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Casa amb història
La rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar a la Tallada
torna a l’actualitat quinze anys més tard en rebre l’anomenat Premi de
l’Opinió dels Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2017
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’any , els arquitectes Montserrat Nogués i Manel Bosch projectaven la rehabilització i ampliació d’un habitatge unifamiliar en cantonada a la Tallada d’Empordà. Quinze anys més tard, i després d’haver
satisfet les intencions que tenien les persones que
van encarregar el treball, aquesta obra ha tornat a
l’actualitat perquè ha rebut l’anomenat Premi de l’Opinió dels Premis d’Arquitectura de les comarques
de Girona .
De fet, la distinció per al treball de Nogués i Bosch
ha estat doble, perquè ha estat una de les obres seleccionades pel jurat dels premis en la nova categoria Més  (que reconeix els projectes arquitectònics
executats a les comarques gironines fa més de deu
anys), i també el projecte distingit amb un Premi de
l’Opinió que també incorporava novetats: si fins ara
el concedien representants de la cultura, l’empresa
i les administracions i institucions gironines, ara ho
han fet a través d’una votació popular les persones
que entre el  de març i el  d’abril passats van vi-

sitar, a la sala «La Cova» de l’edifici de la Pia Almoina, seu de la Demarcació de Girona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), l’exposició
de les  obres que havien estat presentades als premis en les cinc categories en què es divideixen els
guardons: Arquitectures, Interiors, Paisatges, Efímers i Més .
En la memòria del projecte inclosa en el catàleg
dels premis, els arquitectes comencen explicant en
què consisteix l’encàrrec que reben, i quins són els
condicionants que han de tenir en compte a l’hora
de portar-lo a termne: «En un entorn de casc antic
rural i situada al límit exterior d’aquest, s’amplia i es
rehabilita una construcció existent per a habitatge.
La situació en cantonada, l’orientació, el mur existent de la tanca exterior, la relació amb els patis veïns, la vegetació, el campanar de l’església... han estat els condicionants per a l’organització del nou habitatge». A partir d’aquí, Montserrat Nogués i Manel
Bosch comencen a explicar alguns dels seus objectius: «S’ha intentat crear una construcció amb harmonia de materials, colors i proporcions amb els del
seu entorn, per tal que s’integrés en el seu context».
Tot seguit, els arquitectes donen detalls de la seva
intervenció en aquest habitatge, de  metres quadrats de superfície: «Es rehabilita el volum edificat

de planta baixa i pis i
s’amplia en una segona
planta. L’habitatge s’orienta cap al pati no edificat, que s’incorpora
com a espai propi de
l’habitatge i en el qual es
col·loquen les peces
principals, que es relacionen amb els elements d’interès exteriors». Finalment, Nogués i Bosch comenten
una solució no només
estètica, sinó que té una
estreta influència amb la
vida a la casa: «Una gran
obertura de tres nivells a
la façana del pati a manera de gran galeria, en
contrapunt a les petites
obertures oposades a
l’oest, constitueix un sistema passiu eficient que
millora el grau de confort de l’habitatge». ◗
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