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ÀREA COORDINADA DE CULTURA, FORMACIÓ I PUBLICACIONS
CICLE ARQUITECTURA CATALANA VOLUM 1

PARAULA D’ARQUITECTES
Fer seure a la sala d’actes a un seguit d’arquitectes catalans emergents

perquè expliquin i ensenyin la seva obra. Aquest és el nítid objectiu del

cicle Arquitectura catalana Volum 1, organitzat per l’Àrea Coordinada de

Cultura, Formació i Publicacions. Un total de catorze equips

intervingueren en set conferències de programa doble que serviran,

segons va assegurar Joan Roig, vocal de Cultura de la Demarcació de

Barcelona, en la presentació del cicle, per demostrar la bona salut de

l’arquitectura catalana. En les següents pàgines recollim les tres primeres

jornades, o el que és el mateix, les intervencions dels sis equips que van

participar en les mateixes. En el número d’octubre trobareu les quatre

restants. Llavors, ja s’haurà posat en marxa el segon volum del cicle, que

comptarà amb catorze nous exemples de la nova arquitectura catalana.

Fotos: Jordi Pareto

Ramon Bosch i Bet Capdeferro Jaume Blancafort i Patricia Reus

Julio José Mejón Willy Müller Arturo Frediani

Gabriel Bosques i 
Josep Maria Ferran

Mamen Domingo i Ernest Ferré. Conxita Balcells i Carme Pigem Iñaqui Baquero, Josep Bohigas 
i Francesc Pla, BOPBAA

Judith Leclerc i Jaime Coll Manuel Bailo i Rosa Rull Mercè Berengué i José Miguel Roldán Iñaki Alday i Margarita Jover



EL COAC SIGNA UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ AL MARROC

Omar Farkhani, president del Consell Nacional de l’Ordre Na-

cional dels Arquitectes del Marroc, Ahmed el Khamlichi, presi-

dent de l’Ordre dels Arquitectes del Marroc a la Regió de Tàn-

ger-Tetuan, i Jesús Alonso Sainz, degà del COAC van signar el

conveni de col·laboració el passat 16 de juliol a la Seu del Go-

vernador de Tànger (Marroc). El conveni preveu exportar l’ar-

quitectura i l’urbanisme català al litoral marroquí, gràcies a l’a-

cord establert entre el COAC, el Consell Nacional de l’Ordre

Nacional dels Arquitectes del Marroc i l’Ordre dels Arquitectes

del Marroc, Regió Tànger-Tetuan. 

L’acord impulsarà actuacions conjuntes en temes d’edificació, or-

denació de territori i d’espais urbans. Així mateix, el conveni afa-

voreix l’exercici lliure i associat entre els arquitectes marroquins i

catalans i agilita els tràmits necessaris en cada país per a la seva

col·laboració professional a través de formules de partenariat. A

més de contribuir a reforçar la professió i el valor social dels col·le-

gis d’arquitectes al Marroc, el text també preveu un programa de

cooperació cultural que permeti l’intercanvi de coneixements so-

bre models formatius, visites d’obra, exposicions, etc. 

El conveni, que forma part del programa d’internacionalització

del COAC, sorgeix després d’uns mesos de converses entre el

Consell Nacional de l’Ordre Nacional dels Arquitectes del Ma-

rroc, la màxima autoritat de els arquitectes marroquins i el

COAC, que com a membre del consell superior dels col.legis

d’arquitectes d’España, encaixa aquesta col.laboració dins d’un

marc de cooperació global encetat pel CSCAE i L’orbre nacional

del Marroc. El programa d’internacionalització del COAC, enge-

gat el gener del 2003, compta ja amb actuacions a la Xina i Cuba

en aspectes com l’intercanvi de know-how, cooperació en for-

mació, i potenciació de la presència dels arquitectes catalans.

S e t e m b r e  2 0 0 4
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D’esquerra a dreta, Jesús
Alonso, degà del COAC,

Ahmed El Khamlichi,
president de l’Ordre dels

Arquitectes del Marroc de la
Regió de Tánger-Tetuán i

Omar Farkhani, presidente del
Consell Nacional de l’Ordre

Nacional dels Arquitectes del
Marroc. 

ARQCATMON, UN PROJECTE PER DIFONDRE LA PRESÈNCIA DE L’ARQUITECTURA CATALANA AL MÓN

El departament de Rela-

cions Internacionals del

COAC ha posat en mar-

xa el projecte ArqCat-

Món 2005, que, amb 

un seguit d’actuacions

triennals, pretén recollir i difondre l’exercici professional dels ar-

quitectes catalans al món. Per tal de consolidar-se com a eina

que permeti visualitzar, analitzar i fomentar l’exercici transna-

cional dels arquitectes catalans, el projecte s’articula hores d’ara

en 2 grans apartats, que es nodriran de les aportacions dels

propis arquitectes. El projecte reprèn i amplia la informació re-

collida en anteriors recerques, de les quals el projecte Projec-

cions, desenvolupat a 2002, és el darrer exemple.

• L’Atles ArqCatMón: una base de dades que difondrà per-

manentment a través d’Internet els treballs dels arquitec-

tes catalans a l’estranger. Entre el 20 de Setembre i el 20

de novembre tots els arquitectes poden enviar les dades

sobre les seves intervencions a l’estranger (concursos, pro-

jectes i obres), o l’actualització de la informació ja existent

si van participar a Projeccions, mitjançant la web

www.coac.net/ArqCatMón.

• L’Expo ArqCatMón, una exposició itinerant i internacional

que presentarà els treballs relacionats a l’Atles.

S’està estudiant la possibilitat de crear un premi ArqCatMón

al qual podrien optar totes les intervencions comunicades en

la present edició. 



jecte per mirar d’establir el màxim de

complicitats possibles. 

Potser derivat d’aquest estudi tan proper,

apareix el segon factor: la fascinació da-

vant la mutabiltat continua dels espais na-

turals. Aquesta capacitat de transforma-

ció condiciona la relació de l’èsser humà

amb cada espai que ocupa o transita. Ens

agradaria poder robar, d’alguna manera,

aquesta capacitat de la natura de mante-

nir-nos constantment atents als seus can-

vis per incorporar-la als nostres projectes i

aconseguir que l’arquitectura sigui una

font de plaer o de sensacions i descobri-

ments successius”, resumí l’arquitecta.

DEL TEMPS DE FLORS AL
FÒRUM

Bet Capdeferro va iniciar el seu recorre-

gut cronològic amb el treball que van re-

alitzar pel Temps de flors de Girona amb

el col·lectiu 10x15, que l’any 1997 va

aplegar a un grapat de professionals de

diversos àmbits i que es va especialitzar

en les instal·lacions efímeres. Moltes les

van realitzar pel Temps de flors, una lúdi-

ca celebració de la primavera que trans-

forma el cas antic gironí. Capdeferro re-

cordà que el seu principal objectiu era

aconseguir una transformació bastant

profunda del lloc, “tant en termes d’es-

pai com de temps, gràcies a la matèria
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COMPLICITATS I FASCINACIONS
Els arquitectes gironins Bet Capdeferro i Ramon Bosch van obrir el cicle de conferències

Arquitectura Catalana Vol. 1 el passat 1 de juliol. Companya de despatx de Bosch de no fa gaire,

Capdeferro va repassar també algunes obres prèvies, realitzades amb el col·lectiu 10x15, on va

coincidir un dinàmic grup de joves professionals, i amb Jaume Blancafort, protagonista,

precisament, de la segona conferència de la primera jornada amb Patricia Reus. 

S e t e m b r e  2 0 0 4

CapdeferroBosch
Abans de començar el repàs cronològic

dels projectes, Bet Capdeferro va voler

deixar sobre la taula dos principis que

tant ella com Ramon Bosch han establert

com a definitoris del seu treball, relacio-

nats ambdós amb l’entorn i la natura.

“Nosaltres intentem no tan sols respon-

dre a les demandes concretes del client

sinó també assumir el repte de dialogar

amb el mitjà que l’envolta, que serà un

interlocutor permanent de l’obra”, su-

bratllà Capdeferro. Això es tradueix en

una anàlisi minuciosa de l’entorn del pro-



prima vegetal, canviant, lleugera i fràgil”.

L’etapa de 10x15 va ser, a més, la d’un

aprenentatge que l’arquitecta considera

avui imborrable, tant des d’un punt de

vista pragmàtic com des d’un altre més

intangible, donat que idees cabdals en

aquell període, com mobilitat, sorpresa,

engany, Il·lusió, caducitat o contrast han

impregnat amb força el treball posterior

dels membres del col·lectiu, ja per altres

vies professionals.

Una d’aquestes vies és la que va portar a

Bet Capdeferro i a Jaume Blancafort a es-

tablir el seu despatx, on encara cada pro-

jecte continuava implicant a molt gent.

D’aquella època recordà dos projectes.

• El cinema Andreu –un projecte que

tracta sobre el respecte i l’engany-. Es

tractava de construir una sala de cine-

ma particular i un vestidor a una casa

situada en un dels barris residencials

de la ciutat, en un emplaçament en-

voltat de bosc. El problema bàsic que

van intentar resoldre era com ampliar

una casa que des de la seva construc-

ció feia 15 anys havia assolir una inte-

gració gairebé plena amb l’entorn sen-

se espatllar aquesta relació. La resposta

la van trobar en una proposta que pre-

tenia formar part més del jardí que de

la pròpia casa. Un recobriment de la

façana amb acer inoxidable reflectia la

vegetació i camuflava la presència d’un

nou volum. 

• Lux cafe. Per aquest local de nit a Gi-

rona, amb una certa claustrofòbica

forma de tub, van definir una propos-

ta que pretenia crear “el nostre pro-

pis espai exterior dins del local”.

Com? Doncs amb un seguit de fluo-

rescents de colors canviants que pro-

dueix l’efecte d’un lloc semiobert,

amb dimensions mutables. 

Sempre en sentint cronològic, el projecte

de la Casa Ferré va actuar com de pont

entre l’etapa amb Blancafort i la nova que

Capdeferro inicià amb Bosch. Es tracta

d’un habitatge unifamiliar a Caldes de

Malavella que havia de reservar un espai

per a classes de dansa. El programa sepa-

rà clarament els dos àmbits: un de vida

més familiar i un altre d’activitat profes-

sional i donat les característiques de con-

fort tèrmic de la zona, el projecte descan-

sa sobre la voluntat de difuminar el més

possible els límits entre habitatge i jardí.

Tal com va destacar Ramon Bosch, final-

ment és una casa que complica la vida a

qui vulgui buscar el seu perímetre perquè

l’ambigüitat fronterera és present arreu.

“Volíem que fos una casa-jardí i veurem

com ens en sortim, perquè el tema enca-

ra no està tancat”, resumí Bosch.

El primer projecte íntegre que han elabo-

rat plegats ha estat un umbracle pel Fò-

rum 2004. Bosch el va definir com un en-

càrrec “híbrid”, donat que, d’una banda

havia de crear una zona d’ombra a l’en-

trada de les exposicions Veus i Cantona-

des del Centre de Convencions, i d’altra

volia ser un reclam. Amb el condicionant

de les urgències de temps, “vam decidir

crear un espai artificial que recuperés un

mica la línia de costa perduda i construir

un paisatge de butxaca, que ens pogués-

sim portar a la memòria. Per això vam

optar per unes solucions bastant prefa-

bricades”.

Capdeferro i Bosch van tancar la seva con-

ferència mostrant imatges del seu darrer

projecte, un conjunt de 13 habitatges a

Celrà, una localitat propera a Girona. Inci-

dint en la relació amb l’entorn apuntada

a la casa Ferré i aprofitant que el solar no

venia delimitat amb profunditat màxima

edificable, el projecte dels habitatges de

la Fàbrica planteja exhaurir aquesta pro-

funditat el més possible per tal d’incorpo-

rar els espais exteriors de jardí dintre de la

construcció, creant així una zona de jardí

propi a l’interior de la casa. “Es tracta de

donar la màxima importància a l’espai

que no construïm”, finalitzà Bosch.

Text: Juan Carlos González

Fotos: Jordi Pareto i Jordi Bernadó

Habitatges de la fàbrica a Sorrà.

El Lux Cafè

El cinema Andreu

L’umbracle del Fòrum
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Cinc projectes d’arquitectura estable

–per contraposició a les instal·lacions efí-

meres-, corresponents a altres tantes es-

tratègies de treball, van conformar el pri-

mer bloc de la conferència. 

•Concurs convocat per la Universitat de

Girona per fer un Centre d’Informació

a l’Estudiant. Enfront una superfície re-

lativament petita, van plantejar una es-

tratègia de peix globus. Un voladís

semblava inflar l’edifici, que a més

s’endarreria, tot generant així una

mena de jardí d’informació.

•Centre d’educació infantil i primària a

La Garriga (conjuntament amb David

Soldevilla). En aquest cas, l’acció estra-

tègica va consistir en aconseguir una

façana –la sud- assolellada, tot orien-

tant les aules cap a l’altra banda –la

nord-.  “Va ser com posar un rellotge

de sol dins de l’escola, el que et dona

la sensació del pas del temps.”

•Bloc de 90 habitatges protegits per a

joves i 90 per a gent gran. Aprofitant

la rara oportunitat de poder triar la

volumetria final, en aquesta “lluita

contra el mil·límetre quadrat” que su-

posa el disseny d’habitatges de pro-

tecció van intentar flexibilitzar el mo-

del al màxim per poder respondre a

criteris de variabilitat en el número

d’ocupants –de 1 a 3- de cada habi-

tatge, sobretot els destinats als joves.

“L’estratègia va ser tan senzilla com

posar el bany al mig, el que serveix

16

CONFERÈNCIA

L’ARQUITECTURA DE LA FUNCIÓ I DE L’EMOCIÓ
El tàndem que integren Jaume Blancafort i Patricia Reus va tancar la primera sessió del cicle

Arquitectura Catalana vol.1, el passat 1 de juliol, amb un recorregut per un grapat de treballs,

tant de caràcter efímer com estable, que va fer palesa una forma d’entendre l’arquitectura en la

que funcionalitat i emocions van ineludiblement de la ma. 
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ReusBlancafort
Després d’agrair a la Bet Capdefero l’ex-

plicació dels projectes que van fer con-

juntament fa un parell d’anys i al

Col·legi l’oportunitat que cicles com

aquest ofereixen per sortir de l’anoni-

mat institucional” en que es troben

molts despatxos que comencen i que

volen fer “arquitectura amb intenció”,

Jaume Blancafort, va situar l’àmbit pro-

fessional de l’equip que forma amb Pa-

tricia Reus en la dualitat que marquen

els projectes efímers i els edificis, perquè

els primers els hi aporten “llibertat crea-

tiva i intensitat projectual”, mentre que

els segons suposen el final d’un camí,

d’un llarg procés “que intentem portar

amb la major sensatesa possible”. 



per generar un espai que fa possible

aquesta variabilitat”. 

•Bloc de 68 habitatges de protecció a

Vic. En un solar al límit urbà de la po-

blació, l’objectiu estratègic era tenir

una presència màxima al perímetre per

tal d’ocupar tot l’espai central i que

tots els habitatges tinguessin bones

vistes i bona orientació. “És un habitat-

ge simplificat al màxim, amb franges:

una més social, on hi ha les dues habi-

tacions dobles, i la del mig, de filtres i

serveis, que ens permet que es pugui

ocupar per diferents activitats inde-

pendents”, subratllà l’arquitecte. 

•Bloc d’HPO al carrer Calabria, de Bar-

celona. En aquest cas, la situació era

complicada, ja que la proposta havia

de satisfer l’estricta normativa, els inte-

ressos de la promotora, en aquest cas

privada, i els dels propis arquitectes, o

el que és el mateix, fer arquitectura que

s’adaptes a la realitat social de la gent

que hi hauria de viure. Els dos factors

clau de l’estratègia per culminar amb

èxit la jugada a tres bandes van ser la

utilització de la passera i la flexibilitat

en l’ús dels habitatges una vegada fos-

sin ocupats. Després de convèncer al

promotor sobre els guanys en metres

útils que aportava la passera, els arqui-

tectes van haver de resoldre el proble-

ma de la privacitat, donat que una zona

de l’habitatge sempre resta a la vista

del pas del veïns. La solució triada va

ser deprimir aquesta passera, de forma

que no es veu l’interior. “La idea de la

passera és la del carrer que arriba a di-

ferents nivells, per això hem utilitzat per

fer-la els materials propis del carrer”,

afirmà Blancafort. Amb una estructura

molt senzilla, el tema de la flexibilitat es

resolgué amb la col·locació del bany al

mig. “Això és fer una mica arquitectu-

ra-ficció,- va dir l’arquitecte-, perquè

tot i ser HPO, al final cadascú s’ho po-

drà adaptar sense fer grans obres, gai-

rebé tallant el pladur amb el cutter” .

LA FESTA REAPROFITABLE

Patricia Reus va prendre la paraula per

explicar el muntatge efímer que van

crear per a la celebració de la Nit Laus

el passat, que inclou el lliurament de

premis atorgats per l’organitzador,

l’ADG-FAD. Fins llavors, la festa i el so-

par, que aplegaven unes 800 persones,

es feien a dos espais diferents: el pati

del CCCB i el patí Coromines, però per

a l’edició 2003 disposaven només d’un

espai. Els arquitectes van considerar

exagerat el pressupost assignat i “im-

moral” fer una festa “d’usar i llençar”

per a 800 persones. Per resoldre

aquesta triada problemàtica la seva

resposta va ser el disseny d’una festa

reciclable i que reorganitzava el segui-

ment del lliurament dels premis aple-

gant els assistents en una cinquantena

d’improvisades sales davant d’un mo-

nitor de televisió econòmica. D’altra

banda, l’aire va esdevenir el material

net i econòmic ideal. Així, les catifes

–de rotllo d’embalar-  i la il·luminació

–amb globus de gas fluorescent- van

tenir l’aire com a matèria primera prin-

cipal. Mentre, cubs de porex van servir

de seients i el sopar es va servir en unes

singulars carmanyoles molt semblants

a caixes de cargols. Balanç final: de

100 cubs de porex, 90 es van reutilit-

zar i de 1.600 caixetes de catering, no-

més es van recollir al dia següent una

trentena.

Dels Smithson va prendre Patricia Reus

una frase que resumeix el leiv-motiv d’a-

quest i molts dels seus altres treballs,

quan deien que el treball del l’arquitec-

te començava sentint al client i acabava

donant-li alguna cosa més del que havia

demanat. Com a cloenda, l’arquitecta

va recórrer a una altra sentència: “No-

saltres, a banda de la funció, busquem

l’emoció”.

Text: Juan Carlos González

Fotos: Jordi Pareto i arxiu J.B. i P.R.

Nit Laus 2003

La passera
és l’element
clau dels
habitatges
protegits del
carrer
Calabria.
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En la seva participació al cicle Arquitec-

tura Catalana, Frediani va explicar suc-

cintament els perquès de la majoria dels

seus projectes, acceptant, però, que a

vegades no els coneix, aquests perquès.

Va alternar la projecció d’imatges amb

la presentació d’un conjunt d’experi-

ments que no sempre mantenen relació

directa amb l’arquitectura, més aviat

són una manera d’apropar-se, va mani-

festar, a la forma com li agradaria que

naixessin els projectes.

EXPERIMENT PRIMER

El primer dels que va proposar –“experi-

ments humils, on el que importa és la ne-

tedat del procés, sempre jugant amb les

dades sense desvirtuar la informació”– va

ser la recerca del número que resulta de

mesurar totes les precipitacions de pluja

del planeta en un determinat espai de

temps. Si s’aconseguís recollir les dades

de tots els radars del món en un any sa-

bríem la quantitat resultant, que seria

proporcional a l’energia del sistema, i ob-

tindríem claus sobre la seva estabilitat o

desequilibri. Resumint: “L’energia guan-

yada o perduda a través d’un procés

temporal qualsevol és també una dada

important per conèixer el tipus d’estratè-

gia que adoptarem en un projecte arqui-

tectònic.” L’arquitectura, com a procés,

sosté Frediani, també modifica l’energia

inicial del sotsistema on actua.

Amb aquest concepte situa els projectes

del centre de Serveis a la ZAL, Arrobes i

Rotonda al Papiol, Mobiliari urbà Allen,

18
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QUATRE EXPERIMENTS
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FredianiArturo Frediani; dos premis FAD –d’Es-

pais Exteriors al 1998 i d’Arquitectura al

2003– abans de complir els 40 anys, que

estimulen a pensar els projectes, a inten-

tar de fer-los realitat i a reflexionar men-

tre s’hi treballa en ells. Per això, potser,

va parlar d’aquella mena de plaers ocasio-

nals –aquest va ser el lema de la seva in-

tervenció al COAC el dia 6 de juliol– que

en la professió d’arquitecte adquireixen

una dimensió sovint justificativa d’a-

quests esforços. Pensa que cada arquitec-

te cerca aquests “plaers” segons les seves

capacitats i talent, però que molts han

deixat de perseguir-los convençuts que

no els trobaran mai; i creu que hi renun-

cien perquè aquesta tasca representa un

esforç sense compensació “i decideixen

guanyar-se la vida fent casetes”. Aquesta

actitud, diu, es pot disculpar, però només

fins a cert punt perquè la renúncia “té

sovint a veure amb situacions d’especu-

lació, d’insolidaritat, d’insostenibilitat”. 



Instal·lació museística a Can Negre, bo-

tiga de la sabateria Royalty, a Barcelona,

i botiga de mobles de cuina Bulthaup, a

Girona.

EXPERIMENT SEGON

Provar de dibuixar un mapa contant un

grapat de grans de sorra de la platja.

Després d’haver-ne analitzat la compo-

sició cristal·logràfica, la mida, la forma,

l’origen, etcètera, s’ha de localitzar el

lloc exacte d’on provenen i descobrir

com varen arribar fins a aquell precís lloc

de la platja. 

La importància de l’exercici consisteix

en la reconstrucció dels motius del pas-

sat com a eina d’aprenentatge i d’inter-

pretació de les lleis a les quals ens veiem

sotmesos. “El projecte arquitectònic –as-

segura Frediani– no accepta necessària-

ment el context formal o els patrons de

comportament que es troba, però els

utilitza i li serveixen d’excusa per treba-

llar-hi en connexió.”

La nova botiga de Bulthaup, a l’històric

local de Gres projectat per Milà en un

edifici de Coderch a Barcelona; la casa

de Llès, a la Cerdanya (premi FAD

2003), la urbanització de la trama àrab

del barri de Benacantíl, a Alacant, i un

edifici d’habitatges tèxtil, a Vilassar de

Dalt, seguirien els principis de la recon-

nexió amb els processos descoberts.

EXPERIMENT TERCER

El tercer experiment consisteix a realit-

zar un aixecament de l’estat actual, car-

rer per carrer i plaça per plaça, situar la

mesquita i el mercat, les portes de la ciu-

tat, els minarets, els patis de les residèn-

cies privades, etcètera, d’una ciutat ira-

quiana de més de 10.000 anys. Una

vegada generat el document actual,

s’escanejarien els estrats geològics i se’n

registrarien fidelment els esquelets su-

perposats mil·límetre a mil·límetre, se-

gle a segle. Finalment, es comprimiria

mil milions de vegades la història de la

seva forma urbana i podríem veure l’e-

volució de la ciutat en una hora. 

Aquest experiment resum la fascinació

pel procediment de reconstrucció suc-

cessiva. La proposta d’entendre el pro-

jecte arquitectònic com a excrescència

o resultat mai definitiu d’un procés ite-

ratiu que és present en aquests quatre

projectes: Zoo Marí i Aviari a la zona del

Fòrum, parc Torrent Ballester (FAD

1998) i Casa d’Heures a Vallromanes.

EXPERIMENT QUART

L’últim experiment consisteix a buscar

en la nostra pròpia biografia un moment

especial. “La importància, diu Frediani,

és en la capacitat d’aquest moment de

relacionar-se amb altres instants de la

nostra pròpia existència. Es tracta de

cercar una seqüència d’accions i de mo-

viments, segurament banals, però que

palesen algunes d’aquelles preguntes,

importants o no, que s’han manifestat

cíclicament com les tornades de la nos-

tra vida”. Interessa l’estructura narrativa

com a generadora de projecte. L’enca-

denament d’accions relacionades amb

un perfil psicològic definit es troba en

els projectes a la casa de Javier Nieto, a

Cardedeu, i en la proposta experimen-

tal Smarthouse –amb Jaime Salazar– per

a un disc-jockey en el Centre cívic a Man-

lleu, a l’escola de Santa Margarida de

Montbui i en el concurs d’habitatges del

passeig Urrutia de Barcelona, amb una

passera que funciona alhora com una

rampa a tota l’alçada de l’edifici que, a

efectes d’ús, reprodueix el pendent i la

vida del carrer.

