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| CULTURA I ESPECTACLES

Els vintens Premis
d’Arquitectura
seleccionen
43 projectes
a N’hi ha deu d’arquitectura, cinc d’interiors, cinc de paisatges,
cinc d’efímers i 14 de la nova categoria Més 10 a Els premis es

lliuraran el 9 de juny a la seu del Col·legi d’Arquitectes
Xavier Castillón
GIRONA

El jurat de la 20a edició
dels Premis d’Arquitectura de les Comarques Gironines ha seleccionat 43
propostes d’entre les 91
presentades fins al 3 de
març, data límit per participar en els guardons que
convoca la el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) de la demarcació
de Girona des de l’any
1997. Els premis es lliuraran el divendres 9 de juny a
la seu col·legial de la Pia Almoina (19.30 h).
L’any passat es van seleccionar 16 propostes entre les 51 presentades a les
tres categories d’aquella
edició –arquitectura, espais exteriors i espais efímers–, que aquest any han
passat a ser cinc, amb la
principal novetat de la categoria Més 10, que premia
obres realitzades fa més
d’una dècada per destacar
“una variable ran essencial
en l’arquitectura com és el
pas del temps”.
Per categories, les propostes seleccionades en

COMUNICACIÓ

El nou codi
deontològic
del periodisme

aquesta edició es reparteixen d’aquesta manera: deu
a la categoria d’arquitectura, que inclou intervencions
arquitectòniques
d’edificis de nova planta i
reformes o rehabilitacions
d’edificis ja existents; cinc
a la categoria d’interiors,
adreçada a obres de reforma i obra nova on l’accent
del projecte recau en el
tractament de l’espai interior, independentment de
la seva escala i tipologia;
cinc a la categoria de paisatges, per a actuacions on
l’exterior és el protagonista, des dels jardins als
parcs, així com intervencions urbanes a diferents
escales, carrers, places i
edificacions vinculades al
tractament de l’espai exterior; nou propostes a la categoria d’espais efímers,
com ara exposicions, muntatges i escenografies, i 14
propostes seleccionades a
la categoria Més 10.
Gran quantitat i qualitat
El jurat dels premis
d’aquest any ha estat format per Jaume Avellaneda i Díaz-Grande, Magda

Mària i Serrano, Manuel
Ruisánchez i Capelástegui
i Núria Salvadó i Aragonés. El jurat ha reconegut
“la gran quantitat i qualitat de les obres presentades, que dins les diverses
categories esdevenen un
reflex de l’alt nivell de l’arquitectura de les comarques gironines”.
El passat 30 d’abril es va
acabar el termini de votació del Premi de l’Opinió
2016, atorgat per les persones que han visitat l’exposició de les obres presentades, “amb la voluntat d’apropar l’arquitectura a la ciutadania” i “generar un debat obert per tal
de fomentar l’opinió sobre
l’arquitectura que es realitza a les comarques de
Girona”. En aquest premi
han participat amb el seu
vot 123 persones.
Els Premis d’Arquitectura reben el suport dels
ajuntaments de Girona,
Figueres i Olot, el Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de
Girona i diverses empreses gironines, com El Punt
Avui. ■

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 5 DE MAIG DEL 2017

Projectes seleccionats en la 20a edició
dels Premis d’Arquitectura
de les Comarques de Girona
ARQUITECTURA
· Casa a l'Armentera
Joan Casanovas Miñán - Ana Pérez Lázaro | Casanovas,
Graus, Pérez, arquitectes
· Dues cases de suro. Palafrugell
Emiliano López - Mònica Rivera
· Showvilla La Pineda. Caldes de Malavella
Jaime Prous Martín
· Celler de Mont-ras
Jorge Vidal Tomas i Victor Rahola Aguade
· Reforma d'un habitatge a la Tallada
Jonathan Arnabat - Jordi Ayala-Bril - Aitor Fuentes Igor Urdampilleta
· Pavelló de convidats a Sa Tuna. Begur
Jordi Riembau Ribot
· Claus en mà. Habitatge prefabricat en fusta
a Begur
Albert Martínez Esteve
· Amb la darrera tecnologia en fusta hem
construït un bungalov… i ens ha sortit rodó.
Sant Feliu de Guíxols
Bungalove, SL
· Casa MS Morrot. Habitatge entre mitgeres.
Olot
Carolina Ramos Caravaca i Joan Oliveras Vila
· La casa a cel obert. Les Preses
Arnau Vergés Tejero

INTERIORS
· Casa davant el mar. Port de la Selva
Xavier Martí Galí - Lucía Ferrater Auquer
· Casa Aleix i Mariona. Sant Joan de les
Abadesses
Lluís Jordà Sala i Pol Jordà Sala | Taller SAU
· Perruqueria Raffel Pagès. Olot, entre ﬂocs i
miralls
Arnau Vergés Tejero
· Òptica Clarà. Olot
Arnau Vergés Tejero
· Radiador de Llum. Banyoles
unparelld'arquitectes: Eduard Callís i Guillem Moliner /
Jesús Bassols Geli

