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L'arquitectura és, probablement,
la disciplina que millor combina art i
tècnica: és la precisió matemàtica,
la mesura exacta, els volums i les
formes... però també l'apreciació es-
tètica, la recerca incansable de la
bellesa. Des d'una obra d'art de Gau-
dí fins al menjador de casa nostra;
tot és obra d'un arquitecte que, a
l'ombra, ha mesurat, dissenyat i po-
sat sobre plànol un projecte per a
crear un espai on viure.

Ara fa una dècada, la crisi immobi-
liària i de la construcció va afectar
directament l'arquitectura. Si no es
podien construir o reformar cases,
no calia ningú que les dissenyés.
Després d'uns anys d'auge, molts ar-
quitectes van haver de plegar i els
que van sobreviure han fet mans i
mànigues, i han canviat el mateix
concepte d'arquitectura, per a tirar
endavant. 

A les Terres de l'Ebre, el sector de
l'arquitectura ha patit molt. “El
col·lectiu d'arquitectes va tenir una
davallada molt gran cap al 2008.
Els despatxos amb personal s'han
reduït molt. Josep Lluís Ginovart,
Carlos Vergés... Tots els arquitec-
tes teníem més gent treballant i
ens hem hagut  de reinventar”, ex-
plica Felip Carles (Tortosa, 1969) de
l'Estudi d'Arquitectura Felip Carles, a
Tortosa, on es concentren la majoria
d'arquitectes ebrencs. “La baixada
de projectes crec que ha tocat fons
i el que va sortint ara són petites
obres i reformes, però tot abaratint
els costos... Mai es tornarà a aquell
moment de fa 10 anys”.

Carles valora que a les Terres de
l'Ebre és molt difícil que un arquitec-
te s'especialitze en un sector con-
cret, per la manca de volum de pro-
jectes i de mercat. “Cada arquitecte
tenim els nostres gustos i preferim
uns projectes a d’altres i tant de bo
ens poguéssem especialitzar, però
aquí és impossible”, afirma. “Crec
que l'arquitectura està i ha estat
molt tocada. Sortir del forat serà
molt lent i també hi ha molta com-
petència”. 

Davant la manca d'obra nova, una
opció ha sigut la rehabilitació d'edifi-

cis, sempre que hi haguessen pro-
pietaris disposats a invertir. Com ja
va explicar el SETMANARI L’EBRE en el
seu moment, Tortosa compta amb
42 cases modernistes i en els 
darrers anys l'arquitecte Enric Roig,
del Taller d'Arquitectura Roig Monta-
gut, n'ha rehabilitat algunes de les
més importants, com l'espectacular
Casa Bau o les cases Ballester. En
relació amb noves edificacions pú-
bliques, també cal recordar que al-
gunes destacades obres de Tortosa
com la plaça de l'Absis, el Centre Cí-
vic de Ferreries o l'esperada plaça
de la Catedral que es construirà els
propers mesos són obra de l'estudi
Camps Felip Arquitectura, amb seu a
Girona, formada per Olga Felip i el
tortosí Josep Camps.

A les Terres de l'Ebre hi ha aproxi-
madament uns 130 arquitectes
col·legiats. Davant la situació actual,
molts han optat per descendir els
seus despatxos a una planta baixa,
com un comerç més, per a ser més

visibles i propers amb ciutadans i
clients. La creixent aproximació amb
la ciutadania és una voluntat a què
aspira també el Col·legi d'Arquitectes
de la Demarcació Ebre, que des de
fa dos anys celebra per al Dia Mun-
dial de l'Arquitectura l'Arquitectour
Ebre, un itinerari pel patrimoni de
Tortosa.

NOVES FÓRMULES Els arquitec-
tes s'han hagut d'adaptar a la situa-
ció actual. Aquella vella dinàmica
d'acabar la carrera d'arquitectura i
obrir-se el seu propi despatx ha can-
viat. La solució ara passa per la
transversalitat i la col·laboració. Així
coincideixen l'arquitecte Felip Carles

i els socis d'EspunyDesign, nou estu-
di acabat d'inaugurar i format per
l'arquitecte Bernat Navarro i els inte-
rioristes Manel Martínez Espuny i
Carlos Gonzàlez. “La figura de l'ar-
quitecte era molt més individualis-
ta, i ara ja no”, exposa Navarro. “Les
noves generacions van entenent
que és una cooperació, que tenir
companys al costat que entenen
d'enginyeria, d'interiorisme o de
paisatgisme és positiu”, afirmen
Gonzàlez i Martínez. A mode d'exem-
ple, EspunyDesign, en tenir a l'equip
arquitecte i interioristes, pot oferir als
seus clients el projecte complet, des
de construcció d'obra nova a rehabi-
litació i interiorisme, posant especial

èmfasi en la sostenibilitat i en l'efi-
ciència energètica. “Nosaltres es-
tem enfocats cap a l'economia cir-
cular. Les Terres de l'Ebre són
Reserva de la Biosfera, i això no es
pot obviar”, expliquen. “Una rehabi-
litació permet mantenir l'ànima
d'un edifici, i construir per cons-
truir no és la via. Una bona rehabi-
litació enfocada en la sostenibili-
tat pensem que és una opció de
futur. Hem de fer una arquitectura
més pensada i tornar a les coses
ben fetes, i això també passa per
la sostenibilitat”.