Text: Joaquim Coca

Foto: Jordi Pareto

Rotondes al Papiol. Partint d’una
al·lusió a la vocació tecnològica del
municipi en forma d’arroba, s’ordenava
l’espai cobrint un torrent. 

Zoo
Marítim.
Es proposa afegir
una pròtesi al
front litoral que
funcioni com a element simbiòtic.

El parc urbà a Viladecans es va fer amb
un cost de 6.000 pessetes el metre
quadrat enfront de les 25.000 que van
costar els de la Barcelona olímpica. 

Smarthouse. Un projecte en un solar
incòmode però divertit ja que es va
concebre a partir del codi genètic del
client, un disc-jockey.

Concurs d’habitatges al passeig Urrutia
per a gent gran i joves amb un programa
apaïsat amb molta façana.
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d’una vida embolcallada per una pell fe-

ble. Com allò que sorgia del poema de

Gabriel Ferrater, In memoriam, escrit als

prolegòmens de la gran tragèdia del 36,

amb versos que diuen coses com “…aja-

gut dins d’un avellaner, / al cor d’una

rosa de fulles moixes i molt verdes, /

com pell d’eruga escorxada…”

VIL·LA JOANA

També a Reus, es tracta d’un projecte

de reforma que a principis del passat ju-

liol estava pràcticament enllestit. El poe-

ma de Leopardi L’infinito és el punt de

partida per descobrir els batecs que s’a-

maguen darrere un mur: “…Ma seden-

do e mirando, interminati / spazi di là da

quella, e sovrumani / silenzi, e profondis-

sima quïete / io nel pensier mi fingo, ove

per poco / il cor non si spaura… / Così tra

questa / immensità s’annega il pensier

mio: / e il naufragar m’è dolce in questo

mare.” La intervenció, com en els ver-

sos, va cercar la participació en les vides

que hi ha més enllà de les línies de l’infi-

nit del mar.
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EN EL NOM DEL POETA
La poesia pot ser l’element comú en la gènesi de projectes de tipologia tan dispar com una casa

unifamiliar, un tanatori o un pont. I la presentació d’aquests projectes pot partir de múltiples

variables: per exemple, es pot començar explicant com n’ha estat el procés conceptual i com es

resol el problema de la modernitat. Aquestes dues condicions es donen als quatre projectes que

van explicar Mamen Domingo i Ernest Ferré, l’altre equip participant a la segona jornada del

cicle Arquitectura Catalana. Les sensacions sorgides de poemes de Giacomo Leopardi, Gabriel

Ferrater i Thomas S. Eliot –un italià, un català i un nord-americà dels segles XIX i XX– van

inspirar quatre projectes en una lúcida aproximació entre arquitectura i poesia.
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FerréDomingo
VIL·LA MAITE

No s’han de buscar referents formals a

Vil·la Maite (Reus), sinó interpretar-la

com una casa plantejada com una mena

de “desesperació” o “pànic” a l’entorn:

un espai de 600 metres quadrats i una

segona parcel·la de mil metres. Al mig,

proclamant les seves arrels camperoles,

un perer. Enfront d’una imatge exterior

una mica dura calia recollir l’essència



TANATORI

L’edifici funerari de Vila-seca, a Tarragona,

també troba una certa inspiració en el 

poema de Gabriel Ferrater Le grand soir.

Els versos, com el projecte, expressen la

idea de la mort en aquell viatger que fan

baixar d’un tren que continua la seva

marxa i d’aquelles “mans nues” que veu

la persona quan s’adona que és morta. Els

referents arquitectònics d’aquestes sensa-

cions es presenten al tanatori amb una

irregular i espectacular portalada d’accés

a mig camí entre escultura i arquitectura

que determina la transcendència de la

mort. Com que l’edifici –senzill, amb tres

sales de vetlla– s’aixeca en un espai entre

terres de conreu i naus industrials, es va

remarcar aquesta relació recolzant amb

bigues la façana posterior. Ernest Ferré va

agrair públicament els ajuts que a Vila-

seca reben els arquitectes joves.

PONT PER A VIANANTS I
L’EDIFICI DE CAPITANIA

La passarel·la que connecta l’esplanada

amb l’edifici de Capitania del port es-

portiu és un dels 28 projectes que es van

realitzar a les instal·lacions del Fòrum. Es

va partir de la preocupació –compartida

per altres col·legues– de posicionar-se

respecte a la Diagonal i que l’obra podia

ser una passera i més coses alhora. Par-

tint d’una topografia inventada, es va

desenvolupar la idea d’un “edifici” en

l’únic espai possible d’intersecció amb

la Diagonal; en aquest sentit, el pont fa-

ria la funció d’un singular i vistós balcó

de 148 metres enfront de la Diagonal i

damunt del port. L’orientació quedava

també fixada com a continuació d’un

passeig marítim de Barcelona que busca

continuïtat amb el de Badalona.

El poema La terra gastada, de T. S. Eliot,

que descriu la trobada de dues persones

en un espai turmentat, inspirà la idea del

temps a trams, d’incertesa, de discontinuï-

tat, com a reverberació i vibració. La terra

erma d’Eliot estaria representada per la

zona de detritus que són la depuradora, la

planta de tractament de deixalles i la cen-

tral tèrmica. En aquest entorn l’efecte di-

nàmic del pont, amb els seus nombrosos i

diferents àmbits, apareix com una petita

festa, com un personatge que dóna la

benvinguda a Barcelona, un personatge,

per exemple, de la mida d’Ignasi de Solà-

Morales, va confessar Ernest Ferré.

Respecte als detalls, el pont –85 per cent

de capacitat portant– emula la tecnolo-

gia de principis del segle XX, amb alleu-

geriment de bigues en l’estructura se-

cundària –modelada cada sis metres– i

un traçat que segueix dos criteris for-

mals: un gàlib de 18,5 metres i dos

trams de pendents del 8 per cent amb

barems que no arriben al 6 per cent. 

La resta, com per a tothom: dificultats

tècniques, pressió de terminis, climato-

logia adversa i retalls del pressupost. I

un perill que afronten ara els autors: ser

considerats especialistes en passeres.

L’ESPLENDOR RETROBADA

Aquest és el nom de l’exposició que van

instal·lar a la Seu Vella de Lleida l’any

passat. Trobar l’espai adient i ubicar-hi

les múltiples peces del museu va ser el

gran repte que es va haver d’afrontar en

un projecte condicionat per “l’esplen-

dor” de la història de l’edifici més em-

blemàtic de la Terra Ferma amb 800

anys d’antiguitat i últimament salvat

dels maltractes de la seva història més

recent. A partir d’aquest lema colpidor,

es van enaltir les peces del retaule major

i es va fragmentar l’espai del cor amb

una espectacular malla escultòrica. Ma-

men Domingo i Ernest Ferré reconeixen

que, en aquesta ocasió, no van recórrer

a la poesia però que, això sí, va ser una

“experiència molt emotiva”.

Text: Joaquim Coca

Fotos: Jordi Pareto

Vil·la Maite.
Un projecte
inspirat per
Ferrater al
qual no
s’han de
buscar
massa
referents
formals.

Vil·la Joana. Un mur com a punt de
partida segons un suggeriment de
Leopardi.

Exposició a la Seu Vella de Lleida.
Adequació d’un espai esplendorós 
per a una esplendor retrobada.

Tanatori de Vila-seca. Tota la
solemnitat de l’últim acolliment.

La passarel·la del Fòrum. 
Un mirador dinàmic sobre l’aigua i 
la “terra gastada” d’Eliot.
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sional, va deixar pas a un recorregut per

l’obra que l’arquitecta va triar com a

més representativa de la seva trajectò-

ria. En tots els casos, a excepció d’un, es

tractà de treballs per a l’administració

pública, que va presentar agrupats en

tres grans blocs temàtics: escoles, habi-

tatges socials i un tercer corresponent

als darrers projectes en els quals està im-

mers el seu despatx –una escola de golf

i un edifici universitari.

Tant en els tres exemples de col·legis

com en els quatre d’habitatges que va

presentar Balcells, es va fer palesa la pre-

sència d’un grapat d’eixos argumentals

i conceptuals en el seu treball, alhora

que una certa voluntat evolutiva en

cada nou projecte fruit de l’experiència

de l’anterior, Així, en el cas de les esco-

les, ubicades a la Seu d’Urgell, Palau de

Plegamans i Castellbisbal, “el temps,

com a eina d’experiència, és important

per entendre la relació entre elles, alho-

ra que com a comprovació d’uns recor-

reguts o d’unes formes d’entendre el

programa”, afirmà Balcells.

• Escola Alfa, a la Seu d‘Urgell. Una es-

cola petita, amb una única aula, aixe-

cada en el mateix emplaçament que

ocupava un altre centre escolar en un

petit poble al costat de la Seu que es

pretén revifar. “Volíem fer una escola

sense tanca i l’única manera era fer

una tanca que fos escola. Formigó,

22
CONFERÈNCIA

SOBRE TEMPS, LLOC, 
PROGRAMA I MATERIALITAT
Conxita Balcells va obrir el passat 8 de juliol la tercera jornada del cicle Arquitectura Catalana

Volum 1 amb un repàs de la seva obra, molt lligada a projectes de caire públic i en la qual ha

mantingut una sèrie de constants vitals articulades al voltant de les quatre realitats que

considera presents en qualsevol treball: temps, lloc, programa i materialitat.
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BalcellsLa relació de l’arquitecte amb cadascu-

na de les quatre variables esmentades

no sempre és totalment harmoniosa, en

alguns casos per causes que li són alie-

nes. En el cas del temps, per exemple,

“tot i que crec que és l’única cosa fona-

mental que s’ha de tenir, cada cop en

tenim menys per fer els projectes”.

Aquests, en definitiva, són el resultat fi-

nal de la interpretació del lloc i del pro-

grama que porta a terme l’arquitecte,

de la seva mirada superposada a una re-

alitat preexistent. És a l’obra, però, on

per Balcells el projecte cobra una verita-

ble validesa “i d’alguna manera, verifi-

ques totes les decisions que has pres”.

La reflexió al votant d’aquestes quatre

realitats omnipresents al treball profes-



una coberta de zinc i un tancament

exterior revestit amb fusta conformen

una senzilla estructura.

• Escola a Palau de Plegamans: Aquest

projecte, realitzat amb Santiago Vives,

és considerat per Balcells gairebé com

una continuació de l’anterior. El cen-

tre, amb nou aules d’infantil i primària,

relaciona els seus espais gràcies a un

seguit de pendents i contrapendents i

va haver de superar la sobtada “incle-

mència” de descobrir que el solar on

s’ubica havia estat un antic abocador. 

• Escola a Castellbisbal. En aquest cen-

tre ja més gran –18 aules– el més

atraient era la geometria del terreny,

en forma d’amfiteatre. El projecte

també va haver de superar noves in-

clemències, com ara la copiosa pre-

sència d’aigües soterrades al solar i la

proximitat de terres molt dures. Una

estructura de mur puntuals amb pi-

lars, tancaments d’obra vista i  una

predominància del color vermell pro-

pi de la terra de la zona són els ele-

ments definitoris del projecte.

LA IMPORTÀNCIA DE LA
PASSERA

Els habitatges socials que ha dissenyat

Conxita Balcells també presenten, com

les escoles, trets d’identitat comuns. En

aquest cas, el fonamental és la utilitza-

ció de la passera –“perquè és el que em

surt millor de ratio”-. 

• HPO per a joves al carrer Alibei, de

Barcelona. Actualment en obres, el

projecte té la singularitat d’enfrontar-

se amb mitja illa a cota de carrer,

mentre que l’altra es troba dues plan-

tes deprimida, al costat d’un camp de

futbol, i a la mateixa cota que l’esta-

ció del Nord.

• Bloc de l’Illa Robadors. Balcells va es-

tar entre els equips guanyadors del

concurs per fer diferents blocs d’habi-

tatges en aquest espai. ”Com que

érem en un entorn de carrers molt es-

trets, volíem que el nostre edifici fos

com un gran contenidor d’ombres,

on la passera havia d’actuar com a

llum de transparències.

• HPO a Montcada i Reixac. En uns ter-

renys que es comencen a urbanitzar i

pròxims a un parc, la proposta va ser

un bloc que permetés la relació amb

l’espai verd. “la nostra peça va generar

la seva pròpia topografia, que no exis-

tia”. Dins d’un esquema molt senzill,

uns patis intermedis faciliten una venti-

lació creuada i llum per als menjadors.

Està en fase de lliurament de l’executiu.

• HPO a Granollers. Providència a l’ar-

quitectura: després de crear un espai

edificable a Montcada i Reixac, Balcells

es trobà amb un d’exactament les ma-

teixes mides en aquest projecte.

L’arquitecta va tancar la seva conferèn-

cia amb dos projectes que són a les 

darreres etapes de la seva materialitza-

ció. Un és l’Escola municipal de golf de

Terrassa. Fet en col·laboració amb Magí

Sardà, un arquitecte expert en aquest ti-

pus d’instal·lacions, el senzill programa

es desplega a partir d’una certa modifi-

cació de la topografia, que presta una

especial atenció a la façana i l’accés ex-

terior a la instal·lació, que en aquests

equipaments no són les principals.

L’altre projecte és l’edifici P3, de caire po-

litècnic i ubicat al campus de Montilivi de

la Universitat de Girona. És un treball con-

junt amb el Santi Vives que data de 1998,

l’edifici té un caire bastant singular donat

que, en certa forma, “s’amaga en ser l’ex-

tensió d’un altre, el P1, que va ser el pri-

mer que es va construir al campus”, ex-

plica Balcells. Així, es planteja com un

edifici ple de patis, “que va usurpant la

llum a partir d’unes lluernes i unes incisions

que anem provocant”, va concloure.

Text: Juan Carlos González

Fotos. Jordi Pareto i arxiu Conxita Balcells
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Escola municipal de golf a Terrassa.

Habitatges de protecció oficial a
Granollers.

Escola a Palau de Plegamans-
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més aviat, de l’entorn que els és propi: la

zona volcànica de la Garrotxa. Suavitat

de clima i de formes, tant les naturals

com les artificials fruit de l’arquitectura

popular, i materials contrastats han forjat

el bagatge dels arquitectes.

AL PRINCIPI, EL FÒRUM

La primera incursió important d’RCR a

Barcelona va ser l’adjudicació del concurs

convocat pel Fòrum pel disseny del Cen-

tre de Vela i Activitats Subaquàtiques, un

projecte que, tot i que finalment no es

construirà a causa de problemes econò-

mics i competencials, Pigem va recordar

com a “il·lusionant”, pel que tenia de pri-

mers passos a la capital catalana. Donada

la seva proximitat al mar, l’edifici aixeca-

va la seva “etèria” estructura, amb el vi-

dre com a material protagonista, sobre

dos suports elevats que contenien gaire-

bé tot el programa, lliberant l’espai infe-

rior per a l’hangar. “Ens interessava acon-

seguir que l’edifici no tallés la línia de

l’horitzó i que es presentés com un final

perspectiu de l’esplanada del Fòrum”.

El parc de la Mar Bella va suposar la se-

gona aparició d’Aranda, Pigem i Vilalta a

Barcelona. Per crear un espai públic a la

darrera platja de la ciutat que restava per

urbanitzar Mar Bella, RCR va desenvolu-

par un projecte que “sense defugir do-

nar-li un caràcter urbà, volia recuperar,

sobretot, el caràcter de les platges més
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ARQUITECTURA COMPARTIDA
Carme Pigem, un dels tres caps de l’estudi olotí RCR amb Rafael Aranda i Ramon Vilalta, va

completar la tercera sessió del cicle Arquitectura Catalana Volum 1 el passat 8 de juliol. Les obres

i projectes que han posat RCR en contacte amb Barcelona van centrar la conferència en la qual

Pigem va subratllar la creativitat compartida entre tot tres i les arrels derivades del seu entorn

de vida i treball com dos dels principals punts de partida de la seva obra.
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PigemAranda, Pigem i Vilalta van crear RCR Ar-

quitectes l’any 1988. Van decidir comen-

çar a treballar plegats sense cap experièn-

cia prèvia en solitari o en d’altres

despatxos prenent com a màxima una

col·laboració integral per a cada projec-

te, des del primer traç fins al final. “Les

idees, els esbossos i els croquis apareixen

dibuixats a mà –explicà Pigem–. No im-

porta el tema si ens interessa; no importa

qui comença el dibuix, qui el segueix o

qui l’acaba. La participació en la creativi-

tat és completa”. Fa un temps, una tele-

visió francesa va reflectir en un documen-

tal el singular ambient de treball que es

viu a l’estudi d’RCR, on també s’hi dei-

xen veure les influències dels viatges per

tot el món dels seus membres. Tot i això,

les influències més directes en la seva

concepció de l’arquitectura es deriven,



un dels darrers concursos que s’han ad-

judicat fora de Catalunya, concretament

el disseny d’un centre termal a Caldas de

Reis. Aquesta localitat gallega prova de

recuperar el seu passat termal amb un

projecte que inicialment s’havia d’inte-

grar en un espai urbà amb habitatges i

una plaça. De nou, la proposta amb què

RCR va guanyar el concurs reinterpreta

aquesta definició inicial. “La nostra pro-

posta no plantejava tant fer una plaça ur-

bana o afegir un edifici, sinó aconseguir

crear un parc allà on no hi era”, afirmà

Pigem. Així, amb l’objectiu d’alliberar la

màxima superfície de sòl, els cinc volums

del centre es distribueixen com a fulles

per l’espai, tot deixant la seva planta bai-

xa lliure, amb grans porxades i lluernes, i

creant aquest parc termal, mentre que a

la planta inferior se situen tots els ele-

ments d’aigua. 

Finalment, Carme Pigem va comentar 

l’obra que els ha atorgat el premi FAD

d’espais exteriors aquest any: la bassa i els

exteriors de la vil·la de Trincheria, a la Vall

de Bianya. El que en principi era un en-

càrrec petit per fer una piscina en una ma-

sia dedicada al turisme rural va acabant

sent “més aviat una bassa que colonitza

una part de la casa –la darrera– que esta-

va malmesa”. La bassa recupera, a més,

una canalització d’aigua externa que ja

existia, que recull l’aigua natural per om-

plir la bassa i que suposa un intent de re-

cuperació de l’esperit de les canalitzacions

per a la recollida natural d’aigua, molt tra-

dicional a la zona”. Tots els murs de la

bassa estan fets d’acer, mentre que per al

fons es va utilitzar formigó àrid groc i ver-

mell. Sobre el fons d’un seguit de fotos

de la bassa preses aquell mateix matí, 

Carme Pigem va concloure subratllant el

convenciment que comparteixen a RCR

que l’arquitectura a més de crear espais

per habitar, els crea per sentir i percebre.

Text: Juan Carlos González

Fotos: Jordi Pareto i RCR

La creativitat compartida és a l’inici de
tots els projectes d’RCR.

Projecte per el Centre de Vela i Activitats
Subaquàtiques de Barcelona.

Parc de la Nova Mar Bella, a Barcelona. 

Biblioteca, casal d’avis i interior 
d’illa al barri de Sant Antoni, a
Barcelona. 

Bassa a la
vil·la de
Trincheria.
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naturals, amb la presència de l’ombra, de

llocs d’estada”, explica l’arquitecta, que

superà les dificultats per explicar un pro-

jecte d’aquesta envergadura segmen-

tant-lo per trams. Així, un primer tram

vindria definit per la sala hipòstila –“no-

més amb columnes, el sostre és el cel”– i

unes basses d’aigua per assolir un espai

“on perds la noció de la ciutat”. El segon

és l’espai d’ombra on, amb elements ve-

getals molt controlats i arquitecturitzats,

es crea un lloc recollit que convida a po-

sar-se en relació amb el mar. El tercer i úl-

tim tram és una gran rampa que posa en

contacte el parc i la platja, amb una bai-

xada farcida de nous elements vegetals.

“L’efecte final és que l’arquitectura pren

valors de la vegetació i a la inversa. Es

tracta de buscar un punt de trobada, d’e-

quilibri entre allò que és natural i allò que

és artificial”.

Amb el projecte d’una biblioteca, un ca-

sal d’avis i l’espai d’interior d’illa al barri

de Sant Antoni, en ple Eixample barcelo-

ní, RCR va assumir un projecte netament

urbà, que els va permetre reelaborar el

programa inicial per centralitzar els equi-

paments en una biblioteca de barri i 

introduir el casal d’avis a l’espai interior

d’illa. Un dels trets més identificatius del

projecte ve donat per la voluntat “de ta-

llar la gran profunditat dels edificis de 

l’Eixample, per tal d’intentar portar la

llum i el sol al mig d’aquest pas”. Així, 

la llum és introduïda en el volum de la bi-

blioteca amb una gran boca que permet

la visió del cel. La relació d’RCR amb Bar-

celona sembla ja consolidada i l’estudi ja

treballa en el proper projecte: l’ampliació

de l’estació de Sants que portaran a ter-

me juntament amb MAP Arquitectes.

UN FAD MÉS I CALDAS DE
REIS

Tancat el repàs de les petjades a Barcelo-

na, Carme Pigem va repassar breument



L’acte de lliurament de guardons a les obres seleccionades va

tenir lloc el dijous dia 1 de juliol, a les 8 del vespre, a la De-

marcació. A continuació, es va inaugurar l’exposició que recull

les esmentades obres i que es va poder visitar fins al divendres

13 d’agost de 2004 amb l’horari de dilluns a divendres de 9

del matí a 2 del migdia, i els dijous de les 5 de la tarda a les 8

del vespre. El disseny i muntatge de l’exposició II Triennal d’Ar-

quitectura de l’Ebre 2003 el va realitzar l’arquitecta Inés Sanz,

que fou la guanyadora del concurs de Joves Col·legiats 2004. 
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La Demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes

de Catalunya ha organitzat la II Triennal

d’Arquitectura de l’Ebre 2003, una convocatòria

que té com a objectiu difondre la producció

arquitectònica més rellevant realitzada en els

darrers tres anys a les comarques del Baix Ebre, el

Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. El Jurat

de la II Triennal d’Arquitectura de l’Ebre 2003 va

estar compost pels arquitectes Rafael Aranda i

Quiles, Francesc Xavier Asarta i Ferraz i Víctor

Rahola i Aguadé. 

DEMARCACIÓ DE L’EBRE

EXPOSICIÓ II TRIENNAL 
D’ARQUITECTURA DE L’EBRE 2003
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� Centre d’allotjament per a treballadors

temporers a Batea, de Josep Ramon German.

� IES la Sénia, d’Eduard Calafell.

� Edifici de control del Castell d’Ulldecona, de

Jordi Segura.

� Urinaris públics els Valentins-Ulldecona, de 

Josep Ramon German.

� Llotja del peix a Sant Carles de la Ràpita,

d’Elena Rosales, Enric Roig i Carles Vergès.

O B R E S  S E L E C C I O N A D E S

EDIFICIS DE NOVA PLANTA D’ÚS PÚBLIC

� Ampliació de l’Hospital Verge de la Cinta de

Tortosa, de Mario Luis Corea i Francisco

Gallardo.
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Habitatges del Castell d’Amposta,

d’Agustí Pallejà. �

Habitatge Unifamiliar aïllat a

Alcanar, de Josep Ramon

German.
�

Consolidació i contenció

estructural de la Canongia de la

Catedral de Tortosa, 

de Josep Lluís i Alfons Llorca.

�

Restauració de l’esglèsia del

castell de Miravet, d’Esther

Colls i Alfred Pastor. �

� Restauració i consolidació de les muralles de

Tortosa, de Josep Lluís.

RESTAURACIÓ, REHABILITACIÓ I REFORMA

Reforma d’habitatge a Darmós-Tivissa, de Joan Pons. �

Habitatge unifamiliar “El Maset” Sant Carles de la

Ràpita, de BOPBAA.
�
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Habitatges i equipament d’enjardinament 

a Amposta, de Jordi Truco, Sylvia Felipe i

Víctor Truco.   �

Habitatge unifamiliar entre

mitgeres a Santa Bàrbara,

d’Andreu Queral.   �

Habitatges unifamiliars en filera a Ulldecona,

d’Ada Yvars i Ali Mangera.   �

Habitatge unifamilar aïllat a Ulldecona, de

Manel-Jaume Forcadell.   �

� Adequació dels espais del

Calvari de Batea, de Josep

Ramon German.

� Tractament de les

zones verdes de

Cap Roig, 

de Michele Orliac

i Miquel Batlle. 

ESPAIS EXTERIORS: 
ESPAIS URBANS, PARCS, JARDINS 
I INTERVENCIONS EN EL PAISATGE

� Sala de tast, celler

Joan d’Anguera a

Darmós-Tivissa, de

Joan Pons.

