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■ El jurat ha presentat  obres
seleccionades del total de  pro-
postes que competiran per la a
edició dels Premis d’Arquitectura
de les comarques de Girona ,
que convoca la Demarcació de
Girona del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC) des de l’any
. 

Per categories, de les  pro-
postes seleccionades,  corres-
ponen a Arquitectures, és a dir,
ediicis de nova planta i reformes
o rehabilitacions d’ediicis exis-
tents. La categoria Interiors (
obres seleccionades) engloba

obres de reforma i obra nova on
l’accent del projecte recau en el
tractament de l’espai interior.

A l’apartat Paisatges ( seleccio-
nats) es premien actuacions on
l’exterior és el protagonista, des
dels jardins als parcs, així com in-
tervencions urbanes.

Les obres seleccionades a
l’apartat Efímers són . Es tracta
d’obres que tenen una durada li-
mitada com exposicions, muntat-
ges i escenograies. A la categoria
Més  hi ha  seleccionats. Aquí
pren protagonisme una variable
essencial en l'arquitectura com és
el pas del temps. 

El Jurat dels Premis d’aquest
any ha estat format per Jaume
Avellaneda i Díaz-Grande, Magda
Mària i Serrano, Manuel Ruisán-
chez i Capelástegui i Núria Salva-
dó i Aragonés. 

El Jurat ha reconegut la gran
quantitat i qualitat de les obres
presentades, que dins les diverses
categories, «esdevenen un relex
de l’alt nivell de l’arquitectura de
les comarques gironines».   

D’altra banda, el passat 
d’abril va inalitzar el termini de
votació del Premi de l’Opinió
. Aquest any, amb la voluntat
d’apropar l’arquitectura a la ciuta-

dania, aquest premi l’atorgaran
les persones que han visitat l’ex-
posició de les obres presentades.
Han participat amb el seu vot 
persones. L’exposició s’ha fet a la
seu gironina del Col·legi d’Arqui-
tectes. 

Els Premis d’Arquitectura de les
Comarques de Girona tenen el su-
port de l’Ajuntament de Girona,
l’Ajuntament de Figueres, l’Ajun-
tament d’Olot, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya i la Diputació de Girona. 

En la categoria Més , que va
rebre  propostes i el jurat n’ha
seleccionat , hi ha obres com la

rehabilitació de Can Regàs com a
centre cívic i biblioteca al barri del
Pont Major de Girona, un ediici
d’habitatges de protecció oicial
obra d’Arcadi Pla Masmiquel o la
Casa per un fotògraf, de Llam-
paies, obra de Carlos Ferrater.

També hi ha la restauració del
monestir de Sant Quirze de Colera
(Joan Falgueras), la pavimentació
dels carrers Calderers, Balleste-
ries, Cort Reial i Ciutadans de Gi-
rona (Montserrat Nogués i Teixi-
dor, Manel Bosch i Aragó i Fer-
nando Domínguez Vázquez) i la
rehabilitació de l’ediici de Les Àli-
gues de la UdG (Fuses-Viader).

El jurat dels Premis d’Arquitectura de les comarques gironines selecciona un total de 43 obres en diferents categories
A l’apartat Més 10, que valora la resistència al pas del temps, hi ha l’edifici de Les Àligues de la UdG, obra de Fuses i Viader

L’arquitectura més seductora

 LES NOVES TENDÈNCIES. Les obres seleccionades pel jurat dels premis no deixen de ser un tast de l’arquitectura que vindrà i que, de fet, ja és aquí. Dues cases de suro. Palafrugell (Emiliano López
- Mònica Rivera). Bungalou a Sant Feliu de Guíxols amb la darrera tecnologia de la fusta (Bungalove, SL). Habitatge prefabricat en fusta a Begur (Albert Martínez Esteve). Casa a l'Armentera
(Joan Casanovas Miñán - Ana Pérez Lázaro | Casanovas, Graus, Pérez, arquitectes). Casa davant el mar. El Port de la Selva (Xavier Martí Galí - Lucía Ferrater Auquer). Showvilla La Pineda. Caldes de
Malavella (Jaime Prous Martín).
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