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Habitatge SUPLEMENT ESPECIAL

Els premis gironins
d’arquitectura ja
escalfen motors
En aquesta 20a edició, el públic pot votar entre les 91 obres

presentades que s’exposen a l’edifici Pia Almoina de Girona
RAQUEL GIRONÈS GIRONA

■Els Premis d’Arquitectura de les
Comarques de Girona ja escalfen
motors. El termini per presentar
les obres ja ha inalitzat, i el  de
maig es donaran a conèixer les
obres seleccionades. La gran cita
serà el divendres  de juny, quan
es durà a terme l’entrega dels premis en un acte públic a l’ediici Pia
Almoina de Girona, la seu social
de la Demarcació de Girona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Una cita que enguany
arriba a la seva a edició amb 
obres presentades.
Una de les novetats que incorporen els Premis d’Arquitectura
de les Comarques de Girona 
és l’elecció del projecte guanyador del Premi de l’Opinió. Amb la
inalitat de mostrar al conjunt de
la ciutadania l’arquitectura del
moment i fer-los partícips, aquest
any el projecte serà escollit per totes aquelles persones que visitin
l’exposició de les obres presentades que, ins al  d’abril, acull la
sala d’exposicions La Cova de
l’ediici Pia Almoina de Girona.
De les  obres que s’exposen,
el visitant ha d’escollir-ne una. La
que obtingui més vots serà la
guanyadora, i es donarà a conèixer el divendres  de juny durant
la cerimònia de lliurament dels
Premis .
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya té com una de les seves
funcions destacables mostrar la
tasca professional dels arquitectes per a la difusió en el conjunt de

la societat dels valors de l’arquitectura, acció que desplega en
múltiples formats per tot el territori.
En aquest sentit, ja des del
, la Demarcació de Girona
del COAC convoca anualment els
Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, donant valor
a l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la Demarcació de
Girona, per tal de mostrar la qualitat i el rigor dels professionals.
Es poden presentar als premis
obres que abordin diferents escales de treball, entorns i formes
d’intervenció que s’adscriuen en
una de les cinc categories següents: Arquitectures, Interiors,

L’entrega dels premis
canviarà de format
incorporant un vídeo
dels membres del
jurat visitant les obres
Per celebrar els 20
anys, l’exposició de les
obres seleccionades
viatjarà per tota la
demarcació de Girona

Paisatges, Efímers i la nova categoria anomenada Més .
«Fins ara només valoràvem les
obres que acabaven de sortir del
forn i que per tant no han estat sotmeses a l’activitat humana. Per
això, aproitant els  anys dels
premis, hem decidit crear una
nova categoria que té en compte
l’estat de l’obra amb el pas del
temps», explica el president de la
demarcació de Girona del COAC,
Narcís Reverendo.
La gran cita del 9 de juny
La gran cita, on es coneixeran les
obres guardonades d’enguany,
serà el divendres  de juny. Un
acte que, amb motiu dels  anys
dels premis, canviarà de format.
«Serà una gala més audiovisual.
Els assistents podran veure un vídeo del jurat visitant les obres que
han estat guardonades i donant
les valoracions que les han fet
guanyadores», explica Reverendo.
El Jurat dels Premis d’enguany
està presidit per Jaume Avellaneda i Díaz-Grande, Magda Mària i
Serrano, Manolo Ruisánchez i Capelástegui i Núria Salvadó i Aragonés. El jurat posa en relleu la
qualitat de les obres presentades,
la llibertat dels plantejaments, la
creativitat de la seva concepció i
l’alt nivell de la seva realització.
Exposició itinerant
El mateix dia de l’entrega dels premis, s’inaugurarà una segona exposició, en aquest cas itinerant, de

Les 91 obres presentades als premis es poden visitar a la sala La Cova de

les obres seleccionades per als
premis. La primera parada de la
mostra serà la sala d’exposicions
de la Pia Almoina de la Demarcació de Girona.
A partir del mes de setembre,
viatjarà a diversos espais començant per l’Espai Santa Caterina de

l’ediici de la Generalitat de Catalunya a Girona. Posteriorment,
anirà a la Delegació Garrotxa-Ripollès a Olot, a la Delegació de l’Alt
Empordà a Figueres i a la Biblioteca Carles Rahola a Girona durant el gener del , declarat el
mes de l’arquitectura per la de-
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Diari de Girona