INTERIORISME:
OBRES D’INTERVENCIÓ 
EN ESPAIS INTERIORS I DISSENY

Exposició Portalades,

de Josep Camps,

Alfred Lèrida i 

Olga Felip.   �



Un total de 138 projectes i treballs van

optar a la IV edició dels Premis que atorga

l’Agrupació de Joves Arquitectes de

Catalunya (AJAC). El veredicte dels jurats i

el posterior lliurament dels guardons va

tenir lloc el passat 15 de juliol a la sala

d’actes del COAC. Josep Cargol i Ricard

Turón; Pilar Calderon i Marc Folch; Josep

Miàs; José Manuel Toral; Joan Carles Castro,

Julia Capomaggi i Elena Mostazo; Eugeni

Bach i Anna Bach; Pau de Solà-Morales;

Carlos Cachón; Jorge García de la Cámara i

Jordi Bosch han estat els guardonats en

aquesta edició.

El jurat de projectes arquitectònics, integrat per Dolores Pala-

cios, Nathalie de Vries i Felix Wettstein va puntuar les propos-

tes presentades, procés del qual van resultar guanyadores:

Waterline, de Josep Cargol i Ricard Turón; Caldereria petita, de

Pilar Calderón i Marc Folch i C.S.G.F., de Josep Miàs, pel que

fa a obra construïda i Sotoportego, de José Manuel Toral; Eau,

de Joan Carles Castro, Julia Capomaggi i Elena Mostazo i Codi

de barres, d’Eugeni Bach i Anna Bach en l’àmbit de projectes

no construïts.

Pel que fa a l’àmbit dels treballs escrits, el jurat composat per

Jaume Avellaneda, Bea Goller i Luis Fernández Galiano va pun-

tuar com a guanyadors els articles Mendel, de Pau de Solà-

Morales i IRC, de Carlos Cachón i els assaigs Città aperta, de

Jorge García de la Cámara i Parlem de l’habitatge a Catalunya?,

de Jordi Bosch.

OBRA CONSTRUÏDA

WATERLINE, DE JOSEP CARGOL I RICARD
TURÓN

Aquest projecte per a la zona d’arribada del camp de regates

de l’estany de Banyoles, pretén esdevenir una infraestructura

permanent a partir del Campionat del Món de Rem que s’ha

celebrat aquest estiu. Es requeria una certa flexibilitat per a

una zona on s’han de col·locar espectadors i controlar el final

de les regates. El projecte superposa la geometria derivada del

reglament per a la pràctica del rem amb la topografia de l’es-

tany, tot compatibilitzant els usos esportius amb els d’oci, lleu-

re, recerca i natura propis d’un sistema lacustre. “Ànecs, jonc s,

micropilots, pilars de fusta, ‘pesquera’, herba, ‘banc-i-tú’, ‘ fei-

xes’, arbres...ordenats en una petita inrtervenció d’acupuntu-

ra dins una zona d’especial protecció”.

CALDERERIA, DE PILAR CALDERÓN I MARC
FOLCH

Aquesta rehabilitació integral d’un habitatge entre mitgeres al

Puig, al terme municipal de Gelida, es realitza en un entorn

constructivament precari. Partint de la idea que construir aquí

és sobreposar, com a primera premissa, “li demanem al manyà
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del taller de reparació de maquinària agrícola contigu a l’obra

que realitzi les noves intervencions: una façana, una porta, una

escala, un forjat, una lluerna i un altell. Són construccions autò-

nomes, autoreferents. La nova arquitectura ha d’aparèixer com

una construcció més. Per això, construir aquí és contornejar. És

una tasca de caldereria petita: doblegant i soldant la planxa

d’acer de 8mm anem encerclant el buit per construir els nous

elements. A la façana posterior, aquest és l’impuls amb què

construïm un llindar de 40cm de gruix quasi habitables”.

C.S.G.F, DE JOSEP MIÀS

Al projecte del Club de Golf Fontanals, l’enorme superfície del

programa permet pensar en un edifici dipositat sobre la topo-

grafia, adoptant-ne el relleu. Es planteja un edifici soterrat amb

centre de salut i esportiu i un espai superior de caràcter social,

amb sales de reunió, bar i restaurant. Els espais inferiors s’il·lu-

minen amb lluernes i desapareixen al paisatge. El nivell supe-

rior compta amb una gran coberta fosca, com un llençol di-

positat sobre l’estructura de fusta que deixa veure tot el

paisatge, donat que no toca el terra. L’estructura s’aixeca mit-

jançant uns prims pilars metàl·lics. “Preteníem que l’edifici fos

capaç de pertànyer al lloc, en el sentit de no oferir resistència

a la topografia existent, sinó que simplement ajudi a veure-la

com a una possibilitat.

PROJECTES NO
CONSTRUÏTS

SOTOPORTEGO, DE JOSÉ MANUEL TORAL

Aquest projecte per a una biblio-

teca al barri Dorsoduro de Venè-

cia consta de quatre volums, con-

nectats amb una mena de carrer

interior. Dos dels edificis actuen

com a façana al canal, un altre és

vist com a coberta des de la ciutat

i l’últim, o més aviat el primer, ac-

tua com a port de la biblioteca,

que articula la seva superfície de

lectura amb un sistema de circula-

ció de rampes. La topografia de la

planta baixa recorda el paisatge

que es veu caminant per Venècia.

Un sistema de plataformes esglao-

nades prova de respondre al joc de cobertes inclinades, alhora

que qualifica espais en funció del seu ús. Les cobertes es fan de

zinc, amb voluntat d’esdevenir, amb el seu color gris, un ele-

ment identificador dels equipaments de la ciutat. 

EAU, DE JUAN CARLOS CASTRO, JULIA
CAPOMAGGI I ELENA MOSTAZO

La construcció d’un nou parc de tipus línial a San Pedro del Pi-

natar (Múrcia) oferia una oportunitat única per recuperar, pro-

tegir i potenciar els singulars valors ecològics d’aquesta zona. El

solar triat actua com a límit entre els camps de cultiu de San Pe-

dro i les salines del Parc Regional. El parc s’ha plantejat ente-

nent la seva condició d’intersecció entre dos mons, els cultius i

les salines, considerats paisatges manipulats per l’home i, per

tant, artificials, però que a la vegada generen un ecosistema na-

tural propi. Aigua, vegetació i topografia esdevenen els tres ele-

ments bàsics del projecte que respon a un programa on tenen

cabuda activitats lúdiques, cíviques, esportives i pedagògiques.
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CODI DE BARRES, D’EUGENI BACH I ANNA BACH

En un solar estret i allargat a Gaüses (Baix Empordà) es proposa cons-

truir-hi un petit estudi- taller de pintura d’uns 80 metres quadrats,

que es divideix en dos sectors ben diferenciats: un espai obert i

diàfan, que dóna a l’exterior a través d’un porxo de canya, i

un espai més íntim, amb dues estances i un petit bany. La nor-

mativa del municipi obliga a fer coberta inclinada, de manera

que es planteja un joc d’inclinacions recordant el perfil de les muntanyes

de l’horitzó. Les façanes nord-oest i sud-oest es pinten amb franges verticals blanques

i verdes, de manera que l’ombra de la canya produeixi un joc de textures que van canviant amb

les diferents inclinacions solars durant el dia. A la resta de façanes, la canya envolta l’edifici, oferint una

protecció solar alhora que integra l’edifici en la vegetació que el rodeja.

ELS PREMIS AJAC

Aquests Premis es van crear l’any 1996 amb la voluntat de do-

nar a conèixer les obres dels joves arquitectes, que no ho te-

nien fàcil per accedir als mitjans de difusió usuals. S’ha de dir

que en aquella època els òrgans de govern del COAC tenien

poc interès en el col·lectiu jove. Per sort, el nostre Col·legi ha

superat aquesta etapa.

Els Premis, totalment “autogestionats” per l’AJAC, segueixen

demostrant la seva validesa per la qualitat, any rere any, dels

treballs guanyadors, pel nombre de treballs inscrits, que en

aquesta edició han estat 138 –33 més que en l’edició ante-

rior– i per la joventut dels guanyadors, amb una mitjana d’e-

dat de 32 anys.

Els treballs premiats i els seus guanyadors tindran dret a:

• Formar part d’una publicació que tindrà difusió institucio-

nal, i que també es posarà a la venda.

• Fer una conferència al COAC, dins del cicle de xerrades

que l’AJAC inaugurarà a la tardor.

• Participar en una exposició a l’espai Picasso del COAC jun-

tament amb els 20 treballs millor puntuats.

EL JURAT 

Cada membre del jurat rep una còpia del treball al seu estu-

di. Cadascú dóna la seva puntuació (sense conèixer la dels

altres) i ens la retorna. I el treball que suma més punts,

guanya.

Avantatges:

• Accedir a grans professionals que sovint ho tindrien com-

plicat per poder dedicar-nos el seu temps.

• Assegurar que el parer dels diferents membres del jurat tin-

gui el mateix pes en el veredicte final. 

• I, sobretot, evitar l’endogàmia en els membres del jurat i

en els resultats finals, atès que es tracta d’arquitectes de

fora de casa nostra (especialment en l’àmbit de projectes

arquitectònics).

S e t e m b r e  2 0 0 4

32

IV PREMI JOVES ARQUITECTES AJAC 

El 15 de juliol vam celebrar l’acte de lliurament del IV premi joves arquitectes AJAC. L’acte

també va servir perquè es retrobessin companys que feia temps que no es veien, amb una

copeta de cava a la mà. I si bé és cert que només van ser deu els equips premiats –6 en

l’àmbit arquitectònic i 4 en el teòric-, des de l’AJAC creiem que amb aquest premi i amb la

seva consolidació els guardonats som tot el col·lectiu de joves arquitectes. I encara hi

guanyarem més si ens feu suggeriments sobre com millorar-lo. Us ho agraïm per endavant.



LES NOVETATS D’AQUESTA EDICIÓ

Una de les novetats consisteix que en cadascun dels àmbits s’-

han perfilat dues categories

Àmbit A: Projectes arquitectònics

• obra construïda

• projectes (no construïts)

Àmbit B: Treballs d’investigació teòrica, tecnològica o d’altre s

produccions al voltant de la difusió cultural de l’arquitectura.

• Articles

• Assaigs

Per què obra construïda/projectes? Perquè entenem que les

dues categories poden aportar molts bons nivells de reflexió,

però no són comparables: el projecte construït “pateix” les

restriccions de la realitat i potser s’allunya dels objectius ini-

cials –tot i que molts de nosaltres devem haver pogut com-

provar més d’un cop que el resultat final acaba sent encara

millor– i és justament en l’etapa del jove professional on més

dur és aquest procés. 

Per què articles/assaigs? Perquè aquest àmbit teòric és poc

usual en la nostra professió i així ho demostra la baixa partici-

pació en les anteriors convocatòries. Vam creure que, creant

l’apartat d’articles, d’extensió més reduïda, podríem animar a

molts a participar-hi. I així ha estat. Escriure permet arribar a

més sectors de la societat, i comunicar-s’hi per explicar la fun-

ció simbòlica, tècnica... en definitiva, la necessitat de l’arqui-

tectura.

L’altra novetat d’aquesta edició ha estat no restringir la parti-

cipació a arquitectes catalans ni a obres realitzades a Catalun-

ya, sinó que s’ha obert a tot aquell que hi volgués participar.

Al nostre entendre, obrir la participació a tots els arquitectes

joves europeus és una manera de donar publicitat als Premis

AJAC, i animar a d’altres institucions col·legials a organitzar

aquest tipus de premis per a joves arquitectes.

Teníem el “risc” que ho guanyessin tot gent de fora... si ha-

gués estat així, el col·lectiu de joves arquitectes catalans ens

hauríem d’haver plantejat què estava passant amb la nostra

arquitectura. Però finalment el resultat ens ha demostrat que,

malgrat el que de vegades es diu, sí que podem competir amb

arquitectes de tot Europa.

Només ens queda felicitar un cop més els guanyadors, donar

les gràcies a tots els participants i animar tot el col·lectiu de

joves arquitectes a participar en la propera edició del premi,

d’aquí a dos anys. 

Text: Junta Directiva de l’AJAC

Fotos: Jordi Pareto

Pau de Solà-Morales va recollir el premi pel seu article Mendel.

D’esquerra a dreta, Anna Ramos, secretària de l’AJAC; Fèlix
Wettstein, membre del jurat; Fidela Frutos, presidenta de l’AJAC; Bea
Goller i Jaume Avellaneda, ambdós també membres del jurat, en el
decurs de l’acte de lliurament dels premis. 

Tots els treballs que van optar als premis es van poder consultar a la
sortida de l’acte de lliurament.
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amb el segui-

ment arqueo-

lògic previst.

Aquesta ac-

tuació posa al

d e s c o b e r t

grans panys

del mur de

t a n c a m e n t

del recinte del

temple romà
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VISITA DE L’AADIPA

INTERVENCIONS
A LA CATEDRAL DE TARRAGONA I AL PERE MATA DE REUS
Les últimes intervencions a la catedral de Tarragona i a l’Institut Pere Mata de Reus van ser

explicades pels responsables dels projectes, Joan Figuerola i Joan C. Gavaldà i per l’arquitecte

tècnic Joan Alonso, en una visita de l’AADIPA que va tenir lloc el passat mes de juliol. Durant la

jornada, organitzada pel vocal de la Demarcació de Tarragona Josep Huguet, es van visitar

també els treballs de restauració de l’Escola Taller Domènech i Montaner de Reus, comentats per

l’arquitecta Carme Fernández.

S e t e m b r e  2 0 0 4

de la porta oberta en el seu nivell inter-

medi. Aquests treballs han permès asse-

gurar la bona conservació de les històri-

ques campanes davant la intempèrie, la

seguretat contra accidents i millorar-ne

la sonoritat.

Les actuals obres de restauració del cam-

panar de la catedral recentment finalitza-

des han permès reparar les patologies

dels elements petris degradats evitant les

filtracions d’aigua a l’interior, assenyalant

les parts reparades i conservant les pàti-

nes existents en els seus paraments. 

Les noves cobertes, baranes, passos d’ins-

tal·lacions, escales i proteccions queden

identificades per les seves formes funcio-

nals, els requeriments tecnològics actuals

i les unions respecte a la fàbrica existent,

completant la restauració que el campa-

nar necessitava.

A finals del segle XII i aprofitant els panys

dels murs d’època imperial romana s’edi-

fica el claustre. Per subsanar les humitats

generalitzades en els paviments i bases

dels murs d’aquest sector, es realitza l’ex-

cavació i drenatge de les terres afegides al

llarg del temps per guanyar el desnivell

de nou metres entre la cota del claustre i

el Pla de Palau exterior al recinte, la im-

permeabilització de les antigues conduc-

cions d’aigua i de desguàs deteriorades,

RESTAURACIÓ DEL
CAMPANAR DE LA
CATEDRAL DE TARRAGONA

El primer cos del campanar es construeix

entre 1317 i 1327 i és obra de l’arquebis-

be Eiximeno de Lluna i del canonge fa-

bricant Hug de Cervelló. La remodelació

d’antigues dependències que ocupaven

de forma incontrolada l’estança amb la

creació d’un nou fragment de l’antic pis,

permet la visió de la nau de la catedral a

través de les dues antigues finestres romà-

niques, amb l’entrada més generosa de

llum a aquesta sala per la finestra abans

tapiada pel mur exterior del campanar.

La transició de la planta quadrada infe-

rior a la de vuit cares es realitza a la plan-

ta dels rellotges construïda en temps del

canonge Hug de Cervelló, amb un gran

finestral tapiat per un mur que mutilava

els seus calats fins les actuals obres de res-

tauració. La seva obertura ha permès

contemplar els antics rellotges protegits

per unes noves vitrines, il·luminar aques-

ta magnífica sala i descobrir els graffiti

dels seus murs, desconeguts fins ara.

La nova estructura de fusta ha permès

allotjar a l’interior del campanar totes 

les campanes de la catedral situades en

dos nivells i recuperar l’antic accés des

Arquitectes: Joan Figuerola i Joan C. Gavaldà.

Col·laboradors: Jordi J. Romera, arquitecte;

Joan Alonso i Joaquim Villar, arquitectes tèc-

nics. Joan Menchon i Immaculada Teixell, ar-

queòlegs. Màrius Vendrell, geòleg (UB).



La Societat “Manicomi de Reus” va ser

fundada el 1896 amb la finalitat de do-

nar servei a malalts mentals. L’any 1897

l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner

va redactar l’ordenació general dels edifi-

cis de l’Institut Pere Mata, dels quals 

l’edifici emblemàtic és l’anomenat Pave-

lló de Primera Classe i de Distingits (edifi-

cat entre l’any 1901 i 1908) tant per la

racionalitat constructiva i funcional que

ens aporta com per la gran riquesa orna-

mental del conjunt. 

Domènech i Montaner comparteix el seu

projecte amb un col·lectiu d’artesans que

assumeixen els punts programàtics del

seu manifest, “En busca d’una arquitec-

tura nacional”, en el qual el retorn al pas-

sat, la recerca dels símbols de la història

de Catalunya i un reciclatge d’estils his-

tòrics en són trets característics. Amb la

col·laboració dels seus dibuixants Triadó,

i sobretot Bru, dissenyarà els elements

decoratius de portes i finestres, de reixes

i baranes, de capitells i trepes, de plafons

i rajoles, de mobiliari i arrambadors, de

vidrieres i llums, i fins i

tot de xemeneies.

Malgrat el bon mante-

niment i ús que ha tin-

gut l’edifici s’observen

una sèrie de patologies produïdes pel pas

del temps i l’alteració més o menys pro-

nunciada dels materials constructius. Ne-

cessita una intervenció de reparació ge-

neral dels valuosos revestiments de pin-

tura decorativa de sostres i parets de to-

tes les dependències de l’edifici, la fuste-

ria interior i els paviments. Per aquest

motiu l’any 2001 se signa un conveni en-

tre l’Ajuntament de Reus i l’Institut Pere

Mata per tal de portar a terme la rehabili-

tació integral de l’edifici, recuperant el

seu ús funcional per a activitats mèdiques

i culturals i un nou ús museístic per do-

nar a conèixer el seu patrimoni arquitec-

tònic i moble.

Es proposen solucions tècniques i cons-

tructives per tal de protegir i preservar els

valors històrics i documentals que té

aquest Pavelló, pel fet de ser un dels únics

exemples d’arquitectura modernista des-

tinats a ús hospitalari per a malalts men-

tals. Se substituiran els afegits i es recu-

peraran les parts originals mutilades en

les cambres sanitàries i en els envans de

distribució.

Es proposa l’ús museístic tant del conti-

nent com del seu contingut, el mobiliari

original dissenyat pel mateix arquitecte

en les zones comunes de la planta baixa,

més nobles, i les plantes 1 i 2 que conte-

nen la magnífica col·lecció de mobiliari

de les habitacions dels antics residents. La

planta 3 es dedicarà a activitats culturals i

docents compatibles entre l’ús museístic i

part dels serveis interns de l’Institut. 

Per mitjà de l’Escola Taller Lluís Domè-

nech i Montaner s’han iniciat les prime-

res etapes del projecte global redactat

l’any 2001, amb els treballs de rehabilita-

ció de terrats, restauració ornamental de

façanes, recuperació de les pintures mu-

rals interiors i restauració de mobles. A

poc a poc es va manifestant el gran valor

patrimonial del Pavelló de Distingits que

el conveni signat l’any 2001 ja va definir

amb voluntat de continuar la tasca ara

iniciada.

Text: Joan Figuerola, arquitecte.

Fotos: Antoni Vilanova, arquitecte.
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amb la seqüència de grans finestrals i el

corresponent drenatge i canalitzacions

de desguàs exterior. 

La ventilació d’aquestes zones humides,

molt deteriorades per les filtracions abans

assenyalades, la supressió de les humitats

del subsòl en murs i paviments, la reuti-

lització d’espais obsolets i la futura visita

arqueològica d’aquest llarg recorregut

històric dels inicis de la catedral, assegu-

ren una bona conservació de les estruc-

tures i obre noves perspectives en les

arrels religioses i culturals de la Catedral. 

Text: Joan C. Gavaldà i Bordes, 

arquitecte

INTERVENCIONS A L’INSTITUT PERE MATA DE REUS 

Redacció del projecte: 2001.

Autors i directors d’obra: Joan Figuerola, arqui-

tecte. Joan Alonso, arquitecte tècnic.

Promotor: Ajuntament de Reus-Institut Pere

Mata.

Primera etapa d’obra iniciada en 2002 per l’Es-

cola Taller Lluís Domènech i Montaner.



en la Tierra para hacerla más sana, fácil

y simple.

Ingenhoven es arquitecto a la vez que

ingeniero y tiene  despacho propio jun-

to con su socio Jürgen Overdiek en Dus-

seldorf desde 1993. El principal objetivo

en sus proyectos es generar edificios

que contengan un entorno autocontro-

lado y que ahorre energía. Su arquitec-

tura, sea construida en Alemania o en

Shanghai, quiere introducir un símbolo

de cambio de la economía industrial,

orientado hacia una economía de cien-

cia, servicio e información basada en la

tecnología. Esto se logra atendiendo a

las necesidades de comunicación y flexi-

bilidad, a la vez que llenan el deseo de

una identidad inspirada con jardines y

vistas aún en la cima del edificio. Actual-

mente se está construyendo uno de sus

proyectos en Shangai, un edificio de

328 pisos, con una doble piel para mini-

mizar el consumo de energía y con el

valor añadido de ofrecer una plaza pú-

blica y permitiendo que toda el área del

edificio sea “devuelta” a las personas a

través de una galería, plazas y jardines

públicos en las terrazas. 

Su arquitectura está innovando constan-

temente en el concepto de utilización,

ofreciendo soluciones tanto públicas

como privadas para edificios tradicional-

ÀREA COORDINADA DE CULTURA, FORMACIÓ I PUBLICACIONS

ARQUITECTURA CON 
RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA
La necesaria relación entre arquitectura y sostenibilidad centró la conferencia-coloquio que

ofrecieron los alemanes Christoph Ingenhoven, arquitecto, y Werner Sobek, ingeniero, en el

COAC el pasado 6 de julio. El acto forma parte de la colaboración entre el Colegio y la galería

BCA-Aedes, que dirige Eduard Sancho, donde se expuso Made in Germany, que hasta el 5 de

septiembre presentó una selección de la arquitectura contemporánea alemana más

comprometida medioambientalmente. 
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SobekIngenhoven Christopher Ingenhoven comenzó su

conferencia explicando lo que para él

significa la arquitectura, o más bien que

es lo que le “fascina” de ella. A pesar de

las dificultades de englobar los múltiples

aspectos de esa fascinación, resumió esa

sensación asegurando que se centra en

el hecho de que, como todo lo creado

por el ser humano, nace de un proceso

de pensamiento planificado, con un im-

portante componente tecnológico y en

el que arquitectura e ingeniería están

muy relacionados. Su interés radica en

lo desconocido, en lo nuevo, en las in-

venciones y experimentos, ya que la ta-

rea difícil, pero agradecida, del arqui-

tecto es organizar una parte de la vida



mente privados como son los bancos.

Su edificio de un banco en la ciudad de

Dusseldorf mezcla la ciudad y el edificio

con jardines de invierno, atrios, jardines

con techo, restaurantes, tiendas y una

galería. Los rascacielos –comentó– In-

genhoven, no sólo son un símbolo de

dominio y agresividad, sino que tam-

bién pueden ser una oportunidad para

“lo nuevo, lo elegante, lo inesperado;

pueden ser el punto de inflexión del

desarrollo de una ciudad”, afirmó. 

Un enfoque más radical surgió en el

Stutgart main station. Trabajaron sobre

infraestructuras para el tren de alta velo-

cidad intentando integrar estos volúme-

nes a la ciudad, pero también tratando

de alejarse del concepto que rodeaba

este tipo de equipamientos en el pasa-

do, cuando se aislaban de la ciudad. Su

objetivo fue utilizar estos volúmenes

para crear un nuevo centro de gravedad

en la ciudad. Su deseo de salvar el par-

que existente les llevó a inventar un es-

pacio de luz bajo tierra con una solución

de casetones de hormigón con forma

circular  que logran hacer del espacio

superior un lugar memorable. Es una

construcción no construida. Consiguie-

ron un clima de total confort en la esta-

ción sin la necesidad de utilizar medios

artificiales

ARQUITECTURA EFÍMERA

Este ingeniero trabaja como consultor

de estructuras con oficinas en Frankfurt,

Stuttgart y Nueva York, además de diri-

gir el Instituto de Estructuras Livianas y

Diseño Conceptual de la Universidad de

Stuttgart. Tal y como afirmó, su trabajo

consiste en generar una arquitectura efí-

mera; para hoy, y no para milenios. Su

principal objetivo, afirmó, es “crear una

arquitectura que pueda desaparecer con

honestidad en una semana, si fuese ne-

cesario, sin dejar desechos tóxicos”.

