGUERES

Santi Coll

BORJA BALSERA

L’arquitecta M. Mercè Oriol viu l’evolució de la pandèmia com una etapa de reflexió per als canvis de futur.

L’arquitectura és
una barreja de

coneixements: psicologia,
art, càlcul... és una
professió molt completa»

Els projectes molt
avançats s’estan

acabant, però per 
als nous encàrrecs la
reactivació serà lenta»

A les ciutats 
s’haurà de

redimensionar espais
públics, voreres, parcs...
per ser més amplis»
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Alabau Piscines i Regs és una
empresa familiar amb més de 
anys d’experiència en la cons-
trucció i el manteniment de pis-
cines. Projecten piscines atenent
els gustos i les necessitats de la
seva àmplia clientela. A més, tam-
bé munten sistemes de regs auto-
màtics i ofereixen serveis de man-
teniment i reparacions. 

A la seva botiga de l’avinguda
Riells número  de l’Escala, Ala-
bau ofereix un tracte personalitzat
als seus clients. Disposa de tota
mena de productes per a la pisci-
na i també instal·len spas, saunes
d’infrarojos, cobertes normals,
persianes  enrotllables, cobertes
telescòpiques i  tanques  de  segu-
retat. Per atendre el servei, comp-
ta amb un equip professional ex-
perimentat i eficaç. 

L’establiment també ofereix un
ampli assortiment de productes,

eines i accessoris per al manteni-
ment, la fabricació i la conserva-
ció de la vostra instal·lació. 

Per a qualsevol informació
també els podeu trucar al telèfon
  .

REDACCIÓ L’ESCALA

PISCINES ALABAU

Piscines en bones mans
L’empresa familiar de l’Escala té més de vint-i-set anys d’experiència

EMPORDÀ

La botiga de Piscines Alabau es troba a l’avinguda Riells de l’Escala.

L’EMPRESA

PISCINES ALABAU I REGS
L’ESCALA

ADREÇA: avinguda Riells, 28 A, 3 
TELÈFON: 972 776 729
WEB: www.alabau-piscines-recs.es
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«És urgent afrontar el nou
Pla General de Figueres, 
i ara amb més raó»

La pandèmia que ens toca pa-
tir i  les conseqüències de la qual
haurem d’afrontar, preveuen
molts canvis a la nostra societat
i en la manera de viure. El món
de l’arquitectura i l’urbanisme hi
té molt a dir per a generar estruc-
tures adaptades als canvis. Així
ho veu M. Mercè Oriol, delegada
del COAC a l’Alt Empordà.

L’obra pública serà fona-
mental en la remuntada que
caldrà projectar?

Crec que sí, tant des del punt
de vista econòmic (donar feina
a les empreses) com de funcio-
nament, ja que s’hauran d’ade-
quar pràcticament tots els es-
pais d’ús públic: escoles, univer-
sitats, biblioteques, espais es-
portius, hospitals, centres
d’atenció primària, etcètera.

Creu que hi haurà una nova
mirada cap a la vida en el món
rural, pensant-hi com a pri-
mera residència i espai de de-
senvolupament laboral?

Sí, es valorarà molt tenir jardí,
llum natural, vistes enllà... De
fet, sembla que s’ha incremen-
tat el percentatge dels que mi-

ren primeres residències als
portals immobiliaris en els po-
bles dels voltants dels nuclis
més habitats.

Com veu el present urbanís-
tic de Figueres amb un Pla Ge-
neral per desenvolupar?

Que era una qüestió molt di-
fícil, però urgent a afrontar-s’hi
i ara amb més raó. No es pot
quedar parat, s’ha de desenvo-
lupar i tenir en compte tot el que
estem vivint.

És compatible el reforç de
les energies sostenibles i la
preservació del paisatge?

Sí, i tant, i s’ha d’apostar-hi.

S. C.  FIGUERES
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BORJA BALSERA

M. Mercè Oriol.

Un total de 57 projectes opten
als Premis d’Arquitectura

La Delegació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalu -
nya (COAC) ha decidit ajornar
la celebració de la a edició
dels Premis d’Arquitectura de
les Comarques de Girona, arran
de la situació generada per l’es-
tat d’alarma a causa de la pan-
dèmia pel coronavirus. 

El lliurament dels premis
s’havia de celebrar el divendres
 de juny, però la Junta Direc-
tiva de la delegació gironina,
que inclou la de l’Alt Empordà,
ha acordat endarrerir l’acte fins
a la tardor, en una data que es
donarà  a conèixer més enda-

vant. També s’ha posposat la
presentació dels projectes se-
leccionats enguany, que havia
de tenir lloc el  d’abril passat.

Votació a Internet
Les  propostes que opten als
Premis d’Arquitectura de les Co-
marques de Girona , amb
candidats empordanesos, es
poden visualitzar a la pàgina
web premisarquitecturagiro-
na.cat/vota/, on la ciutadania
pot escollir el projecte que ob-
tindrà el Premi de l’Opinió .
S’hi pot accedir des de qualsevol
dispositiu, i hi pot participar tot-
hom.

REDACCIÓ  LA JONQUERA

COAC

Els projectes participants s’han de visitar de manera virtual.
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