Esta ampliació del concepte d'ar-
quitectura es basa en part, així
doncs, en la col·laboració i agrupació
entre professionals que puguen ofe-
rir un servei més complet i diversifi-
cat. “Crec que els arquitectes hem
de ser més solidaris i apropar-nos i
sumar sinergies. O entrem en
aquesta dinàmica o el sector no
funcionarà”, apunta Felip Carles. Fa-
cilitar les llicències i la documenta-

L’experimentat arquitecte Felip Carles conversa amb la seua col·laboradora Lourdes Rubio. A la dreta, els socis d’EspunyDesign, a la seu del nou taller d’arquitectura que han ob

Les noves generacions
van concebint
l’arquitectura com una
cooperació entre
sectors

Deu anys després de l’esclat de la crisi de la construcció, el sector busca noves fórmules per a obrir-se camí en un mercat petit i amb una competència ferotg
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tres arts, l'arquitectura hauria de
ser més posada en valor”.

Així mateix opina Felip Carles, que
considera que s'ha desvirtuat la pro-
fessió per qüestions sols monetàries.
“Tots els clients demanen quatre o
cinc pressupostos diferents. Tu
pots dedicar-hi unes hores a fer-li
una proposta, i després el client pot
marxar amb la idea al que li faça
més barat (que després li donarà
problemes per altres costats). Hi ha
molt de mercadeig”, exemplifica.
També els membres d'EspunyDesign
consideren que “avui en dia possi-
blement anar a un estudi d'arqui-
tectes i interioristes és precisa-
ment estalviar diners i maldecaps
tècnics”.

A més, una de les particularitats
que han motivat les noves tecnolo-
gies en el sector és que el client vol
ser més partícip del que serà el seu
espai. “Abans el client era molt més
pacient, mentre que ara des del pri-
mer dia vol veure com quedarà el

seu projecte”, exposa Carles. “La
imatge actualment està prioritzant-
se per sobre de moltes coses”, afir-
ma Martínez. “Cada projecte és
molt concret per a cada persona i
al final el que intento és que el
client sàpiga que la gran majoria de
decisions les ha pres ell”, conclou
Gonzàlez. “Un projecte està ben fet
quan totes les disciplines s'interre-
lacionen, quan pren valor l'espai
que s'està creant. L'arquitecte crea
uns espais perquè la societat puga
gaudir-los”, insistix Carles. 

JOVES ARQUITECTES La formació
en noves tecnologies és clau en les
noves generacions d'arquitectes.
Bernat Navarro (Tortosa, 1993) va
acabar la carrera el 2017 i actual-
ment està estudiant un màster en
BIM, especialitat que els seus com-
panys d'EspunyDesign van valorar
enormement. “El BIM és una nova

metodologia de treball que serà
obligada d'utilitzar a partir del
2020. Amb Autocat es dibuixa a
2D, mentre que amb el BIM també
fas 3D i comparteixes la informació
amb la resta de professionals. És
molt exacte, de forma que no co-
mets errors que abans et podien
perjudicar a l'obra. Estalvia proces-
sos i costos”, explica Navarro. “Vaig
tornar aquí en acabar la carrera i
ara estudio el màster en línia men-
tre treballo. El cert és que és difícil
arrencar, perquè et demanen expe-
riència i si tot just acabes els estu-
dis no en tens”.

Per a la jove arquitecta Lourdes
Rubio (Puigcerdà, 1986) trobar fae-
na en acabar la carrera no va ser fà-
cil. Rubio col·labora a mitja jornada
(ha sigut mare recentment) a l'estudi
de Felip Carles i també és secretària
del Col·legi d'Arquitectes. “Va ser difí-
cil trobar faena perquè en plena cri-

si si un client necessita un arqui-
tecte intenta que siga algú que co-
neix. I, a més de la meua inexpe-
riència total del principi, aquí no
em coneixia ningú, en ser de fora.
Em va tocar treballar en un altre
sector que no tenia res a veure”, ex-
plica. Rubio valora molt positivament
l'experiència adquirida al costat d'un
arquitecte veterà realitzant projectes
molt diversos. “Fa uns anys tenia
pensat tornar a Barcelona perquè
creia que tindria més possibilitats
de créixer. Aquí estic bé. Pensant
en el futur sí que m'agradaria tenir
el meu propi estudi, però ara ma-
teix ho veig llunyà”.

Altres joves arquitectes que s'o-
bren camí amb els seus propis estu-
dis són, entre d'altres, Ivan Gas, amb
la seua fresca i original proposta
amb Equipo Madera, i Álvaro Bayerri,
Julià Sol i Joel Adell, de l'estudi Més
que Arquitectura. ■

ció administrativa al mateix estudi
d'arquitectura també és una altra de
les vies que molts estan emprenent.

DEVALUACIÓ PROFESSIONAL Per
a molts arquitectes, un altre dels pro-
blemes més greus del sector és que
a les Terres de l'Ebre no es valora
prou la figura de l'arquitecte. Joan
Bonet (Deltebre, 1981) va obrir
Actuab a Deltebre el 2010 amb la
seua sòcia Manuela Bertomeu. Tam-
bé tenen un estudi a Barcelona, amb
projectes a les dos localitzacions.
Són els creadors, entre d'altres, del
centre EbreTerra de Deltebre. “Crec
que l'arquitectura cada cop s'està
regalant més; fas faena i invertixes
hores que després regales, i has de
buscar generar ingressos per altres
mètodes que els tradicionals.
Abans passaves honoraris i punt, i
ara no”, explica Bonet. “Crec que en
general la cultura està sota mínims
a les Terres de l'Ebre, i sense suport
de l'administració. Igual que les al-
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e, també en un territori on el sector ha patit molt
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