El proyecto que mejor define su concep-

to de la arquitectura y la estructura es el

de su propia casa, 128 project, ubicada

en una parcela de las afueras de Stutt-

gart. La casa no tiene particiones y es de

una total transparencia, lo que permite

vivir interiormente todas las estaciones.

El edificio utiliza energía natural durante

todo el año. Este edificio cumple con su

objetivo de arquitectura efímera y no

contaminante. Está construido con el

precepto de poderse desmontar: no hay

mortero, no hay recubrimientos en

todo el edificio, ni cimientos. El vidrio

integra un bloqueador de infrarrojos

que permite que no haya radiación y

evita el sobrecalentamiento en verano.

La intensidad de la transparencia y los

niveles de luz interior y exterior cambian

según las estaciones. No hay interrupto-

res, ni cables ni tuberías. Todo pasa por

un canal de aluminio que recorre la fa-

chada. “¿Puede uno construir una casa

que no tenga que conectarse a todos los

sistemas de la ciudad –electricidad,

agua, etcétera–?“ se preguntó Sobek.

No hay tecnología hoy en día que lo

permita, afirmó, pero es uno de los ob-

jetivos que él persigue.

Según Sobek, los materiales textiles y

derivados del vidrio son los que tienen

más futuro y potencial de innovación en

la arquitectura y la ingeniería. Desde la

Universidad de Stuttgart y después de

cuatro años de investigación y ensayos

han logrado lo que parecía imposible:

crear un domo de vidrio de 8,50 metros.

de luz con 42 elementos de vidrio curvo

de 10 mm de grosor pegados entre sí,

sin ningún metal para sostenerlo estruc-

turalmente. Sobek finalizó afirmando

que “hay un par de puertas que se han

abierto hacia el futuro en la construc-

ción y el diseño y todos debemos pasar

por ellas”.

Texto: Carmen Mendoza

Fotos: J. Pareto, archivos C.I. y W.S.
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La exposición Made in Germany ha
mostrado en la galería BCA-Aedes una
muestra de la arquitectura alemana
más sostenible.

128 project, la singular casa de
Werner Sobek.

La estación de Sttutgart, de Ingenhoven
Overdiek Architects



La presentació dels presidents de la De-

marcació, Jordi Ludevid, i de l’AAEPFC,

Pere González Nebreda, va servir per des-

tacar la preocupació col·legial per dispo-

sar d’arquitectes ben formats per actuar

com a perits, davant de la importància

que això té per tot el col·lectiu. El mateix

González Nebreda va fer una anàlisi molt

detallada de la introducció al dictamen

pericial, fent especial esment en l’objecti-

vitat i el bon fer professional d’una figura

que, després de la LEC i la LOE, ha adqui-

rit una importància capdal, i que va do-

nar lloc al lliurament a tots els partici-

pants d’un llibre sobre aquest tema del

qual és autor Agustí Borrell.

Per part del vocal de Deontologia, Jacint

Raurell, i de les advocades del Col·legi Ele-

na Urdiales i Miriam Calvo es van subratllar

els punts més preocupants i les actuacions

que la Junta i l’Assessoria Jurídica estan des-

envolupant per millorar la prestació d’a-

quest servei i els problemes que plantegen

alguns dictàmens per la seva manca d’ob-

jectivitat, un dels temes que està provo-

cant l’obertura de més expedients deonto-

lògics dins el nostre col·lectiu.

Però, possiblement, el més interessant va

ser la demanda dels joves arquitectes de

buscar formes d’accés a un món que els

és aliè, reivindicant solucions que facilitin

la seva  preparació, si cal, tutelada. Joves

arquitectes com ara Mar Pérez, May Clos,

i Ricard Gómez Val, van exposar aquesta

preocupació, juntament amb Ferran Ló-

pez Doriga i Fernando Bendala, recone-

gut expert, que va proposar solucions

imaginatives i viables. L’Agrupació de pe-

rits i els joves arquitectes es van compro-

metre a temptejar d’una manera pràctica

les diferents possibilitats, a fi i efecte de

tractar de regular des del Col·legi les solu-

cions que puguin oferir les millors garan-

ties per a l’accés dels joves a aquestes dis-

ciplines. Un dels compromisos va ser re-

prendre, en col·laboració amb l’Escola

Sert, els seminaris en grups reduïts, i revi-

sar les formes de participació de la borsa

de treball, de manera que quedi garantit

per al col·lectiu el coneixement i l’expe-

riència compartida.

Per part del magistrat Fernando Valdivia

es va plantejar de forma molt amena la

problemàtica que viuen els perits a les vis-

tes orals i el punt de vista dels tribunals

sobre l’actitud d’un bon perit. Víctor Fan-

lo, per la seva banda, va presentar uns ví-

deos molt representatius de quin és el pa-

per del perit en aquest complex món.

Rafael Mur, vicepresident d’ASEMAS, pa-

trocinadora de les Jornades juntament

amb les empreses Technal i BJC, va fer un

acurat repàs de les responsabilitats pe-

nals, civils, deontològiques i administrati-

ves dels perits i una síntesi de les estadís-

tiques d’ASEMAS sobre les demandes,

cada cop més importants, sobre els ar-

quitectes que actuen com a perits.

Per part del secretari de la Demarcació

de Barcelona, Joan Villoro, amb la col·la-

boració d’Assumpció Puig, de la Demar-

cació de Girona, es va fer una diagnosi

molt acurada del paper dels perits.

Desprès d’una taula rodona amb partici-

pació de tots els ponents i de l’Agustí

Obiol, el degà del COAC, Jesús Alonso va

tancar la Jornada tot destacant la impor-

tant participació i l’interès general que té

el tema pel col·lectiu professional i la cre-

ació del Tribunal Arbitral Tècnic de Cata-

lunya, que és un nou compromís del

Col·legi en benefici de la societat i dels

agents del procés edificador.

Cal esperar que aquesta mena de Jornades

tingui continuïtat per tal de mantenir sota

la tutela col·legial un intercanvi permanent

entre tots els col·lectius d’arquitectes, avui

integrats dins de les agrupacions que, cada

cop més per raó de l’especialització, s’es-

tan convertint en col·laboradors necessaris

dels òrgans de govern col·legial.

Text: Ricard Gómez Cano,

arquitecte coordinador de les Jornades 
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PRIMERA JORNADA SOBRE 
ARQUITECTES I PERITATGES
El passat dia 11 de maig, i sota l’organització de la Demarcació

de Barcelona del COAC i l’AAEPFC, es va celebrar una jornada

de portes obertes, moderada per Agustí Borrell,  per posar de

manifest les preocupacions que tenen el arquitectes envers els

dictàmens pericials, tant des del vessant dels perits, com des

dels professionals que s’hi veuen afectats.
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L’ARQUITECTURA
GENERALISTA, 
EN CRISI?

Com definir, ara, la figura de

l’arquitecte generalista? Està

cedint terreny davant de la

realitat de l’especialista? No

hi ha una única resposta,

encara que Camilo

Casacuberta, Joan Carles

Navarro, Albert Salazar,

Eduard Permanyer i Fermín

Vázquez comparteixen una

mateixa consideració: la

generalització s’està

convertint precisament en

una especialitat. I, també,

que la presència de

l’arquitecte generalista és

preponderant.

Per Albert Salazar,

l’arquitecte generalista és

essencial a l’hora d’establir la

Treballen l’arquitectura en

el sentit més ampli del

projecte d’execució, les

instal·lacions és una de les

seves especialitzacions, són

o han estat partners de

col·legues estrangers i han

fet o tenen a l’actualitat

notoris projectes en marxa.

Aquestes característiques

professionals són

compartides per Camilo

Casacuberta (TAC, Taller

d’Arquitectes Col·laboradors),

Joan Carles Navarro i Albert

Salazar (AIA Activitats Instal·lacions

Arquitectòniques), Eduard Permanyer

(TdA) i Fermín Vázquez (b720), reunits

en una Taula de debat convocada amb

un lema d’incerta qualificació: El

projecte d’execució: coordinació

d’especialistes. L’arquitecte generalista i

la seva circumstància, els conceptes de

projecte bàsic i d’execució, les figures

del project manager i del client, les

múltiples formes de les pressions, el

despatx pluridisciplinari, la formació,

el paper de l’Escola i del Col·legi i la

qüestió dels honoraris, van ser alguns

dels temes tractats en un nova i

distesa “sobretaula” d’arquitectes

moderadat per David Lladó.

TAULA DE DEBATS

ELS NOUS ESPECIALISTES

idea i el concepte, coses que

necessiten el bagatge

professional de molts anys.

Considera que la complexitat

de la figura del projectista

imposa saber una mica de

tot i tenir clars els conceptes

a l’inici del projecte. “Per mi

–manifesta Salazar–,

l’arquitecte ha de ser

generalista, encara que les

coses, la vocació i les

oportunitats et portin a

tractar i resoldre coses més

concretes.” “Un generalista

té també clara la tasca

d’equip”, conclou.

Joan Carles Navarro pensa

que potser tot és

conseqüència del tipus de

mercat que es vulgui abastar

i de l’escala de projecte que

es vulgui assolir. Creu que

l’arquitecte tradicional, amb

D’esquerra a dreta: Eduard Permanyer, Camilo Casacuberta, Fermín Vázquez, 
Joan Carles Navarro i Albert Salazar.



40

S e t e m b r e  2 0 0 4

una visió una mica romàntica

de la professió i interessat per

la investigació, no

desapareixerà. Malgrat això,

els projectes més

voluminosos estan

condicionats per la dinàmica

d’un mercat que reclama

equips que donin resposta

en funció de les seves

necessitats. L’arquitecte

generalista, director i

coordinador alhora, està

obligat a conèixer cadascuna

de les eines que, sumades,

fan el conjunt del projecte

executiu.

Convençut que l’arquitectura

és un món d’especialistes

que reflecteix la complexitat

de la societat mateixa,

Fermín Vázquez opina que la

generalització és ja una

especialitat que requereix un

cert tipus d’habilitats, com

passa en el món anglosaxó.

Aquesta especialització té a

veure amb saber organitzar i

coordinar els equips

adequats; és a dir, en saber

donar respostes unitàries en

un entorn cada vegada més

complex –processos

d’execució, demandes del

mercat, relacions comercials,

proveïdors, temes legals... –

de gent que parla de temes

diferents. “El generalista

–resum– és l’arquitecte

especialitzat en el

generalisme de

l’arquitectura.” Allò curiós,

diu Vázquez, és que els

arquitectes acabin sentint-se

còmodes treballant amb

altres arquitectes. Abans,

apassionar-se per alguns

aspectes concrets de la

professió formava part de

l’ofici. En aquest sentit,

Vázquez reivindica ara l’ofici.

Considera que tot té a veure

“amb la nostra demanda de

sentir-nos còmodes amb

altres arquitectes que han

passat per diferents apartats

de la professió i que entenen

l’ofici...”

Camilo Casacuberta opina

que ser generalista no vol dir

que l’arquitecte no es pugui

dedicar a una especialitat. I

exposa que hi ha altres

professions que utilitzen el

nom d’arquitecte per referir-

se a la persona capaç de

trobar l’estructura lògica a

seguir per desenvolupar un

projecte: per exemple,

arquitecte de sistemes.

“L’arquitecte –puntualitza– és

aquell professional capaç

d’aglutinar una sèrie d’inputs

adreçats envers un objectiu

final.” Casacuberta considera

també que no hi ha cap

necessitat de buscar una

classificació ja que

l’arquitecte és el responsable

de la construcció d’edificis en

tots els seus vessants.

”Sembla –etziba– com si

necessitéssim una

autoafirmació; el fet de tenir

necessitat de buscar un lloc

és, d’alguna manera, com si

ens menystinguéssim a

nosaltres mateixos.” 

Per la seva banda, Eduard

Permanyer recorda que una

cosa és aconseguir la llicència

i l’altra fer possible el

projecte, i que avui el

concepte de generalista

encara va lligat al projecte

bàsic fins que s’entra dins de

l’executiu i s’ha de començar

a connectar amb els

especialistes. Explica que en

determinats despatxos, a

partir de cert moment el

projecte fins i tot canvia de

pis i els que l’havien treballat

fins aleshores deixen de

veure’l... i així de planta en

planta fins que surt

“embalat” per part del

departament de

publicacions. Per l’arquitecte

autor del concepte és un èxit

si la imatge definitiva del

projecte s’assembla a la

inicial i, si no, un fracàs.

Permanyer associa

l’arquitecte generalista a la

concepció de projecte i es

pregunta: “Sóc metge de

capçalera o un

especialista?...”

PROJECTE BÀSIC 
I PROJECTE
D’EXECUCIÓ

David Lladó apunta que ara

la intervenció de l’especialista

és cada vegada més present i

apressant...

Intervé Eduard Permanyer:

“Amb la manera

anglosaxona de fer projectes

ens podem trobar que un dia

ens encarreguin bàsics i a

continuació ens els prenguin

de les mans i comencin a

circular a través d’altres

estructures –nostres o no– i

que aquestes desenvolupin el

projecte d’acord amb les

directrius del client”.

Denuncia que en alguns

moments comença a posar-

se en crisi el fet de poder

defensar la feina des del

principi fins al final. Quan el

client és un banc o una

financera és cada vegada

més complicat saber allò que

Eduard Permanyer
TdA Tècnica

Com a obres singulars
enllestides
relativament fa poc:
l’ampliació del Palau
de la Música, l’edifici
de Diagonal 1, i obres
que s’estan acabant:
el Terciari, davant de
Diagonal Mar, el nou
Hilton i dos dels
edificis d’oficines que
hi ha a primera línia
de mar, amb Oscar
Tusquests. En cartera:
residència d’avis a
Badalona i altres més
convencionals
d’immobiliàries
habituals (Urbis,
Apex...). Despatx
partit en tres oficines,
unes
60 persones en total.

“En certs moments
sembla estar en crisi
el fet de poder
defensar la teva
feina des del principi
fins al final.”

“Demano que el
Col·legi faci alguna
cosa respecte a les
comissions de
qualitat del país.”
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vol exactament. Han quedat

endarrere els temps de

Núñez i Navarro, que

senzillament volia vendre

pisos. “Ara –diu– qui te

l’encarrega no se sap si se’l

vendrà a una multinacional,

que acabarà venent-se’l a

uns fons d’inversió. No els

preocupa el projecte, sinó la

suma de rendibilitats. Jo

encara em crec això del tema

del bàsic i de l’executiu.” I

defensa “la missió completa”

dels despatxos que compten,

com els de tots els presents,

amb una estructura suficient

“una de les coses que s’està

posant cada vegada més

difícil”.

Albert Salazar i Joan Carles Navarro
A I A (Activitats Instal·lacions
Arquitectòniques)

En col·laboració amb Dominique Perrault estan
a punt de començar les obres de l’hotel Pere
IV, per a Habitat, una torre de 115 metres a la
Diagonal. També estan treballant amb ell en
un edifici d’oficines a Barcelona i en el
desenvolupament del projecte de refer
l’ordenació del front marítim de la platja de
Las Teresitas, a Tenerife. Altres projectes en
curs: un d’un teatre a Gavà, una piscina a
l’Hospitalet i en un complex esportiu del Club
Natació Catalunya a Barcelona. Al despatx hi
treballen 35 persones.

“Hauríem d’intentar que la formació
estigués una mica encaminada a la realitat.”

“Ara, a l’Escola li falta una mica de ‘punch’ i
de professors capaços de transmetre els
valors que es necessiten per afrontar la
realitat de la professió.”

“L’arquitecte ha de ser generalista, encara
que les coses, la vocació i les oportunitats el
portin a tractar i resoldre coses més
concretes.”

“El nivell del despatx puja si el nivell de la
gent que hi treballa és millor.”

Camilo
Casacuberta
TAC (Taller
d’Arquitectes
Col·laboradors)

Projectes recentment
acabats: torre
Llacuna, a la plaça de
les Glòries. En
execució: illa
d’habitatges als
antics laboratoris
Uriach de Barcelona.
Projecte recentment
lliurat: edifici al 22 @.
Unes 25 persones al
despatx.

“La necessitat de
buscar una
classificació és com
si ens
menystinguéssim a
nosaltres mateixos.”

“Nosaltres volem
que el despatx no
estigui
exclusivament
format per ‘problem
solvers’, però sí per
gent capaç de
solucionar
problemes.” 

Fermín Vázquez
b720 Arquitectura

Abans de novembre
lliuren la torre Agbar
projectada per Jean
Nouvel. Està en
procés la revisió del
projecte d’execució
complet de la Ciutat
Judicial. En
col·laboració estan
fent les torres de la
Fira, dos edificis
d’oficines a la
Diagonal, prop de la
torre Agbar.
Habitatges a la
Diagonal per a Espai,
altres 250 a Sant
Cugat per al Grup
Polar i un centre de
convencions a
Terrassa. A l’estudi hi
treballen 73 persones.  

“Fonamentalment
l’especialització té a
veure amb saber
muntar i coordinar
els equips
adequats.”

“A vegades ens
autoexigim coses
que en realitat no
ens han demanat.
Hem d’aprendre a
viure amb aquesta
contradicció.”



la presa de decisions.”

Vázquez opina també que els

enginyers no tenen aquesta

mena de problemes perquè

s’autoexigeixen aquesta

certitud amb naturalitat.

Creu que els arquitectes

estan condemnats a patir

sempre i ell mateix es fa la

recepta: han d’aprendre a

superar aquesta situació i

entendre els clients, entre

altres raons perquè ells no

tenen perquè compartir

aquestes angúnies. “És

important –conclou– que

seguim intentant fer bé les

coses. Hem d’habituar-nos a

viure amb la contradicció

que suposa l’autoexigència

de coses que en realitat no

ens demanen.” 

Joan Carles Navarro insisteix

en la necessitat que l’Escola

apropi els alumnes a la

realitat o que, com a mínim,

els posi en guàrdia. Pensa

que, a diferència d’altres

professions, en l’arquitectura

els camins estan menys

acotats, que es poden anar

adaptant perquè és una

professió una mica

camaleònica. “Dins d’aquest

concepte general

d’indefinició del teu estatus

professional –manifesta–,

crec que les coses són com

tu te les vagis plantejant i

anar-les adaptant i

personalitzant i traient-ne 

el profit que puguis.” 

Albert Salazar puntualitza

que després d’uns anys

d’experiència hom s’adona

que encara que la formació

hagués estat diferent, les

respostes als problemes

serien les mateixes. Pensa

que la formació hauria d’anar

més encaminada a la realitat

i que no és imprescindible

que algú expliqui allò que

pot passar a un piló a 35

metres de profunditat, sinó

les coses que tenen a veure

amb allò que necessites quan

s’acaben els estudis “s’ha de

començar per l’escola i

seguir amb el col·legi”,

reclama.

Fermín Vázquez recorda que

en molts països la formació

d’arquitecte inclou

obligatòriament experiències

professionals, cosa que no

considera fàcil de controlar ni

de garantir. “El període de

crisi té efectes indesitjables”,

diu, i afegeix que allò més

sensat seria incorporar

vivències professionals a uns

continguts acadèmics amplis,

genèrics i llargs.

CLIENT

Eduard Permanyer exposa

que la manca de

coneixements específics es

fa palesa més en

determinats àmbits, per

exemple, el jurídic, i

repercuteix en les 

relacions amb el client. Diu:

“Suposo que us heu trobat

treballant per estrangers que

presenten contractes que

només veure’ls ja et posen la

pell de gallina...” Hi ha

clients més interessats en

parlar de capacitat i mitjans

de producció, de

rendibilitat, de planning, que

d’arquitectura. Quan et

trobes amb coses com

aquestes és quan t’adones

que s’està entrant en altres

mercats”, constata.  

Després de reconèixer que

se signen amb naturalitat

contractes que “posen la

pell de gallina” Fermín

Vázquez declara la seva

esperança que l’actual marc

jurídic professional sigui

excepcional i acabi

desapareixent. Denuncia les

garanties que s’exigeixen i

els riscos que assumeix

l’arquitecte, a diferència

d’altres països on el nivell de

litigiositat és molt alt i

l’escala de responsabilitat

està minuciosament

definida.

Eduard Permanyer es

conformaria si els jutges

reconeguessin les clàusules

draconianes i inhumanes del

contracte i acabessin

perdonant l’arquitecte. 

Camilo Casacuberta trenca

una llança a favor dels

clients. Considera que

s’estan professionalitzant

cada vegada més, per la

qual cosa és més fàcil el

diàleg.

SOLUCIONAR
PROBLEMES

Fermín Vázquez no es cansa

de reivindicar l’ofici

d’arquitecte. I ho fa pensant

en aquells joves que somien

en fer la seva gran obra i

encara no s’han adonat que

aquest és un ofici –”en

contra d’algunes opinions

d’il·lustres col·legues meus”,

42

S e t e m b r e  2 0 0 4

Joan Carles Navarro assenteix

i intervé en el sentit que cada

cop més es fan projectes

bàsics molt elaborats i

projectes constructius. 

LA FORMACIÓ 
I LES PRESSIONS

Hi ha un criteri compartit

sobre el fet que l’arquitecte

ha estat format per fer el

gran projecte i la realitat

demostra que li toca

desenvolupar un altre paper.

Com que sembla demostrat

que hi ha una sèrie de

matèries que s’han

d’aprendre sobre la marxa,

cal preguntar-se si la

formació que es rep a les

Escoles és la correcta –un

fenomen, per cert, 

extensible a altres carreres.

Malgrat que no té cap dubte

que no hi ha una formació

específica, Fermín Vázquez

treu importància a aquest

fet. Considera que s’hauria

de parlar més de

l’advertència que aquest

món és més complicat

d’aquell que s’ensenya a les

Escoles. Es tracta d’un món

que exigeix certeses als

professionals. “El client –en

especial l’Administració– vol

saber els costos, els terminis,

i ho vol saber

immediatament... quan

encara no s’ha començat.

Aquesta és precisament la

pressió a què estem

sotmesos, una situació dura

per a l’arquitecte, que

acostuma a viure sempre en

un etern dubte, que retarda



43

S e t e m b r e  2 0 0 4

puntualitza– que resol

problemes. Amb

independència de les

pròpies aspiracions

personals sobre els

valors de l’obra de

cadascú, l’arquitecte

respon a una necessitat

molt concreta d’algú.

Això està vinculat amb

l’ofici, en especial amb

qüestions com els

costos i els terminis.

Aquestes respostes

s’han de donar, i

donar-les amb

entusiasme i amor per

la professió perquè el

client està esperant una

resposta de confiança.

Vázquez insisteix que el

projecte d’execució no

s’ha d’abandonar; al

marge que faci falta

recolzar-se en altres

professionals

que donin respostes a

un món complicat

com, per exemple, el

dels perfils d’alumini...

“Tu t’has de sentir

implicat fins a l’últim

detall –afirma amb

rotunditat–. Això és el

que considero com a

ofici. Jo veig tot un

Bruneleschi

comprometent-se amb

els costos de la cúpula

del Duomo de

Florència, amb

repercussions

patrimonials

personals.”

“Possiblement perquè

llavors no hi havia

project managers”,

sentencia.

EL ‘PROJECT MANAGER’

La figura del project manager és encara controvertida.

Possiblement es tracta d’una categoria importada i que, d’alguna

manera, guanya terreny com a necessitat imposada per la manca

d’experiència dels arquitectes que irrompen per primera vegada

en el mercat de treball. Se’ls reclama que sàpiguen gestionar bé el

projecte i consta que cobren sous fastuosos. Es podria dir que el

project manager està ocupant, cada vegada més, funcions pròpies

dels arquitectes? 

Camilo Casacuberta: Els project managers ens disputen la confiança

dels clients. El problema és que en aquests moments, interposats per

la propietat com una mena d’embut per controlar el seus interessos,

estan desenvolupant una tasca que ni tan sols ells mateixos saben

quina és. Tots ens trobarem més còmodes si els especialistes són

arquitectes, perquè el diàleg és més fàcil i fluid...

Albert Salazar: De fet es pot entendre com una especialitat més.

L’arquitecte, en el sentit més ampli del concepte, és generalista. Però

l’altra funció que tenim és la de l’especialització, obligada per la cada

vegada més alta complexitat dels projectes en temes com la gestió, els

aspectes legals, etcètera.

Joan Carles Navarro: ...al final és una qüestió de llenguatge... Són com

una mena de guàrdies de seguretat de l’obra... 

Fermín Vázquez: Crec que la raó per la qual els project managers

ocupen aquest paper tan preponderant té a veure amb la manca

d’experiència, però és cert també que hi ha una manca de fiabilitat.

Com pot ser que sigui més creïble l’opinió d’un project manager que la

nostra? Penso que ha de ser una figura d’ajut per facilitar que no hagis

d’estar pendent de certes coses que no et distreguin del

desenvolupament del projecte com a tal. Allò que no pot ser és que

nosaltres no siguem fiables. 