PAISATGES
· Un jardí de Pedra Tallada. Forallac
· Nova ombra a Sant Mori
Benjamín Iborra Wicksteed - Jordi Espinet Roma Jaime Font Furest - Carlos Dimas Carmona - Marcos
Parera Blanch
· Les Llosses - Centre d'activitats integrat al
paisatge. Les Lloses
Lluís Jordà Sala i Pol Jordà Sala | Taller SAU
· Reurbanització rambla Ginjolers. Roses
Cristina Casas Facerias
· Quatre làmpades de Saló. Olot
unparelld'arquitectes: Eduard Callís i Guillem Moliner

EFÍMERS
· Món Oníric. Girona
Jordi Albà Sagué - Cristina Masferrer Juliol - Gustau
Torres Mendoza
· Diàspora. Olot
Helena Trias Prats - Samuel Laguarda Madrid

· Arquitectures de procés. Exposició itinerant
per a la 19a edició dels Premis
d'Arquitectura de les Comarques de Girona
Mar Cabarocas, Jordi Collell, Anna Anglada, Meritxell
Mistral, Carles Sánchez, Carles Gómez, Adriana
Vázquez, Xavier Ferrer i Albert Mercader
· Cuques de llum. Olot
Jordi Hidalgo Tané
· Caos de la Cadira. Olot
Ariadna Serrano Masoliver - David Tortajada Figueroa Albert Martí Mallorquí - Ramon Heras Casademont
· Sota una Col. Olot
M. Clara Riera Escalona
· Dèdal. Girona
Laia Escribà - Oriol Granyer Manyà - Miquel Prats
Roura
· Crosta volcànica. Olot
Jordi Cusidó, Marc Torra i Arnau Vergés
· 3,1416. Olot
Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot - Professors
Tutors: Míriam Soler Valls, Jordi Bartrina Barberí,
Xavier Moliner i Milhau i Guillem Moliner Milhau.
Alumnes del curs d'especialtzació
d'arquitectura efímera: Anaïs Danés, Meritxell
Brugués, David Oliva i Anna Juncà.

MÉS 10
· Rehabilitació i ampliació de Can Regàs com
a centre cívic i biblioteca. Girona
Pere Joan Ravetllat - Carme Ribas
· Ediﬁci d'habitatges de protecció oﬁcial
(lloguer). Girona
Arcadi Pla Masmiquel
· Casa per un fotògraf. Llampaies
· Club Nàutic L'Estartit
Carlos Ferrater Lambarri
· Casa Llobet-Ruiz. Celrà
Esteve Aymerich i Ton Salvadó
· Restauració de Sant Quirze de Colera. Fases
cobertes, fonaments i interior de la Nau.
Rabós d’Empordà
Joan Falgueras i Font
· Restauració del volcà Croscat del Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Santa Pau
Martirià Figueres i Joan Font
· Rehabilitació i ampliació d'un habitatge
unifamiliar en cantonada a la Tallada
d'Empordà
Montserrat Nogués i Teixidor i Manel Bosch i Aragó
· Pavimentació dels carrers Calderers,
Ballesteries, Cort Reial i Ciutadans a Girona
Montserrat Nogués i Teixidor, Manel Bosch i Aragó i
Fernando Domínguez Vázquez
· Rehabilitació de l'ediﬁci de les Àligues com
a seu del rectorat de la Universitat de
Girona. Girona
· Ediﬁci residencial Les Beates a Girona
· Urbanització del passeig marítim de la
Fosca a Palamós
· Pavimentació i enllumenat a Monells
· Rehabilitació de 83 cases sobre el riu Onyar
a Girona
Fuses-Viader Arquitectes, SLP - Josep Fuses Comalada i
Joan M Viader Martí

‘Menjar’, de Zygomatic,
arriba a Girona i Cassà

—————————————————————————————————

Salvador Alsius, vicepresident
del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, va presentar ahir el
nou codi deontològic de la
professió periodística, a la seu
de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Tot seguit, Alsius va participar en
una taula rodona sobre l’ètica
periodística davant dels desafiaments que implica internet. ■ MANEL LLADÓ

Redacció
GIRONA / CASSÀ DE LA SELVA

La companyia francesa de
teatre burlesc musical Zygomatic presenta el seu espectacle Menjar avui al
Teatre Municipal de Girona (21 h, de 8 a 14 euros) i
demà a la Sala Centre Recreatiu de Cassà de la Selva
(21 h, 6 euros), en aquest

cas dins la programació del
cicle de teatre al Gironès,
Escenaris.
Menjar explica la història de la humanitat i la seva
alimentació a través de
quatre personatges còmics cantants. Escrita i dirigida per Ludovic Pitorin,
Menjar fa una crítica amb
molt d’humor al sistema
neoliberal de Milton Fried-

man i a les grans corporacions que volen controlar
el negoci del menjar: “Un
exemple el trobem en el
cas de les llavors transgèniques, i un altre en els intents per monopolitzar
l’aigua arreu del planeta”,
afirma l’equip de Zygomatic, que aquest migdia també farà una actuació per a
instituts al Municipal. ■