Una nova categoria per
valorar l’estat de l’obra
amb el pas del temps
DdG GIRONA

Els Premis d’Arquitectura
de Girona 2017 valoraran
enguany la vida útil dels
treballs arquitectònics

l’edifici Pia Almoina de Girona, la seu del COAC a la província gironina. MARC MARTÍ

marcació de Girona del COAC.
«Durant aquest mes s’aniran
desenvolupant, a la biblioteca, diferents activitats relacionades
amb el món de l’arquitectura. Per
exemple, hi haurà conferències
dels autors de les obres premiades
als premis», explica Reverendo.

L’exposició de les obres seleccionades també viatjarà a altres
localitats per tal de difondre les
obres i els premis més enllà de les
comarques gironines. A més,
aquestes obres passaran a formar
part del fons documental digital
que any rere any coniguren una

major base de dades, actualment
de quatre-cents cinquanta-sis registres, a la web d’Arquitectura
Contemporània de les Comarques de Girona, permetent la consulta per llocs, tipologies i autors
amb accés obert als professionals,
investigadors i ciutadans.

■ De les  propostes presentades,  projectes corresponen a
la categoria Arquitectures,  a
Interiors,  són paisatges,  són
Efímers i  projectes s’engloben
a la nova categoria Més , on
pren protagonisme una variable
tan essencial en l’arquitectura
com és el pas del temps. En
aquesta categoria es pretén posar
en valor el comportament de
l’obra al llarg de la seva vida útil,
tant des del seu llenguatge, la
construcció, la funcionalitat,
l’adaptabilitat a l’ús, la transformació pròpia i de l’entorn, i la
seva capacitat de mantenir-se vigent.
Analitzant a fons cadascuna de
les categories veiem que en Arquitectures s’han presentat 
projectes dels quals  són projectes d’habitatge unifamiliar aïllat,  projectes de reforma i rehabilitació, hi ha  equipaments, 
restaurant,  celler, i  pavelló de
convidats. Per ús,  són habitatges,  hostaleria,  d’ús comercial,  són serveis,  equipaments
i  d’ús religiós. I per ubicació, 
són a l’Alt Empordà,  al Baix Empordà,  al Gironès,  a la Garrotxa,  a la Cerdanya,  al Ripollès,
 al Pla de l’Estany i  a la Selva.
A la categoria d’Interiors s’han
presentat un total de  projectes.
Per ús,  són habitatges,  són oicines,  són comerços i  són ser-

veis vinculats a l’hostaleria. I per
ubicació  és a l’Alt Empordà,  al
Baix Empordà,  al Gironès,  al
Pla de l’Estany,  a la Garrotxa i 
al Ripollès.
En relació als projectes de la
categoria de Paisatge, dels  projectes presentats,  són obres de
paisatge i adequació d’espais exteriors,  d’urbanització de places
i espais urbans i  altres tipologies
d’espais. D’aquests,  estan emplaçats a l’Alt Empordà,  al Baix
Empordà,  al Gironès,  al Ripollès,  a la Garrotxa i  a Osona.
Dels  projectes presentats en
Espais Efímers,  corresponen a
intervencions en esdeveniments
culturals com Girona, Temps de
Flors, promogut per l’Ajuntament
de Girona, o el Lluèrnia Festival
de la Llum i el Foc promogut per
l’Ajuntament d’Olot. De la resta,
 són exposicions i  són altres tipologies d’obra efímera.
Aquestes dades exempliiquen
la bona tasca que els arquitectes
estan realitzant a totes les comarques gironines malgrat les diicultats que està tenint el col·lectiu
a causa de la crisi del sector, que
queda palesa en el percentatge
de petites obres de promoció privada individual i la poca presència d’obres públiques, equipaments o altres usos col·lectius.
I, inalment, en la categoria
Més  s’han presentat  projectes. Per tipologia,  són rehabilitacions/restauracions; , ordenacions de l’entorn;  són equipaments; , habitatges unifamiliars de nova planta; i , habitatges plurifamiliars. I, per acabar,
per ubicació,  són al Gironès, 
al Baix Empordà,  a l’Alt Empordà,  a la Garrotxa i  al Pla de l’Estany.