Navarro: En el fons hauríem d’incorporar al nostre equip aquest

assessor alfanumèric que ens recuperi la fiabilitat davant del client. És

espantós no poder respondre amb certa exactitud què costaran les

obres. Per això ens busquen una persona que ens fiscalitzi...

Vàzquez: Allò frustrant és que, a més a més, tinguis la sensació que el

project manager –que no tots són fantàstics–, no tingui raó. És com si

l’arquitecte es desentengués de les seves obligacions i culpés a tota la

resta dels nyaps...

Eduard Permanyer: Compte! No tenen responsabilitat civil, que és

nostra. Això és fonamental...

Casacuberta: Si el project manager s’equivoca, hauria d’assumir la seva

responsabilitat. A més a més, no se sap quina és la relació legal entre

les dues parts...

Permanyer: Realment crec que –no sé si ha de ser o no una tasca del

Col·legi– s’ha de definir exactament quina és la missió del project

manager.



UN TOC D’ALERTA

David Lladó pregunta si en

els quatre despatxos presents

s’hi opta per especialitzar la

gent o, pel contrari, es

prefereixen arquitectes

generalistes.

Joan Carlos Navarro i Albert

Salazar diuen que,

primordialment, demanen

sentit comú a les persones

que s’incorporen a l’equip. I,

en segon lloc, capacitat

creativa, d’anàlisi i ganes

d’aprendre. A partir d’aquí i

segons les aptituds de la

gent, afirmen, s’acaben

especialitzant pel seu propi

interès i iniciativa. “Cada

vegada se centren més en

allò que els motiva més:

instal·lacions, detalls

constructius, perspectiva,

render... Hi ha gent que

funciona molt bé en segons

quines coses i en altres no

tant. És qüestió d’anar

seleccionant...” Navarro i

Salazar destaquen la

complexitat de treballar en

un despatx d’arquitectura

que té un nom, un segell,

una imatge i una gent que

pensa. Reconeixen que

moltes vegades el tarannà de

la feina obliga a anar-la

reubicant d’una manera,

potser, no gaire rigorosa. I

una constatació: cada

vegada es nota més un

alarmant descens de nivell

per desenvolupar una tasca

normal d’arquitecte i fins i

tot en gent amb

qualificacions acadèmiques

brillants. “No sabem

–conclouen– si és per

l’especialització que s’està

produint i que acoten les

seves activitats o és que,

senzillament, s’està donant

prioritat a la utilització de les

tecnologies per desenvolupar

imatges més que per

desenvolupar els

continguts.”

Camilo Casacuberta diu

que allò fonamental que es

demana a tothom qui entra

al despatx és la motivació i

que és important la rotació

de les tasques de la gent,

que treballin en àmbits

diversos del mateix projecte

i de projectes diferents,

alguns en bàsics, altres

d’execució i altres en la

feina ímproba de les

direccions d’obra, amb tota

la documentació que

genera. Casacuberta està

convençut que el fet que

surtin ara menys preparats

de l’Escola no és cert. “Si hi

ha un jove que només fa bé

les escales, durarà quatre

dies si el mantens fent

escales perquè resulta més

rendible. En resum, hem de

ser capaços d’anar-los

il·lusionant”.

TREBALLAR FORA

Es demana parer sobre si hi

ha molta diferència en la

manera d’exercir a Catalunya

i a fora, i si aquí es compta

amb algun valor afegit. 

Joan Carles Navarro opina

que és diferent treballar

amb els anglosaxons, molt

més cartesians, que amb els

llatinoamericans. Creu que

el despatx no ha trobat

gaires diferències ni té res a

envejar quant a

organització, sistemàtica ni

metodologia. Sí que

envegen, en canvi, la

qualitat de la gent que

treballa amb ells. “Fora

tenen llistes d’espera de tot

el millor que surt de les

universitats, i se’n

beneficien. El nivell general

del despatx puja si el nivell

particular de la gent que hi

treballa és millor”,

comparteixen Navarro i

Salazar. Confessen que

participant en concursos

amb Dominique Perrault

s’han adonat que quan

surten són diferents que

quan els fan ells sols... en

general, amb les mateixes

idees. “Hi ha un valor afegit

que fa que el despatx avanci

en funció de la gent que

tens.” Respecte al mètode,

reconeixen no haver trobat

diferències substancials i que

en organització, i en sistema

de desenvolupar projectes a

fora estan més acostumats a

treballar amb especialistes

des d’abans que aquí.

“Utilitzen especialistes per

solucionar problemes

d’extrema minuciositat. A

vegades fins i tot

excessivament”.

ELS HONORARIS

A continuació, es planteja la

coneguda i crítica qüestió

dels honoraris. 

Fermín Vázquez reconeix

que a l’estranger porten
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Camilo Casacuberta intervé

en el sentit que això de

“solucionar problemes”

encara està considerat com

un mite, com si no tingués a

veure amb els arquitectes.

Explica que als Estats Units

un arquitecte que resol

problemes però no és un

gran artista, el qualifiquen

intencionadament de

problem solver. “Doncs bé

–emfatitza–, nosaltres volem

que el despatx no estigui

format exclusivament per

problem solvers, però sí per

gent sigui capaç de

solucionar problemes.” 

Vázquez rebla el clau dient

que la capacitat de

solucionar problemes permet

precisament fer allò que es

vol fer, “aconseguir les teves

intencions més íntimes, les

que siguin”. Això també ho

poden aconseguir els

arquitectes genials, categoria

que no és gens fàcil d’assolir.

Destaca la importància

d’entendre els objectius,

encara que reconeix que és

difícil que algú s’entusiasmi si

ha d’estar tot el dia pendent

del recàlcul de l’escala o si no

se sent involucrat amb

l’objectiu final d’aconseguir

que aquell sigui un bon

edifici. “És important que la

gent s’impliqui, que

adquireixi l’experiència que

després li permetrà triar, que

acabi especialitzant-se d’una

manera més natural,

voluntàriament.” “Alló

natural –conclou– és el

recorregut complet amb la

supervisió i el recolzament

dels companys.”



molts anys d’avantatge en

el rigor de la metodologia i

en la seguretat en l’obra i

que tenen un molt més alt

nivell d’exigència.

Tanmateix, considera que hi

ha una relació directa entre

aquestes garanties i els

honoraris. Perquè, diu, si a

un li paguen el triple, pot

destinar el triple de

persones a pensar. Recorda

també que a Espanya es

poden trobar arquitectes

que, exercint correctament

la seva professió estan

fatalment pagats i d’altres

que ho estan generosament

si allò que fan és

escandalós. No és el mateix

–diu referint-se a Gehry–

fer mil maquetes de prova

que no fer-ne cap, i això

s’ha de pagar. Tot requereix

una metodologia i també el

recolzament d’un client

disposat a comprar aquest

esforç. La metodologia és

fruit d’una necessitat de

sobreviure que s’exigeix en

funció de la quantitat que

es paga. El visat hauria de

ser una garantia que el

servei realitzat està

convenientment

compensat.”

Recordant l’acudit que a

Espanya es feia un projecte

en sis mesos i es construïa

en un any i a Alemanya es

feia el projecte en un any i

es construïa en sis mesos,

Camilo Casacuberta diu

que aquí hi ha la diferència

en el tema dels honoraris.

“El client –exposa– ha de

valorar que algú estarà un

any pensant per definir les

coses el més concretament

possible i organitzades amb

una metodologia molt clara

perquè es pugui construir

en sis mesos.” 

Per la seva banda, Joan

Carles Navarro opina que

en el moment en què el

promotor sigui conscient

que amb aquest tipus de

discurs hi surt beneficiat

econòmicament, l’assumirà.

Perquè si destina més

recursos al laboratori,

probablement les solucions

a curt termini seran molt

més rendibles i al final la

part de l’arquitecte dins del

procés serà la més

irrellevant des del punt de

vista econòmic. “En

contraposició a la inversió

total d’una operació de

gran volum, els nostres

honoraris són ridículs. I, a

més a més, t’estan discutint

quantitats inferiors al 0,5

per cent.” Navarro pensa

que això és el resultat d’una

tradició, l’ha aplicat i, com

funciona, la continua

aplicant.

EL PAPER DEL
COL·LEGI

Per concloure, David Lladó

pregunta que, si el Col·legi

representa la manera

d’exercir la professió dels

presents o si, al contrari,

encara està massa orientat

de cara a l’arquitecte

clàssic.

Camilo Casacuberta opina

que en relació al tipus

d’empreses d’arquitectes

representades a la taula el

paper del Col·legi és

mínim. En canvi, si que té

molt a fer com a

representant del col·lectiu

davant de la societat, de les

comissions de qualitat, de

les administracions i a nivell

formatiu postuniversitari.

Troba a faltar fòrums

consistents d’anàlisi de les

polítiques de l’Ajuntament

de Barcelona. 

Eduard Permanyer reconeix

que l’únic ús que fa el seu

despatx del Col·legi és el

visat i poc més. 

Joan Carles Navarro va més

enllà en reclamar un

Col·legi convertit en un

centre d’investigació,

d’orientació,

d’aprenentatge, de

divulgació, d’acollida de les

sinergies que s’estan

produint en el mercat, de

poder-les explicar, de

gaudir d’un fòrum

d’informació. Relaciona el

Col·legi amb un centre

fiscalitzador i recaudador. 

Fermín Vázquez opina que

l’objectiu originari del

Col·legi –garantir la

titularitat de l’arquitecte–

s’ha convertit en una cosa

molt aparatosa i molt

desproporcionada respecte

a d’altres coses, com

atendre les necessitats i

preocupacions professionals

després de ser analitzades i

debatudes per persones

indicades. Considera que hi

ha una desproporció entre

la importància del Col·legi

com a entitat i els resultats.

“Arrosseguem massa

inèrcies”, exposa. Vázquez

denuncia també que, en

general, quan sorgeixen

problemes contractuals o

deontològics és complicat

obtenir respostes del

Col·legi. I es queixa que no

és rar trobar diversitat

d’opinions fins i tot en el

procés de la burocràcia

col·legial.

Albert Salazar creu que els

arquitectes no se senten

representats pel Col·legi i

ho argumenta assegurant

que no coneix cap

arquitecte que li hagi dit

alguna vegada el contrari.

“És una mena d’oportunitat

perduda per part de tots”,

resumeix. Al respecte

Vázquez assegura que els

anglesos estan orgullosos

de pertànyer al RIBA, i ho

fan constar fins i tot a les

targetes de visita. “Jo no

m’imagino ningú posant-se

“membre de l’il·lustre

Col·legi d’Arquitectes de

Catalunya” a la targeta. 

Hi ha, però, una

coincidència unànime:

s’admeten, com a avenços

positius l’activitat cultural,

els cursos de formació

professional i els encerts

enregistrats en els últims

anys en debats oberts i en

informació. Valoren, entre

altres coses, la pàgina web,

l’ordenament de la

informació i el

funcionament de l’OCT.  

Transcripció: 

Joaquim Coca.

Fotos: Jordi Pareto.
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ÀREA COORDINADA DE CULTURA, FORMACIÓ I PUBLICACIONS
ESCOLA SERT
PROGRAMA DE FORMACIÓ EN OBRES

UNITAT POLIVALENT D’ATENCIÓ 
A LA SALUT MENTALA AMPOSTA

Els autors de la Unitat Polivalent d’Atenció a la Salut Mental de les Terres de l’Ebre d’Amposta

han participat recentment en el curs organitzat per l’Escola Sert Intervenció en el Patrimoni al

Camp de Tarragona com arquitectes responsables de la restauració de la catedral de la ciutat.

Dins d’aquest curs es va organitzar una visita a les obres de restauració de la Catedral de

Tarragona, i a partir d’octubre, dins del programa de formació En Obres, es continuarà amb una

sèrie de tres visites més. La primera serà el 8 d’octubre i l’última al febrer de 2005.

Fitxa tècnica de l’obra:
Arquitectes: Joan Figuerola Mestre, Joan C. Gavaldà Bordes i Jordi J. Romera Cid.

Arquitecte Tècnic: Joan Alonso Giménez

Arquitecte Tècnic col·laborador: Núria Juan Gil.

Enginyeria: Josep Lluís Esporrin i Josep Gil Pallas.

Promotor: Institut Pere Mata, SA.

Constructor: Construccions Monllau.

Subministrament de forjats i plaques de façana: HORMIPRESA.

Subministrament de façana lleugera: LUXALON (HUNTER DOUGLAS)

Projecte: 2002

Construcció: 2003-2005
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llum i profunditat visual a les estances

de la planta general i als espais d’aten-

ció als usuaris externs. 

Es proposen tres accessos diferenciats del

conjunt definits per la diferenciació dels

usuaris de cada sector. L’accés principal

se situa a ponent del solar i amb façana

al carrer Amèrica, la via urbana de major

importància, per tal de senyalitzar millor

la Unitat Polivalent dins el context urbà

d’Amposta. En aquesta entrada s’hi ubi-

ca el control general de la Unitat, amb

accés al CSM (Centre de Salut

Mental), CSMIJ (Centre de Sa-

lut Mental Infantil i Juvenil), a

la Unitat d’hospitalització, als

serveis interns i administratius

generals i a la rampa d’accés

d’ambulàncies a la planta se-

misoterrada.

Donada la complexitat del programa

proposat per la Unitat Polivalent d’Aten-

ció a la Salut Mental, propietat de l’Ins-

titut Pere Mata, l’ordenació general

queda molt determinada per les circula-

cions entre les diferents àrees i la situa-

ció dels accessos necessaris a cada zona

que assegurin el bon funcionament del

conjunt i permetin la privadesa de cada

sector, la bona orientació dels mòduls

d’habitacions dels residents i l’articula-

ció de diferents patis oberts que donen

El vestíbul i recepció general està senya-

litzat per un gran voladís que es prolon-

ga al llarg de tot el recorregut del pas al

CSMIJ paral·lel al carrer i que dóna con-

tinuïtat visual entre la vorera i el pas in-

terior. Aquest vestíbul permet un con-

trol visual de l’accés a tots els servies

mèdics del centre i de l’accés d’ambu-

làncies i vehicles a la planta soterrada

destinada a entrada d’urgències i als ser-

veis tècnics del complex. 

El CSMIJ dóna façana al carrer Amèrica i

al primer pati dels tres que configuren

els projecte. Les consultes mèdiques do-

nen al carrer i la sala d’espera amplia el

seu espai visual cap al pati. El CSM té ac-

cés directe al vestíbul general i els seus

espais es configuren al costat sud del

pati. En la zona que és prolongació de

la rampa i del vestíbul s’hi situa l’àrea de
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serveis interns. Dins d’aquesta àrea s’hi

troben els despatxos, la sala de reunions

i diferents serveis destinats al personal

sanitari i administratiu del centre. La

seva proximitat al vestíbul general per-

met controlar, per part del personal del

centre, l’accés general d’usuaris i les en-

trades d’urgències. A través del filtre 

visual de la rampa d’accés a la planta so-

terrani, aquest vestíbul té una prolonga-

ció visual a la zona lliure exterior situada

al costat del carrer Gran Capità.

Des del vestíbul general es pot accedir

directament a la Unitat d’hospitalització

i a les zones de visites externes. Aquesta

àrea és la part més important del centre

amb els seus serveis de dia situats a la

planta baixa, al voltant del segon pati

exterior que es destina a zona de lleure

dels residents. Les seves dimensions per-

meten una prolongació visual de les es-

tances de la planta i una privadesa per

als seus usuaris. Les habitacions destina-

des a ingrés de malalts se situen en

aquesta planta, donant al carrer Escoles.

Les dues plantes superiors es destinen a

habitacions, seguint l’orientació de lle-

vant.

Des d’aquest carrer s’accedeix al Centre

de Dia, unitat diferenciada de la resta

del complex hospitalari pel seu funcio-

nament i pel tipus d’usuaris. La zona lliu-

re exterior funciona com a espai d’es-

ponjament per a les persones destina-

tàries d’aquest servei. La Residència 

assistida té l’accés des del carrer Sara-

gossa, on dóna a la gran zona lliure i cul-

tural del centre d’Amposta. La planta

general destinada a serveis de dia es
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desenvolupa en dos nivells, aprofitant la

zona deprimida del solar en lleuger pen-

dent cap a llevant i amb la façana que

dóna a un porxo davant del tercer pati

obert amb façana al carrer. Les tres plan-

tes superiors es destinen a habitacions

dels residents, amb una circulació cen-

tral entre elles i les zones de servei de

planta situades al costat oposat.

L’ordenació general volumètrica confi-

gura tres cossos de més alçada que re-

corren el solar en sentit nord-sud, con-

formant els tres patis o zones lliures

abans descrites i aprofitant la bona

orientació de les habitacions a l’est i les

circulacions i zones de serveis a l’oest.

Aquests tres cossos estan units per un

edifici en planta baixa que els és trans-

versal i que allotja els serveis interns i re-

sol les circulacions internes entre totes

les diferents unitats funcionals del con-

junt, que es desenvolupen de forma au-

tònoma. Els patis es relacionen amb l’ex-

terior de l’edifici en funció de la

necessària privacitat dels usuaris, essent

el de la residència un pati obert i el de

l’hospital un pati totalment tancat a l’ex-

terior.

L’edifici es construeix amb una estructura

de pilars i jàsseres d’acer, seguint un mò-

dul relativament petit marcat per les ha-

bitacions de les plantes superiors. Els for-

jats són de plaques prefabricades de

formigó que cobreixen llums d’entre 9 i

12 metres per tal d’afavorir els terminis

d’execució d’obra i permetre unes plan-

tes més diàfanes i adequades a la com-

plexitat del programa a complir. 

Els tancaments prefabricats de façana

també s’han escollit amb aquest mateix

criteri de rapidesa d’execució i racionali-

tat constructiva. Els tancaments del con-

junt són de plaques de grans dimen-

sions de formigó vist de 20 cm de gruix

sustentades a l’estructura metàl·lica per

suports regulables. Els paraments que

donen façana a les habitacions de les

plantes superiors estan resolts en una fa-

çana lleugera ventilada d’alumini amb

diferents sistemes “Luxalon” de la casa

Hunter Douglas i tancaments d’alumini

tipus Technal.

La potent imatge que donen les façanes

de plaques de formigó prefabricades re-

tallades per les obertures de gran for-

mat de les zones de serveis i de circula-

cions del conjunt, contrasta amb els

volums ocupats per les habitacions trac-

tats amb una façana lleugera d’alumini

que emfasitzen els usos i la imatge ur-

bana de l’equipament sociosanitari amb

vocació de servei a la ciutat d’Amposta.

Vocació en la qual l’Institut Pere Mata,

promotor de l’edifici, hi té una dilatada i

reconeguda experiència en els seus cent

anys d’història dedicada a l’assistència

sanitària a la ciutat de Reus i que ara vol

iniciar a les Terres de l’Ebre.

Text i imatges: Joan Figuerola,

Joan C. Gavaldà i Jordi J. Romera,

arquitectes.

Imatges virtuals i renders:

Marc Figuerola, arquitecte.
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PRENDRE BÉ LES MIDES

Una conclusió és que s’han de prendre

bé les mides i actuar en conseqüència.

Independentment de les característi-

ques del solar, la normativa o la natura

del client, és bo evitar les imposicions i

perseguir propostes adequades que

converteixin fins i tot les adversitats 

que ens podem trobar en virtuts del

projecte. Senyors, prenguin bé les mi-

des, observin el terreny, interpretin la

normativa i facin feliç el client. 

A la Casa Garriga ens hi acostem a ho-

res infreqüents per evitar les segures re-

presàlies d’uns clients raonablement

emprenyats. En una professió que ges-

tiona amb dubtosa eficàcia els honora-

ris, un dels al·licients importants passa a

ser la il·lustració del currículum de l’ar-

quitecte, que si no se sap pagar bé al-

menys sí que s’escarrassa en sortir ben

fotografiat i millor divulgat. Però quan

el client obstrueix aquest modest acte

d’egocentrisme tan natural a l’aristocrà-

tica decadència d’aquest gremi nostre,

alguns arquitectes patim la rabiola. A ve-

gades, aquesta es soluciona simplement

en una burocràtica dilació en alguna rú-

brica que provoca que el client ens

guardi llargament en la seva memòria,

amb el perill que algun dia ens enxampi

intentant ensenyar la casa a algun

col·lega o crític especialitzat. En aquests

casos la gent s’empesca tècniques de la

més variada índole i que a la Casa Garri-

50
VISITA D’OBRES

CASA MUNTANER, A SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

CASA TUB GARRIGA, A SANT CUGAT DEL VALLÈS
CASA MUNTANER
Arquitectes: Xavier Claramunt, Candi Casadevall. ADD+Arquitectura
Col·laboradors: Xavi Medina, Miquel de Mas, Martín Ezquerro, Iago Haro, Pau Vidal, Marc Zaballa.
Aparellador: Joel Vives
Data de projecte: maig 1992
Data final d’obra: Novembre 2003

CASA TUB GARRIGA
Arquitectes: Xavier Claramunt, Candi Casadevall, Xavier Medina. ADD+Arquitectura
Col·laboradors: Miquel de Mas, Martín Ezquerro, Iago Haro, Pau Vidal, Marc Zaballa.
Data projecte: 2000
Data final d’obra: 2002
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ga van cristal·litzar en una mànega pro-

veïda d’un raig d’aigua a una sorprenent

pressió. Es fa clar que alguna cosa vam

fer molt malament, no vàrem prendre

les mides amb prou cura. És una imposi-

ció. És intolerable.

Per contra, a la Casa Muntaner hi anem

a fer dinars que s’allargassen generosa-

ment. Entrem per la porta principal i no

tenim hora de sortida. En aquest cas el

procés tampoc va ser fàcil, de fet va du-

rar dotze anys i el nostre client va passar

per dues ruïnes, emparentades amb la

construcció de la casa. Tant els arquitec-

tes com el client van actuar al límit,

anant una mica més enllà de les possibi-

litats reals per aconseguir una mica de

somni. Dotze anys, dues ruïnes però un

client content. És adequat. Aquí hi van

haver algunes mides que es van prendre

bé i unes decisions que una vegada con-

sensuades amb el client es van dur a ter-

me de forma rigorosa… Però un dotze

anys només es pot fer una vegada a la

vida. El client s’ha convertit en amic. 
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L’estratègia comuna a la Casa Garriga i

la Casa Muntaner va ser convertir unes

situacions desfavorables en condicions

desitjables mitjançant una proposta que

solucionés alhora construcció i intenció.

La Casa Garriga és a Valldoreix, a la im-

mediata rodalia de Barcelona però amb

un urbanisme de carrers i jardins. La si-

tuació desfavorable era doble: tenir el

solar dividit en dos nivells i que les bo-

nes vistes fossin cap al jardí del veí. 

L’adaptació ha donat lloc a la Casa Tub.

La Casa Muntaner és a Santa Margarida

de Montbui, cosina germana d’Igualada.

La situació, a priori adversa, venia defini-

da per un pendent pronunciat, una

orientació a nord i unes alçades regula-

dores que ens restringien l’ocupació. 

L’adaptació ha donat lloc a la Casa Mur.

La Casa Garriga és edificada al mig d’un

solar orientat nord-sud, aixecat conside-

rablement sobre el nivell del carrer i

amb una agradable plantació d’arbres

al jardí del veí. La casa es construeix a la

manera d’un tub que es vincla i gira

conduint cap a sud la llum que atrapa a

nord, il·luminant tota la casa. Aquest tub

es posa de cara a la llum que entra, en

les dues direccions, fent-la rebotar i atra-

pant-la dins. El moviment ha de fer pos-

sible alhora la comunicació entre baix i

dalt i el girar-se cap als arbres del jardí

veí. Façanes laterals i teulada estan aca-

bades sense solució de continuïtat amb

una capa de gresite, perforada a discre-

ció a la cara còncava per mirar a distàn-

cia la plantació d’arbres. El descans so-

bre el terreny és elusiu, en un costat,

còncau, la làmina de gresite arrenca del

cap d’uns pilars que juguen a cuita-ama-

gar darrere unes petites pantalles me-

tàl·liques, i aquesta mateixa làmina for-

ma la coberta que baixa, a la cara

convexa, empaitant l’aigua fins que s’es-

cola per un fossar ple de grava. Les àre-

es d’accés al davant i al darrere tenen

les façanes tractades a la manera de ta-

pes, acabades en fibrociment sobre una

estructura de tancament que refusa to-

car el perímetre accentuant la seva dife-

rència. Per aquests punts la llum entra a

l’espai, on un acabat llis l’engoleix dins

el tub fins que gira i provoca que la cla-

ror quedi esmorteida a l’interior, atrapa-

da a l’espai central. 

