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C
onstruït en trenta dies amb elements pre-
fabricats i reutilitzant materials, i amb
una especial preocupació per l’optimit-
zació de recursos i la relació amb l’entorn,
el refugi de cap de setmana que els ar-

quitectes José Luis Cisneros i Joan Casals van pro-
jectar per a una finca d’Isòvol ha rebut un doble re-
coneixement en l’edició de  dels Premis d’Ar-
quitectura de les comarques de Girona, que van ser
anunciats fa un parell de setmanes: va rebre una
menció del jurat en la categoria d’Arquitectures i va
ser distingit amb l’anomenat Premi de l’Opinió, con-
cedit per votació popular entre totes les obres que
havien estat presentades als guardons.

El jurat dels premis, format en aquesta ocasió per
Joan Roig Duran, Ana Bassat Orellana i Àlex Gimé-
nez Imirizaldu, va concedir una menció al projecte
per «la seva capacitat de formular-se com a alterna-
tiva a l’acampada convencional, amb les qualitats
pròpies de l’estandarització industrial i la reutilitza-
ció de materials propis del lloc». Pel que fa al Premi
de l’Opinió, el van decidir els més de . vots elec-
trònics emesos per ciutadans diversos a alguna de
les  obres presentades als premis, els projectes de
les quals van estar exposats entre el  de març i el

 de maig a la sala de La Cova de la delegació de Gi-
rona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
i al Portal web dels mateixos guardons.

José Luis Cisneros i Joan Casals donen informa-
ció de la seva proposta tant a la memòria del pro-
jecte inclosa en el catàleg dels premis com al web
del seu estudi, Ágora Arquitectura, amb seu a Bar-
celona. Segons expliquen, l’encàrrec requeria, sim-
plement, «construir un refugi que permeti gaudir
del temps lliure», però ells van decidir anar més en-
llà: «En una zona d’acampada, rodejats pels boscos
d’Isòvol, es planteja revisar una praxi habitual asso-
ciada a una autoconstrucció poc sensible amb l’en-
torn». En aquest sentit, afegeixen que «al campa-
ment s’alça una idea d’habitar certament respec-
tuosa amb en l’entorn. D’una banda, la limitació dels
consums energètics convida a prendre consciència
de la necessitat d’aprofitar els pocs recursos amb
què es compta. D’altra banda, la reduïda ocupació
privada i l’habitual externalització de la majoria dels
serveis comuns crida a preservar els llocs de troba-
da potenciant les relacions socials».

El projecte de refugi elaborat per Cisneros i Ca-
sals proposa «tres zones diferenciades. La part fron-
tal recull la zona pública i forma un porxo, que s’es-
tén a través d’una plataforma drenant. La part pos-
terior amaga les zones més íntimes. Al mig, se situa
una barra de serveis passants». A l’hora d’executar
la seva proposta, «es pensa en la prefabricació com
a mesura per optimitzar recursos econòmics i ma-

terials. Com a conteni-
dor exterior del conjunt,
es proposa una estruc-
tura tubular d’acer. A la
capa més interna, un re-
vestiment d’OSB. A la
capa central, una pell de
suro expandit». El pro-
jecte també té en comp-
te aspectes relacionats
amb la sostenibilitat del
refugi, la seva integració
en l’entorn, i la possibi-
litat de traslladar-lo
(acaba pesant cinc  to-
nes): «Diversos siste-
mes passius redueixen
la demanda i el consum
energètic. La construc-
ció lleugera facilita el
transport i la possible iti-
nerància del refugi. Ele-
ments com la platafor-
ma, el tendal o el graó,
que juguen un paper fo-
namental en l’arquitec-
tura nòmada del cam-
pament, ara han passat
a ser sistemes d’eficièn-
cia energètica». ◗

Fitxa
tècnica

◗ Projecte: Refugi per
a cap de setmana.

◗ Municipi: Isòvol.

◗ Autors: José Luis
Cisneros i Joan Ca-
sals (Àgora arquitec-
tura).

◗ Contractista:
Wood&Bois, s.l.

◗ Fotografia: Joan
Casals Pañella.

Un refugi distingit
El projecte a Isòvol dels arquitectes José Luis Cisneros i Joan Casals va

rebre una menció del jurat dels Premis d’Arquitectura de les comarques
de Girona 2019 i per votació popular l’anomenat Premi de l’Opinió
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