Per a la Casa Muntaner anem a Santa

Margarida de Montbui, una població es-

tranyament orientada a nord, en un ter-

reny sobre un fort desnivell que baixa

cap al poble deixant enrere, al cim i a

sud, un bosc de pins i un sotabosc abun-

dant. A nord, a baix, hi tenim l’accés so-

bre un carrer que, com la majoria dels

del poble, puja fent ziga-zagues. Aquí

ens rebel·lem contra la situació primer,

donant l’esquena a la població per mi-

rar a sud i, després, rellegir la normativa

habitant les golfes.

Primer actuem amb un gest múltiple

que conté, gira i es separa del terreny,

una mica a la manera del torero que 

s’aparta l’imprescindible per no ser ban-

yegat i mou el muscle just en el lloc ade-

quat per mantenir-se a la menor distàn-
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cia possible del màxim perill. És un gir

que ens posa de cara a sud. Aquest mo-

viment el construeixen dos murs que gi-

rant contenen les terres i doblegant-se

fan la coberta. L’acabat exterior el dóna

un gres gris antracita col·locat sobre un

encadellat ceràmic sobre una estructura

d’acer galvanitzat lleugerament separa-

da del mur generant una cambra venti-

lada. Els murs defineixen les dues faça-

nes principals, una a nord i l’altra a sud,

només perforades verticalment per unes

incisions escairades que miren de reüll,

buscant les vistes privilegiades. En el

punt on haurien de trobar-se els dos

murs vinclats en cobertes s’hi fa forta

una escletxa que dóna vida a l’estança

principal de la casa, mirant a sud. 

L’espai generat entre els dos murs es

tanca als costats mitjançant unes tapes,

tractades amb materials diferents emfa-

sitzant la presència i funció dels murs,

que en aquests punts laterals s’allarguen

més que la capa de gres i mostren el seu

formigó. Aquests murs de contenció

que aparten les terres ens ajuden a esca-

lar i aprofitant el pendent donem a cada

planta un accés directe al terreny. 

D’aquesta manera podem dir que vivim

dins uns murs de formigó que neixen

com a contenció, però que tranquil·la-

ment es van alliberant d’aquestes res-

ponsabilitats fins a vinclar-se i formar les

cobertes. Sota aquestes cobertes es si-

tuen les golfes d’estar i la cuina, i si a les

plantes inferiors vivíem dins un mur,

aquí estem sota caputxetes que s’emmi-

rallen en les caputxetes de la planta 

d’habitacions. Aquesta estratègia ens

permet habitar tres nivells, superant la

planta baixa més pis però respectant la

normativa.

Els dos projectes van ser realitzats amb

un grau d’intensitat molt similar i amb

una estratègia que posava a favor de la

casa els a priori inconvenients del solar i

la normativa, però a la Casa Garriga ens

hi acostem a hores infreqüents per evi-

tar les segures represàlies d’uns clients

raonablement emprenyats. Per contra,

a la Casa Muntaner hi anem a fer dinars

que s’allargassen generosament. Els re-

sultats finals no només es fonamenten

en els suposats èxits de la proposta edi-

ficada, sinó també en l’adequació als ha-

bitants que hi han de viure. S’han de

prendre bé les mides.

Text: Xavier Claramunt. 
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Aquest edifici d’habitatge públic sor-

geix d’un concurs de l’any 1999. La ini-

ciativa plantejava la construcció de 24

apartaments per a joves (18-30 anys),

d’uns 40 m2, per oferir-los en règim de

lloguer, amb un contracte de durada

màxima de 3 anys i pròrroga excepcio-

nal de 2 més. La promoció també in-

clou en el programa locals comercials i

aparcament.
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La construcció se situa en una parcel·la

de 1.528 m2, situada en el carrer l’Apres-

tadora. El solar és al final d’un bloc lineal,

actualment construït, que dóna a tres 

carrers i defineix un espai interior 

d’illa al qual s’aboca també el nostre 

edifici. L’orientació del bloc és SW-NE, el



terreny és pràcticament pla, té una mit-

gera en comú amb el bloc lineal citat, i

es pot edificar un volum de PB+4. Per al

compliment del programa s’han situat 6

habitatges per planta, simètrics respec-

te a l’eix d’accés i idèntics quant a la

seva organització interior. Cada mòdul

es troba emmarcat dins la unitat estruc-

tural bàsica, amb un nucli central que

articula l’espai al seu voltant i dóna ca-

buda als serveis i instal·lacions, perme-

tent formes d’ús flexible, segons la in-

terpretació de l’espai que en facin els

seus ocupants.

El passadís central, es perfora per tal

d’enriquir un espai que possibiliti la in-

terrelació. Aquest espai s’il·lumina de

forma natural per la lluerna de coberta.

El projecte inicial contenia en el terrat

una peça tradicional i nova alhora: una

bugaderia col·lectiva amb monedes, es-

pai funcional i de relacions humanes, a

la vegada que disminueix el parament

de la llar dels seus ocupants: en arribar i

al marxar.

Atès que els nivells resistents de la Mari-

na hospitalenca resulten extremadament

baixos, es fonamenta l’edifici mitjançant

elements de pantalla que actuen com a

pilotis. En alçada, l’estructura progressa

sobre murs de formigó, sobre els quals

es recolzen lloses de secció plena de

29 cm, amb una llum entre suports de

8,50 m. La caixa de l’ascensor completa

els elements rigiditzadors horitzontals de

l’edifici. La compatibilitat de deforma-

cions entre estructura i particions queda

assegurada per la rigidesa projectada del

forjat i per la utilització d’elements 

de partició de cartó-guix. Aquesta es-

tructura pot ser construïda in situ amb

armadura de malla electrosoldada i for-

migonat amb bomba. Una prestació ad-

dicional que convé destacar és l’aïlla-

ment acústic del sistema i la velocitat

d’execució.

Es tria una posició de control ambien-

tal natural, així els apartaments a sud

estan escalfats a l’hivern i protegits del

sol a l’estiu. L’espai central estava con-

cebut com un captador solar suscepti-

ble d’incorporar calor als apartaments

a nord, però amb ús d’energia (bomba

de calor o impulsors d’aire), encara que

finalment no s’ha realitzat així. Els ma-

terials i solucions adoptades doten l’e-

difici d’una elevada inèrcia tèrmica, i

d’un aïllament òptim. La tria construc-

tiva permet un reciclatge amb mínim

cost, atès que tots els materials són se-

parables per famílies, i exempts de pro-

ductes tòxics.

La utilització d’obra seca permet que la

totalitat d’operacions de manteniment

es puguin plantejar com les accions a

dur a terme en un taller mecànic, neces-

sitant únicament el concurs de lampis-

tes, pintors, fusters d’alumini i fusta i

aplicadors de cartó-guix.
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INTERIORS

L’ESCALA DEL MOVIMENT
TALLER DE DANSA I ARQUITECTURA
TONI MIRA, COREÒGRAF, BALLARÍ.
ISABEL VEGA, BALLARINA, ARQUITECTA.
MODEST MASIDES, ARQUITECTE, PROFESSOR.

MODEST

La dansa amplia i millora la percepció i la

concepció de l’espai i, per tant, esdevé

una eina dins del mateix treball creatiu

de l’arquitecte. Creiem que el fet d’intro-

duir el moviment dins d’un espai, viscut

des del propi cos, ens suggereix les pos-

sibilitats de la dinàmica, contraposada a

la lectura més estàtica que els arquitectes

estem acostumats a fer quan ens enfron-

tem al disseny d’espais. Actualment, la

formació acadèmica de l’arquitecte no es

caracteritza precisament per beure d’al-

tres fonts creatives, encara que això s’ha-

via donat en altres èpoques. Recordem la

tan propera experiència de la Bauhaus.

Potser el que allò va suposar per a l’ar-

quitectura moderna, ens fa replantejar si

no és l’enfocament d’aquest tipus de for-

mació on rau la possibilitat de plantejar

canvis profunds en el plantejament del

projecte arquitectònic.

Els arquitectes “la ballen”. Per fi un grup

d’arquitectes joves ballen el Pavelló. Po-

dem ballar un edifici com una partitura

coreogràfica, oberta però alhora velada?

Encararem un futur amb companyies

d’“arquitectes giròvagos” per ballar espais

d’espiritualitat? Constituirà la dansa una

disciplina, com la geomancia o la radioes-

tèsia, capaç de revelar dimensions ocultes

dels espais? Tindrem el coratge d’intro-

duir a les nostres institucions formadores

disciplines que, com la dansa, ens facin

més savis des del cos, la pell, el moviment,

des del qual murmuren i inspiren els es-

TONI

Al llarg de cinc anys, vaig

tenir dues amants, la dan-

sa i l’arquitectura, fins que

una d’elles em va arrosse-

gar completament, però

somiava que la relació es

podia mantenir. Sorpre-

nentment em van trucar.

Vaig trobar alumnes, gent

que teoritzava el que jo

sentia intuïtivament, i la

Isabel.

TONI

Molts arquitectes es quedarien espar-

verats de veure com els seus edificis,

les seves parets poden provocar tan-

tes emocions. Si ho sabessin, projec-

tarien diferentment, almenys serien

conscients que aquelles parets poden

provocar.

ISABEL

En veure el taller de Dansa i Arquitec-

tura, em vaig dir “per fi”. He estudiat

arquitectura, però ballo des de molt

jove, són dues disciplines que sempre

he portat paral·lelament. I ara puc en-

fortir aquesta relació des d’una pers-

pectiva nova.

ISABEL

Els sentits creen una emoció difícil de

representar en plànols, una percepció

que va més enllà de les dimensions

mètriques. Sensacions a les quals to-

thom estem oberts. Tothom, amb el

nostre moviment i percepció quoti-

diana, som ballarins de l’espai.
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pais? El futur, un futur que el nostre taller

de dansa i arquitectura vol seguir escorco-

llant, comença, per què no, ara.

Com va començar tot? Potser ja fa quin-

ze anys. Dies de Dansa, dintre del festival

del Grec, era l’espectacle que reunia més

públic. Es feia al Parc Güell i hi assistien

més de dues mil persones, cosa que difí-

cilment es veu a espectacles de dansa. La

forta relació amb els espais públics l’apro-

pà a la ciutat i el va portar a ser recone-

gut internacionalment. Ara forma part de

Ciutats que Ballen, que aplega ciutats de

tot el món. Suposo que en veure la força

d’aquesta moguda van decidir que ells,

especialistes en moure’s per l’espai, ha-

vien de contactar amb els professionals

de la creació d’espais. Una simbiosi per-

fecta. Gent que balla al carrer es para a

pensar i diu als arquitectes “us adoneu

que som cosins germans?”. I és bo que

hagi sortit des de l’acció des de la cons-

tatació d’una realitat. També s’ha de dir

que la dansa és una professió més lúcida

TONI

És el primer any que aquest

taller es planteja amb ànims

de continuïtat. Ens hem

abocat a trobar totes les re-

lacions entre els qui veuen

l’espai com a moviment i els

qui el veuen estàticament.

Ho hem compartit tot i a

partir d’ara és quan podrem

començar a parlar i desen-

volupar totes les possibili-

tats. L’evident és que dansa

i arquitectura estan enamo-

rades l’una de l’altra.
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i humil que l‘arquitectura, per tant és na-

tural que l’apropament vingués per la

seva banda. La dansa és molt més oberta

i sensible al que passa al seu voltant.

Així, un dia ens van venir a veure la gent

de la Marató de l’Espectacle, que són uns

titans, gent que fa moltes coses amb gai-

rebé una mà al davant i una altra al darre-

re, i no hi ha més gran elogi. Feia temps

que celebraven unes jornades de dansa a

espais urbans; a més a més, Juan Eduardo

López, el director, havia muntat un circuit

mundial de ciutats de dansa i van arribar a

la conclusió que feia falta una certa refle-

xió, i que qui podria fer una aproximació

a una certa teoria és la gent que projecta

espais urbans. És així com varen prendre

contacte amb l’Escola d’Arquitectura de

Barcelona de la UPC i amb mi.

Vam començar a rumiar i, l’any passat, a

la primera convocatòria de la Marató, a

un taller dirigit per Emili Gutiérrez, vam

afegir un programa formatiu, amb con-

ferències de gent especialista de diverses

disciplines, a qui també els feia pessigo-

lles aquesta història de la dansa. Miquel

Vidal, arquitecte paisatgista, parlà de l’ús

dels espais oberts, Fidel Franco, físic, de

l’energia que propiciaven els espais ar-

quitectònics; i en aquesta segona convo-

catòria, Paco Daumal, des de l’especiali-

tat d’acústica, ens ha introduït a la

poètica del so, i Toni Ramon a l’evolució

de l’espai escènic, especialment en tres

moment àlgids des de les avantguardes

artístiques. El programa s’ha pogut con-

TONI

Mai no havia tingut una escenografia

com el pavelló de Mies van der Rohe.

És un honor ballar a sobre d’aquest

paper en blanc que va preparar Mies,

o, millor dit, d’aquesta partitura ober-

ta, que et deixa una llibertat molt

gran. Tot un espai lliure per explorar.

ISABEL

La gent de l’Escola es va interessar molt

des del principi. Es va formar un grup

de divuit persones que ballarem al Pa-

velló, al qual hem assajat durant quin-

ze dies, després de quinze dies de tre-

balls previs a l’edifici Coderch de

l’ETSAB.

ISABEL

La relació entre persones genera un espai. Els espais urbans provenen d’aquesta

relació. El vuit urbà genera un lloc de reunió i la necessitat d’omplir-lo, creant la

interacció. Les places a la ciutat existeixen perquè la gent les ompli amb les seves

activitats, ja sigui un mercat o un ball.

TONI

Hem treballat amb vint persones

magnífiques i un espai meravellós.

He demanat que cadascuna esta-

bleixi una relació personal amb l’e-

difici. Si hi fossis sol quina relació

física o mental mantindries? Tocar

l’aigua, abraçar la columna, esti-

rar-se al banc? I la meva feina ha

estat explicar com fer-ho perquè

això es vegi des de fora.
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maqueta immediata de les grans famí-

lies formals de l’arquitectura contempo-

rània. A més a més la dansa genera re-

gistres complementaris respecte als

mètodes de representació, de modelit-

zació de l’espai. Hi ha una escriptura co-

reogràfica, atenta als moviments,

paral·lela a l’escriptura gràfica tradicio-

nal dels arquitectes. Voldríem explorar

les dimensions narratives i dramàtiques

d’un espai determinat. Desblocar poten-

cialitats expressives i perceptives dels

TONI

El Pavelló de Mies valora l’home, perquè potencia qualsevol cosa que hi facis,

qualsevol gest es veu i hi adquireix significat.

ISABEL

El Pavelló de Mies té certa elegància, certa so-

lemnitat. Hi costa de ser barroer, notes que

has de mesurar els moviments. En ballar, es

converteix en un palau.

tinuar aquest any gràcies al suport de 

l’àrea de Cultura de l’ETSAB i de la Voca-

lia de Cultura i l’Oficina Jove del COAC. I

al damunt de tot això la gran llaminadu-

ra: el Pavelló Mies, probablement l’edifici

més emblemàtic dels postulats del Movi-

ment Modern, com a escenari.

Quan ens ho vam plantejar, de seguida

sortiren com una dotzena de qüestions

al voltant de les quals podria girar la tas-

ca d’aquest taller permanent d’arquitec-

tura i dansa. Primer recuperar la fe en

una tradició fecunda d’hibridació de

l’arquitectura amb altres disciplines ar-

tístiques. A més, probablement la dansa

contemporània és l’art que millor ha re-

collit el drama de l’home postmodern,

erràtic, quotidià, després del naufragi

dels grans referents. O també pot il·lus-

trar conceptes de matèries diverses rela-

cionades amb la comprensió de l’arqui-

tectura, com la geometria, la mecànica,

la topologia... I analogies formals: a tra-

vés del cos, que podria esdevenir una

TONI

La dansa pot ajudar a entendre la dramatúr-

gia dels llocs. Deixes anar el teu cos, obser-

ves com respon a les parets, als espais. La

dansa fa pensar i sentir no només amb el cap

sinó amb tot el cos, amplia la nostra percep-

ció. L’arquitecte ha de fer servir més sentits,

s’ha de sensibilitzar del moviment que gene-

ra l’espai.

TONI

A una rotllana, hom es  pot imaginar totes les energies dirigint-se cap a un centre,

el gir dels caps cap a un punt. És dansa i arquitectura. El dibuix d’aquestes línies

de relació seria tant el dibuix d’una construcció com d’una coreografia. Al principi

dels temps ja hi havia les muntanyes i el vent que feia moure les fulles d’un arbre,

ja existia l’arquitectura i la dansa.
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projectistes, encara més ara, quan els

mitjans tècnics i la virtualitat rampant

ens allunyen més i més d’allò físic. De-

tectar algunes qualitats ocultes funcio-

nals i simbòliques dels espais urbans,

gràcies als ballarins que tenen una per-

cepció intensa i poètica de l’espai. Raons

que fan de la dansa una bona eina de

coneixement de l’espai, de l’arquitectu-

ra. Perquè el grau zero de l’arquitectura

és la disposició dels cossos, cara a cara,

una rotllana, cossos en relació que cre-

en un protoespai. La gent dibuixa espais

i, amb consciència, en revela lectures.

També es troben certes sintonies en el pla

de la cultura especialment de l’arquitec-

tònica. En una conferència recent al

COAC, Jarauta parlava de l’últim llibre de

Richard Sennet sobre la carn i la pedra.

Per ell, l’arquitectura fonamentalment és

un sentiment que surt entre una persona

i una organització física que s’interessen

l’un per l’altre, i la dansa pot ser-ne un

catalitzador. Per exemple, a una de les úl-

times tesis doctorals que s’han llegit a

l’ETSAB, una arquitecta xilena, Andrea

Ortega, parlava de la importància que va

tenir per Le Corbusier el fet de pintar, de

distribuir el seu temps en matins, treba-

llant al taller de recerques plàstiques, i

tardes, treballant al taller d’arquitectura

de la rue de Sèvres. Aquesta doble di-

mensió és potser la que aporta una rique-

sa especial a la seva arquitectura. I aquest

és un camí que segurament ha de ser

més freqüentment transitat.

TONI

Un edifici és una partitura en bona

mesura en blanc. Puc ballar sense

música perquè la dansa ja és músi-

ca. També puc fer arquitectura no-

més amb la relacions dels movi-

ments, però, com una partitura, un

espai arquitectònic marca unes

pautes. El que sortirà en un lloc o

en un altre serà molt diferent. La

dansa és una interpretació de l’es-

pai en el temps, temps que el poso

jo, amb la llibertat i la possibilitat

d’integració entre dues arts.

TONI

La dansa per si sola crea espai. Les relacions

entre els cossos de les persones ja són espai.

I, la seva confrontació, la tensió que es crea

amb la l’arquitectura té una gran riquesa.

TONI

La dansa sempre ha estat

un art aglutinant de mol-

tes altres arts. Sempre ha

treballat amb músics,

pintors... ara amb filma-

cions. L’arquitectura sem-

blava fins fa poc una mica

més llunyana.

ISABEL

Ara es comença a parlar de l’emo-

ció, ja no tant d’espais físics com

d’espais emotius, perceptius. Són

conceptes fins ara allunyats de l’ar-

quitecte, degut a la seva formació, i

als quals la dansa s’obre més fàcil-

ment.

60



61

S e t e m b r e  2 0 0 4

Finalment, una altra cosa interessant de la

dansa contemporània es la seva capacitat

per acollir-ho tot. Aprofita totes les deixa-

lles del moviment, abandona el gest 

sublim de la clàssica i recull els gests tren-

cats, el moviment d’un tio que s’arrosse-

ga... i de tot això en fa un material pre-

ciós, no discrimina. Al mateix temps que

mostra una deriva cap a un gran meta-

tema, la ciutat. Pina Bausch, ha organit-

zat coreografies sobre Hong Kong o Lis-

boa, i ara Barcelona es festeja a si

mateixa amb l’espectacle

Urbs # 1 d’Àngels Margarit.

Té un cos de ballarins molt

ampli, 200 persones, que re-

cull la diversitat de la ciutat

contemporània, el gran invent de la his-

tòria de la civilització humana. Els espais

urbans aglutinen moltes... totes les dis-

ciplines. I el CCCB ho va reconèixer ex-

plícitament l’any passat quan s’involu-

crà amb Espais de dansa, amb la

convocatòria d’uns premis, i va iniciar el

seu arxiu d’espais públics europeus.

Cosa que neix a Barcelona perquè

aquesta ciutat és un parc temàtic colos-

sal i seductor d’arquitectura i urbanis-

me, reconeguda internacionalment per

la seva aportació a la reflexió sobre els

espais urbans.

TONI

L’espectacle té diversos apartats diferenciats:

Les relacions de cadascun dels ballarins amb l’espai.

Homenatge a l’estàtua de Kolbe, fet amb altres 20 escultures de carn i ossos.

Envair l’espai amb la mida, mesurar l’edifici respecte a tu mateix a pams, a nassos, a

llargades de cos.

I finalment ballar: un bolero, una parella abraçada, compartir espai, temps i músi-

ca amb una persona, sentir-se, compartir emocions a dintre d’aquest espai.

TONI

La dansa també és un espectacle. Pen-

sem també en el públic que veurà un

Pavelló com mai l’havia vist, amb gent

que s’hi mou com normalment no ho

poden fer (o no s’atreveixen), i, en de-

finitiva, amb una coreografia, una or-

ganització dels sentiments dels balla-

rins respecte a l’edifici.

ISABEL

Quan l’arquitectura, com va passar a la

Bauhaus on convivia amb altres arts i ar-

tesanies, busca companyia és quan més

i millor avança dintre de la seva pròpia

disciplina. Estem en un moment de can-

vi general, que s’està coent en molts

àmbits, i ben segur que estar atents i

oberts a altres disciplines serà positiu.

ISABEL

A l’etapa de l’ETSAB hem proposat pri-

mer un coneixement teòric d’ambdues

disciplines, paral·lelament als tallers de

coneixement del cos. I ara, al Pavelló,

descobrim l’espai i les seves emocions.

ISABEL

Els arquitectes, com

a col·lectiu, som una

mica endogàmics. Mos-

trem una certa recança

per establir relacions

amb altres arts. És con

si l’arquitectura fos un

tema a part, que no

participa en una cultu-

ra més àmplia de les

arts, i això és un gran

error.

Text: Rafael Diez, arquitecte

Fotos: Gerard Garcia, arquitecte 



N. de la R.

Sergi Serra Casals és un

dels autors del projecte

Juanbillar, finalista del

concurs per a l’ampliació de

la seu del COAC a

Tarragona. Per error, vam

ometre el seu primer

cognom a l’INDE del passat

mes de juliol.

10de juny

GUALLART, A LA GALERIA
RAS

Media, Mountains &

Architecture és el nom de

l’exposició que presenta

alguns dels darrers projectes

de Vicent Guallart i que es

pot veure fins l’1 d’agost a

la galeria Ras de Barcelona.

Un d’aquests projectes és la

reconstrucció de la

muntanya de Dènia amb

un auditori-teatre al seu

interior. El projecte ha estat

seleccionat per a la Biennal

d’Arquitectura de Venècia.

CERTIFICACIÓ PER A BIS
ARQUITECTES

Aquest despatx barceloní

compta, des del passat mes

de maig, amb la certificació

UNE-EN-ISO 9001:2000

amb abast pel disseny,

càlcul i direcció d’obres

d’estructures en el

desenvolupament de

projectes arquitectònics,

així com la prestació de

serveis de consultoria

d’estructures.

PREMI D’ARQUITECTURA

L’arquitecte Martín

Lejarraga ha estat el

guanyador del IV Premi

Saloni d’Arquitectura

Interior, que  atorga

aquesta firma i que

consisteix en de 30.000

euros. L’acte de lliurament

del premi, al qual aquest

any s’hi han presentat més

de 100 obres, es va realitzar

al Palau de Congressos de

Catalunya i va comptar

amb una conferencia

d’Oscar Tusquets com a

cloenda.

11de juny

CASTELL RECUPERAT

Barcelona recuperarà la

propietat del castell de

Montjuïc, on podria

instal·lar-s’hi un museu

dedicat a la pau en comptes

del museu militar actual,

segons que ha anunciat el

president del Govern, José

Luis Rodríguez Zapatero. 

12de juny

ARQUITECTURES
OBLIDADES

Un grup d’arquitectes

espanyols, entre els quals es

troba Josep Llinàs, han

recuperat, en forma de

maqueta, projectes

desapareguts o mai

construïts d’alguns dels

grans mestres del segle XX.

Així, un total de 24

projectes d’aquestes

característiques integren

l’exposició Arquitecturas

ausentes, que es podrà veure

a les Arquerías dels Nous

Ministeris fins al proper 7

de novembre. Llinàs ha

reconstruït a escala la caseta

de banys de Josep Lluís Sert

per a aquesta iniciativa, a la

qual també participen Juan

Navarro Baldeweg, Miguel

Fisac o Rafael Moneo, entre

d’altres.

13de juny

MATEO A BERLÍN

L’arquitecte català ha estat

l’autor del projecte per a la

construcció de la nova seu

del Deutsche Bundesbank

de Chemnitz (Alemanya),

que serà lliurat als seus
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DIETARI

propietaris el proper 23 de

juny, en un acte en el qual

serà present el mateix Josep

Lluís Mateo. D’altra banda,

des del passat 4 de juny i

fins al 4 de juliol, la galeria

Aedes de Berlín acull

l’exposició Organic versus

inorganic, que mostra

detalls dels processos

creatius de dos dels darrers

projectes de Mateo: el

centre de convencions de

Barcelona i el mateix

Bundesbank de Chemnitz.

Per últim, val a dir, que

Mateo ha estat substituït

per Gerardo Ayala com a

comissari espanyol a la

Biennal de Venècia. El

govern espanyol, mitjançant

la ministra d’Habitatge,

María Antonia Trujillo, ha

pres la decisió del relleu de

Mateo, qui s’ha declarat

sorprès, “tot i que no tinc

cap interès en polemitzar

perquè no soc comissari

d’exposicions i tampoc hi

tenia cap interès personal”.

14de juny

SATURACIÓ UNIFAMILIAR

Les reserves de sòl per a

habitatge a la regió

metropolitana de Barcelona

es podrien esgotar en 14



anys si es manté el ritme

actual de construcció

d’habitatges unifamiliars.

L’any 2003, es van acabar a

Catalunya un total de

21.596 habitatges

unifamiliars, amb una

ocupació total de 311

hectàrees, 140 més que les

destinades als 47.202

habitatges plurifamiliars

finalitzats en el mateix

període. Aquestes són

algunes de les dades

aportades per l’estudi

Habitatge i consum de sòl,

que han realitzat els

economistes Agustí Jover i

Miquel Morell i l’informàtic

Àngel Gómez. D’altra

banda, dies després (27 de

juny) El Periódico recull la

preocupació de molts

consistoris de l’àrea

metropolitana davant de

l’increment de la despeses

en instal·lació i

manteniment dels serveis

públics que comporta

l’augment d’aquest tipus

d’habitatges.

LA BARCELONETA
D’ALMACELLES

L’ajuntament d’aquesta

localitat lleidatana ha

catalogat recentment el

conjunt urbà de vuit illes

disposades simètricament a

partir del carrer Major,

dissenyades l’any 1773 per

l’arquitecte Josep Mas

Dordal. Dordal havia

treballat prèviament a

l’Ajuntament de Barcelona,

on havia participat poc

abans en la construcció del

barri de la Barceloneta. El

diari La Mañana dedica un

article a aquesta mostra del

que anomena “esquelet del

somni il·lustrat de fa 350

anys”.

16de juny

INCREMENT DEL LLOGUER

Els preus del lloguer

d’habitatges a Barcelona

pujaran al voltant d’un 20

per cent aquest any degut,

sobretot, a la influència del

Fòrum de les Cultures,

segons previsions de la

immobiliària Forcadell i de

la Universitat de

Barcelona. Aquesta seria la

pujada més gran de la

darrera dècada.

CONCURS PER A LA
FILMOTECA

L’Institut Català de les

Indústries Culturals (ICIC)

ha convocat un concurs

restringit per al projecte del

nou edifici de la Filmoteca

de Catalunya al barri del

Raval de Barcelona. D’entre

les propostes que es

presentin a la primera fase

del concurs, que va

finalitzar el 30 de juny, se’n

triaran cinc finalistes. La

posada en marxa de la nova

seu de la filmoteca, que

resoldrà els problemes de

dispersió i manca d’espai

actuals, està prevista per a

mitjan 2007. 

SOBRE RCR

El suplement Culturas de La

Vanguardia dedica un article

al despatx olotí de Rafael

Aranda, Carme Pigem i

Ramon Vilalta, que

distingeix com a referència

fonamental de la nova

arquitectura catalana. A

més de reflectir la ja

considerable obra

construïda que atresoren,

l’article destaca, entre altres

aspectes, com “el seu

profund compromís amb la

terra natal no es tradueix

en una actuació localista,

sinó que tendeixen a fer

coincidir l’aspiració

universalista amb l’entorn

més proper al dia a dia de

la seva feina”.

19de juny

AJUSTAMENT PROPER?

El Banc d’Espanya subratlla

en el seu informe sobre

l’economia espanyola

corresponent a l’any 2003

que la bombolla

immobiliària s’ha

mantingut en el decurs de

l’esmentat any, amb una

sobrevaloració d’un 20 per

cent. Alhora, l’entitat

confia que que es produirà

“una absorció ordenada del

desajustament existent,

mitjançant una prompta

desacceleració dels preus”.

D’altra banda, l’Itec preveu

un descens en la

construcció d’habitatges a

l’Estat espanyol (23 de

juny) d’un 1,5 per cent 

al 2005 i del 3,5 per cent al

2006. En canvi, en el decurs

d’aquest any augmentarà

un 4 per cent.

BAREMS DE
REHABILITACIÓ

Un barem estadístic

integrat per diversos factors

combinats servirà per

puntuar cada projecte

d’actuació presentat pels

ajuntaments dintre del

programa de rehabilitació

integral dels barris que la

Generalitat començarà a

aplicar a finals d’any. Una

comissió integrada per deu

persones en representació

dels diversos agents

implicats, serà l’encarregada

de gestionar el fons

econòmic amb què el

govern autonòmic dotarà el

pla.

21de juny

REPOLITITZAR
L’ARQUITECTURA

Aquest és el principal

objectiu d’un grup de
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treball que encapçalen

Josep Bohigas i Daniel Cid,

ambdós professors de

l’escola Elisava, i en el qual

també hi figuren un seguit

d’exalumnes. Un article del

diari Avui recull les

activitats d’aquest grup per

relacionar arquitectura i

solucions per a

l’infrahabitatge, que van

tenir la seva primera

expressió amb

l’organització del projecte

Barraca Barcelona i que ha

tingut continuïtat amb els

premis Habitàcola.

22de juny

PATRIMONI SOSTENIBLE

L’edifici principal de

l’antiga Fàbrica de Gas de

Barcelona, fins fa poc en

estat de pràctic

abandonament, ha estat

recuperat per l’agrupació

Futur Sostenible com a

centre d’energies

renovables. Situat a la

Barceloneta, l’edifici,

construït l’any 1906 i obra

de Domènec Estapà, ha

estat rebatejat com a

Fàbrica del Sol, donat que

obté energia dels grans

panells fotovoltaics situats

a la façana.

23de juny

PLA DE XOC AJORNAT

El pla de xoc de l’habitatge

no s’aprovarà al mes de

juny, com s’havia anunciat,

sinó que s’abordarà en dues

etapes per tal de buscar el

pacte amb les comunitats

autònomes, segons ha

anunciat la ministra

d’Habitatge, Maria Antonia

Trujillo. Trujillo va

anunciar algunes de les

accions que es proposaran

al pla, com ara

l’establiment d’ajudes per a

l’arrendador i l’arrendatari

amb l’objectiu de potenciar

el lloguer.

UN MACROPROJECTE A
REUS

El projecte del Tecnoparc de

Reus aplegarà 56 projectes

empresarials, sanitaris,

educatius i residencials en

un total de 156 hectàrees,

amb un milió de metres

quadrats d’edificabilitat i

més de 1.000 milions

d’euros d’inversió global.

L’alcalde de Reus, Lluís

Miquel Pérez, va donar els

detalls del projecte, que es

construirà entre les

carreteres de Tarragona,

Bellissens i Salou, en el

decurs d’una conferència.

24de juny

SÍMPTOMES DE
MODERACIÓ

El descens del preu dels

habitatges podria ser una

realitat a Barcelona en poc

temps, segons un informe

realitzat per experts de la

UPC i editat per la

Diputació de Barcelona i la

Cambra de Comerç. 

ENTREVISTA A JOSEP
RIERA

El nou president de la

Demarcació de Girona del

COAC és entrevistat al Diari

de Girona. En el decurs de

l’entrevista, Riera es refereix

als principals objectius de

la Demarcació, que, a partir

del reconeixement de la

bona feina portada a terme

en el decurs del mandat de

Carles Bosch, passen per la

tasca interna amb el servei

al col·legiat i per la

projecció exterior, on

confia que el col·legi sigui

reconegut com a agent

cultural de la ciutat, alhora

que es refereix als temes

que li són propis, com ara
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patrimoni, paisatge o

territori. Riera assegurà, en

un altre moment de

l’entrevista que “estem

construint molt i

rehabilitant poc”.

26de juny

CONCURS A LA CORUNYA

Elias Torres amb José

Antonio Martínez Lapeña i

Carlos Ferrater van ser dos

dels equips convidats al

concurs per a la construcció

de la Casa de la Història, un

museu ubicat en un parc

cultural a l’entorn del

castro d’Elviña, en una

zona que ocupa unes 66

hectàrees. Finalment, la

proposta guanyadora del

concurs internacional, en

què també hi participaven

MVRDV, David Chipperfied

i Zaha Hadid, va ser

l’arquitecte gallec Manuel

Gallego.

PASSATGES DETERIORATS

Una vintena dels 45

passatges situats a

l’Eixample barceloní tenen

signes de degradació, com

ara voreres deteriorades,

il·luminació insuficient o

paviment en mal estat.

Segons que publica El

Periódico, fonts municipals

han assenyalat que ja han

estat aprovats els projectes

per rehabilitar tres d’aquests

passatges, concretament els

de Bocabella, d’en Sacristà i

el de Joan Casas.  



SOBRE LA CIUTAT
JUDICIAL

Al macroprojecte que s’ha

d’ubicar a les antigues

casernes hi dedica un

article Josep Oliva al diari

La Vanguardia. L’arquitecte

i urbanista considera una

“excel·lent” noticia el

replantejament del

projecte inicial, donat que,

tal com afirma, “la ciutat

no pot construir-se a base

de visions parcials que

porten a la seva

segmentació i cauen en el

reduccionisme”. Partidari

de la distribució d’usos

urbans abans que de la

seva concentració, Oliva

sosté que el projecte

inicial, a més de

monofuncional, “tenia un

caràcter híbrid i ambigu”,

per la qual cosa espera que

la seva remodelació porti a

un plantejament en el qual

prevalgui l’urbanisme

sobre l’arquitectura de

qualitat.

PREMIS DEL COL·LEGI
MALLORQUÍ

Eva Prats i Ricardo Flores,

pel museu dels Molins i

l’adequació de l’espai

públic circumdant (a la

imatge) –premi ex aequo en

la categoria d’actuacions en

edificis existents– i José

Antonio Martínez Lapeña i

Elies Torres, per la

restauració i rehabilitació

del passeig de Ronda-

Murades de Palma –premi

d’espais exteriors i projectes

urbans–, figuren entre els

guardonats de la segona

edició dels Premis

d’Arquitectura 2002-03,

atorgats per la Junta de la

Demarcació de Mallorca del

COAIB i que es van lliurar

en un acte celebrat a

l’Auditori Costa Nord de

Valldemossa. Un total de

106 projectes es van

presentar als premis,

dividits en set categories.

27de juny

OPINIONS DEL DEGÀ

Jesús Alonso afirma en una

entrevista que publica el

suplement Món Empresarial

que es produirà una

estabilització de l’oferta i la

demanda immobiliària al

mercat espanyol. En

l’entrevista, el degà del

COAC repassa alguna de les

qüestions d’actualitat

col·legial, com ara els

convenis signats a la Xina

per al desenvolupament

urbanístic d’algunes de les

seves ciutats. Alonso signa

també un article que

publica el mateix diari en

un suplement especial dies

després (1 de juliol),

referint-se, en aquest cas a

la implantació de la

signatura electrònica entre

els professionals. En aquest

cas, signa l’article com a

president de

Firmaprofesional.

28de juny

MOR JOSEP VERNIER I
MAGRIÑÀ

L’arquitecte, que estava

col·legiat des del 30 d’abril

de 1974, ha mort a l’edat

de 56 anys.

30de juny

ARQUITECTE I POETA

Joan Margarit reuneix

aquesta doble condició i

acaba de publicar Els

primers freds, on recull la

seva obra poètica entre

1975 i 1995. Margarit és

entrevistat al diari ABC, on

afirma, entre d’altres

coses, que l’arquitectura

ha aportat a la seva poesia

“una sensatesa que la gent

de lletres no té”. Preguntat

sobre la seva visió del

Fòrum com a arquitecte,

assenyala que “no és una

qüestió d’arquitectura,

sinó d’entreteniment”. 

1de juliol

CRÍTICS AMB EL FÒRUM

Diversos participants al

Congrés Internacional

Arquitectura 3000, celebrat

sota el lema L’arquitectura

indiferent i organitzat per

l’ETSAB, s’han mostrat

crítics amb l’arquitectura

del Fòrum 2004, que

consideren aliena al seu

context social i cultural.

Així, Josep Muntañola,

president del congrés,

l’arquitecte colombià

Rogelio Salmona o el

finlandès Juha Leiviskä es

van referir a la plaça del

Fòrum o la torre Agbar com

a clars exemples d’aquesta

desconnexió amb l’entorn

de la ciutat. Enfront

d’aquesta arquitectura

indiferent en relació amb el

que té al seu voltant, es va

oposar el concepte

d’arquitectura responsable.

ARQUITECTURA CATALA-

NA INVERTEBRADA

Aquest és el títol d’un

article signat per Josep

Maria Montaner al diari El

País en el qual afirma que
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mentre el panorama de

l’arquitectura catalana s’ha

renovat i ampliat

sensiblement en els darrers

25 anys, les institucions

“segueixen amb unes

infraestructures de fa vàries

dècades”. Aquest context,

d’enorme diversitat i

invertebrat es tradueix en

un escenari limitat pels

professionals a l’àmbit

català i on hi conviu una

arquitectura cada vegada

més reconeixible amb una

manca de mitjans de

recerca, debat, promoció i

difusió d’aquesta mateixa

arquitectura.

BARCELONA, CAPITAL DE
L’ARQUITECTURA?

Diversos representants

polítics catalans han

proposat el nom de

Barcelona com a seu d’un

futur museu nacional

d’arquitectura, que la

ministra d’Habitatge,

Maria Antònia Trujillo va

anunciar com un dels seus

objectius en una

intervenció al Senat. Fins i

tot, l’alcalde Joan Clos va

esmentar l’edifici Fòrum

com a possible ubicació

del museu. Segons que

publica La Vanguardia, la

possibilitat que Barcelona

acollís el centre ha

entusiasmat els arquitectes

de la ciutat. En aquest

sentit, el president de la

Demarcació de Barcelona

del COAC, Jordi Ludevid,

va oferir el centre de

documentació per al nou

museu.

BARCELONA A VISTA
D’OCELL

L’arquitecte Alfons Ollé

exposa un seguit de

panofotos a la mostra BCN

Zapping, que es pot veure

al Centre Cívic Besòs fins

al 28 de juliol. L’exposició

recull un seguit de fotos

de gran format –de 3 a 8

metres– encadenades, que

Ollé ha realitzat en el

decurs dels darrers cinc

anys. L’exposició ofereix

la possibilitat “de gaudir

de la ciutat com molts de

nosaltres hem tingut

poques ocasions de fer-ho:

ens posa la ciutat als

nostres peus i ens situa

permanentment en un

dels espais de més difícil

accés de la ciutat i de

permanència més efímera,

el seu espai aeri”.

2de juliol

BARÒMETRE DE
L’HABITATGE

En el conjunt de l’estat,

l’encariment dels

habitatges en els darrers

dotze mesos ha estat cinc

punts inferior al de 2003,

tot i que a Catalunya

aquest descens ha estat

només de tres punts,

segons dades de la Societat

Estatal de Taxació.

Catalunya compta, a més,

amb les ciutats on el

metre quadrat és més car

–3.098 euros– i on s’ha

registrat l’increment més

important dels preus, un

19,2 per cent: Barcelona i

Girona, respectivament-.

ARQUITECTURA I
SOCIETAT DEL
CONEIXEMENT

Vicente Guallart defensa,

en un article que signa a

El País, el paper de motor

de l’arquitectura i

l’urbanisme en la nova

societat del coneixement.

En aquest sentit, considera

bàsic el recolzament a

l’arquitectura local de

qualitat en projectes

emblemàtics per a la

ciutat; portar a terme un

esforç per atreure a

estudiar a Barcelona

alumnes dels països

emergents d’Àsia, l’Est

d’Europa, Àfrica i

l’Amèrica del Sud –“on la

partida urbana es juga en

l’actualitat”- i la creació

de centres específics de

recerca. “Per això,

Barcelona i Catalunya han

d’impulsar i reforçar la

recerca al voltant d’un

coneixement clau per a la

seva economia futura,

com és l’arquitectura i

l’ordenació del territori”.

66

S e t e m b r e  2 0 0 4

3de juliol

MODELS D’ESPAI PÚBLIC
URBÀ

El suplement Babelia del

diari El País dedica un

article al tercer premi

Europeu de l’Espai Públic

Urbà, atorgat a la

recuperació del passeig de

l’Òval a Terol i a la

transformació en parc del

dipòsit de residus a Begues,

obra d’Enric Batlle, Joan

Roig i Teresa Galí. Sobre

aquest segon treball, es

destaca la reintegració al

parc del Garraf assolida

amb “un espectacular

modelament en terrasses de

les capes d’escombraries i

terra acumulades i la seva

plantació amb tres tipus de

vegetació de la zona”.

4de juliol

EL RETORN DELS
GRATACELS

Aquest és el títol d’un tema

de debat plantejat pel diari

La Vanguardia i sobre el

qual escriuen tres

articulistes, entre els qui hi

figuren els arquitectes Ivan

Bercedo i Jorge Mestre. El

seu text, titulat El skylyne de

Barcelona, gira al voltant del

simbolisme que pot

adquirir a la ciutat la torre

Agbar de Jean Nouvel i

b720, “un projecte singular

a diversos nivells”. 



7de juliol

EMBT A FIGUERES

Benedetta Tagliabue va ser

a Figueres per presentar,

juntament amb l’alcalde de

la localitat, Joan

Armangué, i el secretari

d’Habitatge de la

Generalitat, Ricard

Fernández, el projecte per

a la construcció de 48

habitatges socials de

lloguer per a joves. El bloc

d’habitatges recordarà, en

al seva forma, una serp,

amb una volumetria

irregular.

CONCURS PER A
MONTERO-GRÀCIA

El despatx barceloní

d’Imanol Montero i Xavier

Gràcia s’ha adjudicat el

concurs per al disseny del

nou Aulari Comú al

campus de Montilivi de la

Universitat de Girona

(UdG). La seva proposta

gira al voltant de crear un

volum d’accés a l’edifici, un

gran porxo d’entrada. El fet

de disposar d’un programa

de dos mòduls i un futur

tercer, fan que el projecte

s’articuli al voltant d’un

espai comú per a tots. L’any

passat, els dos arquitectes ja

vam guanyar un altre

concurs per a la UdG, en

aquest cas pel nou Centre

d’Informació i

assessorament per a

l’Estudiant (CIAE).

9de juliol

RECONVERSIÓ DE LUXE

Tres noves promocions

situades al passeig de

Gràcia, fruit de la

transformació d’antics

edificis d’oficines, han

esdevingut de les més cares

de Barcelona, en oferir

habitatges on el metre

quadrat costa de 8.500 a

14.000 euros.

PRESENTACIÓ DE LES
BODEGUES PROTOS

Les noves bodegues

d’aquesta firma vinícola a

Peñafiel (Valladolid),

dissenyades per Richard

Rogers i Alonso Balaguer

Arquitectes Associats, han

estat presentades

públicament. L’estructura

s’aixeca sobre un basament

triangular. Consta de cinc

voltes parabòliques

interconnectades,

suportades per grans arcs de

fusta laminada, que es

revesteixen de peces de

terracota de gran format.

D’altra banda, un altre

projecte de Rogers i Alonso

i Balaguer, el projecte de

Las Arenas, ha estat

seleccionat per presentar-se

a la Biennal de Venècia.

CONCURS A PERPINYÀ

Lluís Dilmé i Xavier Fabré

han estat seleccionats pel

concurs per a la construcció

del Théatre de l’Archipel a

Perpinyà, juntament amb

Jean Nouvel i Christian de

Portzamparc. Cap a final

d’any, un jurat triarà entre

les tres propostes pel

projecte, que comptarà amb

un pressupost d’uns 20

milions d’euros.

MOR GUILLEM COSP I
VILLARÓ

L’arquitecte, que estava

col·legiat des del 20 de juny

de 1915, ha mort a

Barcelona a l’edat de 89

anys.

10de juliol

L’ALTRA MALLORCA

Jon Tugores i Jordi Bernadó

són els autors de Mallorca

boom, un llibre recentment

editat (Camper-Son Fortesa)

que planteja una segona

lectura sobre l’illa de

Mallorca, més crítica i

allunyada de la típica de les

postals. Dissenyat per Pablo

Martín, el llibre compta,

amb col·laboracions de

Rafael Moneo, Xavier

Vancells, Carles Puig, Carles

Llop, Carme Pinós, Lluís

Ortega, Juan Herreros,

Xavier Monteys, Antonio

Font, Dani Calatayud, Anna

Zahonero, Mika Utzon,

Jaime Coll, Ton Salvadó,

Inés de Rivera i Rafael

Moranta.

RIQUESA
ARQUITECTÒNICA RURAL

Joan Curós, autor d’una

tesi que estudia en

profunditat les diferents

tipologies de masia que es

poden trobar a Catalunya,

signa un article al

suplement Actual del

Dossier Econòmic en què

afirma que “l’arquitectura

rural neix d’una notable

racionalitat organitzativa,

constructiva, estructural i

paisatgística, i la societat

ha d’actuar per preservar-

la i intervenir-hi només de

la manera més assenyada

possible”.
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� BARCELONA
Pl. Nova 5
93 306 78 00

� BAGES- BERGUEDÀ Manresa
Arquitecte Oms 5
93 875 16 56

� VALLÈS Terrassa
Colom 114
93 731 34 11

� OSONA Vic
Pl. Bisbe Oliba 2
93 889 26 91 

� BAIX LLOBREGAT 
Sant Joan Despí
Pl. Catalunya s/n
93 373 49 77

� MARESME Canet
Casa Museu 
Lluís Domènech i Montaner 
Riera Gavarra, 2
93 794 08 21

� GIRONA
Pl. Catedral 8
972 41 27 27

� GARROTXA-RIPOLLÈS Olot
Pl. Clarà 12
972 27 27 00

� ALT EMPORDÀ Figueres
Perelada 8
972 50 50 33

� LLEIDA
Canyeret 2
973 23 40 51

� PIRINEU La Seu d’Urgell
Pg. Joan Brudieu 20
973 23 40 51

� TARRAGONA
Sant Llorenç 20-22
977 24 93 67

� EBRE Tortosa
Berenguer IV 26
977 44 19 72

ESCOLA SERT:
Informació: tel. 93 306 78 28. 
escolasert@coac.net

@ CURSOS ON LINE:
Informació: tel. 93 306 78 42. 
sertonline@coac.net
http://www.coac.net/escolasert

� L’explosió de la ciutat
fins 11 setembre 
Fòrum Universal de les Cultures
Barcelona 2004 – COAC
sala d’exposicions
BARCELONA

� Neruda-Rodríguez Arias. Cases
per a un poeta.
lectura dels poemes Oda a las
cosas i A La Sebastiana, a càrrec
de Julio Jung
inauguració 16 setembre, 22h
16 setembre a 22 octubre 
sala d’exposicions
BARCELONA

� Currículums Vistos 
fins 4 setembre
espai Picasso
BARCELONA

� La primera mirada
fins 15 setembre
B’art fotogràfic
BARCELONA

� Aparença X 
inauguració 22h
16 setembre a 1 octubre
B’art fotogràfic
BARCELONA

� Josep Ferrando, Max Sanjulián,
Nadia Casabella, Roberto Soto 
festa d’inauguració: dijous 16
setembre, 22h
16 setembre a 2 octubre
espai Picasso
BARCELONA

� Trastos
fins 12 setembre
sala d’actes 
MANRESA

� MUROFF. Exposició sobre les
conseqüències del Fòrum 2004 
fins 26 setembre
vestíbul d’accés delegació 
TERRASSA

� III Biennal d’Arquitectura de les
Comarques Centrals 
fins 14 setembre
sala d’exposicions
TERRASSA

� L’altre costat de la Frontera 
13 setembre fins octubre
sala d’exposicions
TERRASSA

� II Biennal d’Arquitectura del
Vallès (itinerant)
7 setembre a 8 octubre
ajuntament
CERDANYOLA DEL VALLÈS

� Biopolis, building nature 
fins 13 setembre
sala La Cova
GIRONA

� Josep Danes i Torras (1891-
1955)
3 3 al 30 setembre
sala d’exposicions
GIRONA

� Alejandro de la Sota 
20 setembre a 12 novembre
seu demarcació
TARRAGONA

� Projectes finals de carrera 2000-
2003
17 setembre a 10 octubre
sala d’exposicions
OLOT
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CONFERÈNCIES ESCOLA SERT I CURSOS
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� Cicle Arq. Cat. Vol.2   

totes les conferències a les 20h
21 setembre 
• Franc Fernández, Carles Puig,

Xavi Vancells
• Enric Ruiz Geli (Cloud 9)
28 setembre
• Meritxell Inaraja
• Joan Forgas
30 setembre
• Ramon Valls 
• Ricard Turon, Pep Cargol (etc

arquitectura)
5 octubre
• David Baena, Toni Casamor

(BCQ)
• Fermin Vázquez (b-720)
14 octubre
• Anna Ribas, Marta Gavàs
• Josep Maria Miró
19 octubre
• Pilar Claderón, Marc Folch
• Charmaine Lay, Carles Muro

(clcm architects)
21 octubre
• Josep Miàs
• Ricardo Flores, Eva Prats 
sala d’actes
BARCELONA

� La problemàtica de la
tramitació de llicències
urbanístiques a Terrassa 
21 setembre, 19h 
sala d’actes
TERRASSA

� Cicle de conferències Ticket
Cultural. Obra pròpia, a càrrec
de Xavier Claramunt 
1 setembre, 20h
sala d’actes
MANRESA

� Esport i arquitectura. Cicle de
conferències. “Caràcter dels
espais esportius. Llum i
ombra”, a càrrec de Pere Riera. 
30 setembre, 19h 
sala d’actes
MANRESA

� Primera jornada ECOFORUM
2004
Gestió integral dels residus
urbans i sistemes de tractament
disponibles
28 setembre, 16h
Segona jornada ECOFORUM
2004
Modalitats de recollida que
s’apliquen actualment
29 setembre, 16.30h
sala d’actes
TERRASSA

� Xerrada: Presentació del
projecte guanyador del concurs
casa de les ànimes, a càrrec de
l’equip guanyador (Jordi Bosch,
Joan Tarrús i Javier de las Heras
en col·laboració amb Óscar
Barcelón)
9 setembre, 19.30h
sala d’actes
TARRAGONA

� Jornada L’Arquitecte al Servei
dels Ajuntaments 
15 setembre, 18 a 20h
sala d’actes
TARRAGONA

� Cicle Tertúlies. Consells de
fotografia, a càrrec de Xavier
Moliner
24 setembre, 19.30h
seu delegació
FIGUERES

PRESENTACIONS
� A ritme 2x4. Una aproximació

al món de l’havanera
13 a 18 setembre
organitza: Agrupació Cultural del
Bages
sala d’actes
MANRESA

� CT/CT18 Paviments i
revestiments
14, 21 i 28 setembre i 5 octubre,
18 a 21h
organitza: Escola Sert
GIRONA

� IT5/M6 Muntatge i composició
de presentacions gràfiques
14 setembre i 12 octubre 
Escola Sert
on line

� OP2/M3 L’obra i la direcció
tècnica d’execució
16, 23 i 30 setembre i 10 i 14
octubre, 18.30 a 21.30h
Escola Sert
BARCELONA

� CT/CT17 Anglès per a
arquitectes. Introducció a
l’anglès tècnic a traves de
debats i presentacions de
projectes arquitectònics
teoria 20 i 21 setembre, pràctica
27, 28, 29 i 30 setembre, 15 a
17h
Escola Sert
BARCELONA

� JT7 Energia solar tèrmica
21 setembre, 17 a 20h
Escola Sert
SANT JOAN DESPÍ

� IT5/M3 Gestió i organització de
la informació
21 i 28 setembre, 18 a 21h
Escola Sert
BARCELONA

� IT1/M1 Introducció al disseny
estructural, 5a edició
sessions presencials: 3 divendres a
confirmar, 16 a 18.30h
Escola Sert
BARCELONA

� IT5/M4 Icad-T Nivell avançat
23 setembre a 22 octubre
Escola Sert i SAI
on line

� IT5/M5 Microstation
24 setembre, 1, 8, 15, 22 i 29
octubre i 5, 12, 19 i 26
novembre, 16 a 21h
Escola Sert i ETSAV
SANT CUGAT

� JT12 Les instal·lacions
elèctriques dels edificis segons
el REBT 2002. Novetats i
primeres experiències
27 setembre, 16 a 20h
Escola Sert
BARCELONA

� JT11 Jornada tècnica sobre color
i textures en paviments i
paraments de formigó
30 setembre, 16 a 21h
Escola Sert
GIRONA
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EMBT Enric Miralles / Benedetta Tagliabue. Working in progress
Ed.: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ministerio de la Vivienda (Barcelona,
Madrid), 2004. Pàgines: 252. Preu: 36,06 euros.

El segon homenatge del Col·legi a Enric Miralles arriba en forma de llibre dos anys després del lliurament
de la Medalla d’Or i quatre després de la seva mort. Una obra d’elaboració i presentació exquisides que re-
cull peces cabdals del despatx EMBT des de 1991 fins a 2004 a arreu d’Espanya i d’Europa. En total onze
projectes: Parc Diagonal Mar (Barcelona, 1997-2002), Parc dels Colors (Mollet del Vallès, 1991-2001), Bi-
blioteca (Palafolls, 1997), Campus Universitario (Vigo, 1999-2003), Nou Parlament d’Escòcia (Edimburg,
1998-2004), Mercat de Santa Caterina (Barcelona, 1997-2004), Reforma de l’Ajuntament (Utrecht, 1997-
2000), Nou Institut Universitari d’Arquitectura IUAV (Venècia, 1998), Nova seu de Gas Natural (Barcelona,
1999-), sis cases a Borneo (Amsterdam, 1996-2000) i Escola de Música (Hamburg, 1997-2000). I, també,
el muntatge de l’exposició Seqüències que es va fer el 2002 al COAC amb Carles Llop i una composició in-
èdita: Bloom, de 1999, creada amb il·lusió poètica –“Els camins s’apropen uns als altres… / i si no es creuen,
/ caminen junts per un temps… / …les fulles / i les flors ens en semblen –molts cops– / una conseqüència ines-
perada.”– per Miralles amb referències al Rosen Museum, als parcs de Mollet i de Diagonal Mar i al Parla-
ment d’Edimburg. Com apunta el degà, Jesús Alonso, al pròleg, el llibre és un merescut apropament a la
imaginació, la complexitat formal, l’harmonia d’elements i detalls, els referents històrics i el diàleg amb el
programa i l’entorn presents als projectes d’Enric Miralles. S’inclou un CD-rom amb la filmació de Bigas
Luna feta per al muntatge de Seqüències.

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes: entre la abstracción y la naturaleza
Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramon Vilalta i William Curtis (intr.) 
Ed.: Gustavo Gili (Barcelona), 2004. Pàgines: 320. Preu: 72,12 euros.

Per William J. R. Curtis, Aranda, Pigem i Vilalta conceben l’arquitectura quant a paisatge i el paisatge quant
a arquitectura. Els seus edificis són, diu en la introducció del llibre, audaços en les formes, refinats en les
proporcions i elegants en els detalls. Concretament: “A aquests arquitectes els interessa la materialitat,
però no com una fita en si mateixa; i també se senten atrets cap a allò immaterial en l’art i en la natura.”
L’obra d’aquests tres arquitectes catalans gaudeix d’una especial característica d’imbricació en el paisatge i
desprèn una joventut tranquil·la, una conseqüència, potser, de les seves arrels en una Garrotxa especial-
ment plàstica i del fet que quan van començar a treballar junts –finals dels 80– cap d’ells no tenia encara
els 30 anys. Totes aquestes qualitats es poden comprovar en el recorregut que ofereix la monografia a tra-
vés de tota l’obra feta des de 1990 fins al 2000. En total, 28 obres i projectes especialment a Olot, a Giro-
na i a d’altres localitats de la província i a Barcelona, Tarragona, Lleida, Villajoiosa i Santander. Inclou ex-
cel·lents fotografies, plànols, croquis, il·lustracions i detalls constructius de cada projecte, una biografia,
una cronologia gràfica i una relació de premis i distincions, entre els quals els dos FAD de 2003 i 2002
–també n’han guanyat un altre enguany– i diversos primers premis de la Demarcació de Girona del COAC.
L’acurada edició fa la resta d’un llibre que es presenta en català i en anglès.

Eduardo Souto de Moura 
Antonio Esposito i Giovanni Leoni 
Ed.: Gustavo Gili (Barcelona), 2003. Pàgines: 452. Preu: 91,35 euros.

Eduardo Souto de Moura va néixer a Porto l’any 1952, dada que indica una certa precocitat a l’hora d’in-
cloure el seu nom entre els mestres de l’arquitectura contemporània internacional. És mereixedor, però,
d’una monografia que reculli tota la seva obra, projectada, feta i en construcció, amb les memòries d’al-
guns dels seus treballs. El llibre, de luxosa edició, presenta l’etapa de formació de 1977 a 1983, les cases
(1982-2002), els interiors i instal·lacions (1979-2002), l’edifici en bloc (1987-1999), els projectes urbans
(1982-2002), les rehabilitacions i restauracions (1982-2002) i les experimentacions fetes des de 1997 a
2002. S’hi inclouen també una conversa entre Souto de Moura, Álvaro Siza i Fernando Távora, una anàlisi
–En busca de una regla. La arquitectura de Souto de Moura–, de Giovanni Leoni, un llarg article –La construc-
ción y el detalle– d’Antonio Esposito, un llistat cronològic de les seves obres i una entrevista biogràfica a càr-
rec de Monica Danielle. Entre altres idees, aquesta reflexió: “Estic fascinat per aquest canvi de segle, per
aquest interès que ve de fora, per aquest pluralisme arquitectònic que autoritza qualsevol forma, i estic se-
gur que en sortirà quelcom de bo. Vull pensar que estic treballant per omplir un buit, no solament meu,
sinó col·lectiu.”
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‘MANUAL PARA LA REDACCIÓN 
DE INFORMES TÉCNICOS 
EN CONSTRUCCIÓN’
Elogi de la paraula i de la utilitat. Aquesta frase podria resumir la presentació del llibre Manual para la
redacción de informes técnicos en construcción, de José Calavera, catedràtic i president de l’Intemac, el
passat juliol al COAC de Barcelona en un acte organitzat per la Cooperativa Jordi Capell i presentat
per César Díaz. 

“Si no se sap expressar un sentiment, difícilment es podran explicar per escrit els
problemes d’una esquerda.” Així va resumir Joan Margarit la importància de la
paraula escrita en tots els ordres de la vida professional, un fet que és ben palès
–en continguts i en intencions– en el llibre de José Calavera. Per l’arquitecte i po-
eta el magisteri de Calavera va més enllà de la tècnica: les seves explicacions cla-
res, senzilles i profundes són l’antítesi d’un sistema de poder basat en la mala uti-
lització del llenguatge. En aquest sentit ha estat notable la seva lluita contra
l’obscurantisme de la paraula tècnica, fal·laçment feta servir sovint per “entretenir
el personal”. Margarit va confessar que el llibre, compendi de detalls pràctics, li
havia ensenyat coses que desconeixia de la professió i, en especial, com abordar
els problemes de fons, saber escoltar les crítiques i tenir cura de la ironia. Una ale-
nada d’aire fresc –“apassionant”, va dir– sorgida del mestratge de la claredat, de
la utilitat i de la modèstia. I de la concisió, una qualitat que va vincular a la poesia.
Com pot redactar un informe algú que no sap expressar-se?, es va preguntar. El
consell és llegir Cervantes, o Maragall, o poesia: “La més exacta de les lletres”. I
ho va explicar dient que si a una poesia se li elimina una paraula s’ensorra com ho

faria un edifici quan se li treu un pilar. 
José Calavera ha comprovat, en la seva activitat acadèmica, les dificultats que els joves tenen ara per ex-
pressar-se i escriure. “Llegeixen molt poc” i, és per això, diu, que tenen dificultat per comunicar idees
correctament. L’interès per ajudar ha estat el principal motiu d’escriure el llibre i perquè –confessa– de
jove havia passat moltes angúnies. Es va mostrar convençut que el Manual és necessari com a eina pràc-
tica i va agrair l’acte a la Cooperativa i també la presència de Joan Margarit i d’Agustí Borrell, que va
qualificar de “dos pesos pesants” de la professió. 
Per Agustí Borrell, president de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya, el
llibre és una recopilació de magnífics consells que només podia escriure una “personalitat important,
de grans coneixements, assequible i amb qualitat humana”, un tècnic capaç d’explicar “veritats de
Perogrullo”. Considera el llibre de Calavera una obra amb particularitats molt interessants per llegir i
memoritzar i una recopilació de bons consells imprescindible per comprendre com funciona el pecu-
liar món dels informes. I, entre d’altres consideracions, “un manual imprescindible perquè el tècnic,
l’advocat i el jutge els entenguin”. 
Al debat, César Díaz va destacar en la qualitat de Calavera de saber comunicar l’experiència i de trans-
metre informació amb alts nivells de síntesi. Va insistir en el poc ús que es fa de la llei d’arbitratge, re-
cordà que fa 30 anys ja va advertir que l’assegurança no era l’única ni la millor solució i reclamà la im-
plicació dels Col·legis. Agustí Borrell va mostrar la seva inquietut per l’actual model i per les sentències
“preocupants” i va advocar per l’experiència francesa, on més de 800 perits són reconeguts per totes
les assegurances. Joan Margarit va destacar la hipoteca que suposen els informes previs a les asseguran-
ces. – J. C. Fotos: Jordi Pareto.

Manual para la redacción de informes técnicos en construcción
José Calavera Ruiz
Edita: Intemac (Madrid), 2003. Pàgines: 252.

César Díaz, José Calavera,
Agustí Borrell i Joan Margarit. 

José Calavera
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Més de 1.050 edificis referenciats –característiques essencials, fotos i dibuixos de tota mena de tipologies–, de 660
arquitectes de 75 països. Més de 5.000 fotografies i imatges, 2.000 dibuixos, 62 mapes i seccions amb dades ge-
nerals del món, sobre edificis i biografies. The Phaidon atlas of contemporary world architecture, sense cap dubte la

compilació més completa de l’arquitectura construïda al
món des de 1998 fins a 2003, va ser presentada al COAC
en un acte que comptà amb la intervenció de Carme Pi-
gem, Jordi Badia i Carlos Ferrater, titulars de tres dels
equips catalans que tenen projectes al llibre. 
L’Atles mostra un total de 66 obres construïdes a Espa-
nya, de les quals cinc són d’RCR Aranda Pigem Vilalta Ar-
quitectes (parc Tussols-Basil i casa Mirador, a Olot; Facul-
tat de Dret, a Girona; centre cívic a Ridaura i escola a Vi-
lartagues), dos de Carlos Ferrater (casa Alonso Planas i
Centre de Convencions, a Barcelona), dos de Miralles &
Tagliabue (parc Diagonal Mar i casa la Clota, a Barcelo-
na), dos de BAAS Arquitectes (tanatoris a Terrassa i Lleó),
un de Clotet-Aparicio (llibreria de la UPF a Barcelona), un
de Lapeña-Torres (escales de La Granja, a Toledo) i un de
l’Estudi Mariscal (Gran Hotel Domino, a Bilbao). Ana En-
ríquez, de l’equip de l’editorial, va apuntar que la selec-
ció d’obres havia estat especialment difícil a Espanya i va

recordar que la publicació de l’Atles ha estat una de les apostes més importants de Phaidon. L’acte va ser organit-
zat conjuntament amb l’Àrea Coordinada de Cultura, Formació i Publicacions. 
Carme Pigem va comentar els projectes del Campus de Montilivi i del Centre Cívic de Ridaura. Del primer en va
destacar la utilització de la llum per alleugerir la solidesa dels volums i dels pilars com a característiques comunes
dels cinc edificis, “tancats i contundents” però amb grans espais banyats per la claror. Respecte al centre cívic va
ressaltar-ne la polivalència, la importància dels espais buits i l’acusat caràcter dels interiors. 
No és el mateix el concepte de la mort que tenen els pobles del Nord i els del Sud, a l’Occident ni a l’Orient… ni a
Lleó ni a Terrassa. Per això, Jordi Badia –BAAS Arquitectes– va aplicar dos criteris diferenciats als tanatoris que va fer
per a aquestes dues ciutats. Dos edificis exactament amb el mateix ús i, en canvi, una formalització fins i tot con-
traposada. Un amb més solemnitat, més “transcendental, i l’altre més obert, més lleuger. Al projecte de Lleó es va
procedir per “soterrar” el volum per fer-lo menys visible, amb una làmina d’aigua a la coberta perquè reflectís el cel
entrant en relació amb el riu i reproduint el color de la ciutat en formigó per la seva vinculació al lloc. A Terrassa, en
canvi, es va optar per la imatge d’una caixeta molt blanca, per un edifici més “optimista” fet per a un habitant que
està entre la terra i el cel. Enlloc d’una tomba de tombes, a la capital vallesana es va voler identificar l’edifici amb la
idea de “transport” cap el més enllà. 
Per Carlos Ferrater l’Atles de Phaidon té múltiples aspectes interessants: per la idea geogràfica de l’arquitectura,
perquè diferencia els països gràcies a les dades generals que aporta, per la proximitat temporal dels projectes, per
la inclusió d’arquitectes joves i, també, pel seu pes físic i les dimensions, que requereixen el faristol. Respecte al Pa-
lau de Congressos de Catalunya –Premio Nacional de Arquitectura 2001–, en destacà la seva ordenació en “cap-
ses” que, posades en relació a través de la llum i de la circulació, generen tot el sistema d’espais autònoms. Recla-
mà atenció per a les lluernes en totes direccions i en els jocs de llums, colors i temperatures. De l’habitatge unifa-
miliar la Miranda, en un promontori a la zona alta de Barcelona, considera que va ser un projecte molt atractiu en
un espai bastant caòtic. El repte va consistir en distribuir l’espai perquè hi convisquessin tres generacions, amb zo-
nes adequades a cada edat i a cada activitat. – J. C. Foto: Jordi Pareto.

The Phaidon atlas of contemporary world architecture
Diversos autors
Edita: Phaidon (Nova York, Londres), 2004. Pàgines: 824. 
Idioma: anglès.
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LA QUALITAT EN ELS
DESPATXOS D’ARQUITECTURA

El COAC i l’Associació Espanyola de Norma-

lització i Certificació (AENOR) van signar el

novembre passat un acord de col·laboració

que pretén donar un impuls decisiu a l’adop-

ció de sistemes de certificació de gestió de la

qualitat per part dels despatxos d’arquitectes. Aquest impuls

vindrà reforçat per la publicació d’una Guia el proper mes

d’octubre per facilitar l’aplicació de la norma UNE-EN ISO

9001:2000 i, en definitiva, per facilitar l’obtenció del certificat

de qualitat per part dels despatxos d’arquitectes catalans. El

subdirector de la Divisió de Certificació de Sistemes d’AENOR,

Jaume Riu, explica en aquesta entrevista perquè és important

la gestió de la qualitat.

Què és un sistema de gestió de la qualitat?
És un model de gestió estratègica que ajuda a les empreses a

augmentar la satisfacció del client. Per això, l’objectiu d’implan-

tar un sistema de gestió de la qualitat és millorar l’organització

del despatx i cadascuna de les tasques que s’hi duen a terme en

base a una reorganització, sistematització i reorientació d’hàbits.

En què consisteix la norma UNE-EN ISO
9001:2000?
Aquesta norma descriu un model de consens internacional

per a la gestió de la qualitat i és aplicable a qualsevol tipus

d’organització.

Quins són els avantatges de la implantació
d’un Sistema de Gestió de la qualitat basat
en la ISO 9001:2000?
Un despatx d’arquitectura que implanta el sistema conforme

a la norma UNE-EN ISO 9001:2000 demostra la seva capaci-

tat per a proporcionar serveis que satisfacin les expectatives

dels clients i demostra que aspira a augmentar la seva satisfac-

ció a través d’una millora contínua. També hem de tenir en

compte que els clients

d’un arquitecte poden

ser organitzacions que ja

tenen experiència en sis-

temes de gestió de la

qualitat. Per això en al-

guns concursos, ja es va-

lora formalment que el

proveïdors de serveis tinguin implantat un sistema de gestió

de la qualitat segons la norma ISO 9001:2000.

És a l’abast de qualsevol despatx?
Sí. Hem de tenir en compte que l’activitat dels despatxos d’ar-

quitectura molt petits també està canviant per afrontar la

competència i la demanda dels serveis complementaris. Per

això les qüestions pròpies del model de gestió de les normes

ISO 9001, com la qualitat del servei, la satisfacció del client,

la gestió per processos, la millora contínua i la motivació

dels professionals o la correcta gestió del temps i dels docu-

ments són qüestions es poden aplicar en qualsevol estructura.

Hi ha algun tipus de suport als despatxos a
l’hora d’implantar aquest model?
Per una banda hi ha les empreses consultores,que assessoren

els despatxos en la implantació d’un sistema de gestió de la

qualitat i la situen, en cas de desitjar-ho, en condicions d’ob-

tenir la certificació. De l’altra, per una iniciativa del CoAC i AE-

NOR s’ha convocat als professionals del sector i a d’altres

col·legis d’arquitectes d’arreu de l’Estat per elaborar el docu-

ment-guia que esdevindrà una mena de codi de bones pràcti-

ques per a tots els despatxos d’arquitectura i facilitarà així la

implantació d’un sistema de gestió de la qualitat segons la

norma UNE-EN ISO 9001:2000. 

ELS TRÀMITS ELECTRÒNICS, AVIAT NOMÉS
AMB LA SIGNATURA DIGITAL 

Des del 30 d’octubre tots els tràmits electrònics amb la Secre-

taria Virtual s’han de portar a terme amb la signatura digital

de Firmaprofesional, que podeu sol·licitar a les oficines del

COAC, o bé accedint directament a la pàgina web:

www.dembcncoac.org/cacoac/frbaix.asp 
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Olga Campañà, Josep Cayuelas, Cristian Cortacans, Catalina

Somolinos i Javier Villar són els comissaris i els autors dels di-

buixos que integren aquesta exposició, que pretén mostrar

com “el vici de dibuixar a mà” encara és present entre els pro-

fessionals més joves.

Els dibuixos d’aquests cinc joves arquitectes estan dividits en

dos vessants: els més acadèmics i els més personals. Així

doncs, l’exposició es separa en dues zones. La més acadèmica

està organitzada d’una manera més aleatòria i més oberta pel

que fa a la distribució i posició. D’aquesta forma, el fet dels di-

buixos més organitzats i estructurats contrasta amb el desor-

dre espacial provocat per les taules i les cortines.

L’altra zona, més personal, més íntima, se situa dintre de l’es-

pai pseudoel·líptic amb una organització més endreçada, tot i que el material expo-

sat és molt caòtic. Se’n vol emfasitzar el caràcter personal i relacionat amb el procés

de treball, i per això es mostren tots els dibuixos, plànols i làmines sobre taules,

acompanyats de llum de flexo. No es tracta de dibuixos completament acabats i per

exhibir, sinó que n’hi pot haver 

d’inacabats i que prenen importàn-

cia en tant que material que conviu

en paral·lel amb l’arquitectura. En

ambdós casos, cadascun dels expo-

sitors disposa d’una taula.

Fotos: Jordi Pareto
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De l’1 al 12 de juliol

eP

S e t e m b r e  2 0 0 4



75

S e t e m b r e  2 0 0 4

BAR CODE 
HOUSING
SYSTEM

Del 15 al 31 de juliol

Bar Code Housing System és un sistema informatitzat per al dis-

seny i construcció de blocs d’habitatges amb elements prefabri-

cats, creat pel grup de recerca ARC (Arquitectura Representació

Computació) d’Arquitectura i Enginyeria La Salle de la Universi-

tat Ramon Llull (www.salleurl.edu/arc/bar_code/demo), que

encapçala Leandro Madrazo, i en el qual també hi figuren

Eduardo Hernández, Mario Hernández, David Hidalgo, Álvaro

Sicilia i David Pascual. 

Es compon de tres sistemes estretament relacionats: un siste-

ma espacial basat en l’agregació de franges; un sistema cons-

tructiu basat en el muntatge amb elements prefabricats i un

sistema informàtic, que genera les solucions espacials i cons-

tructives, interaccionant amb l’usuari. L’agregació de franges

permet crear habitatges flexibles i versàtils, que poden canviar

fàcilment al llarg del temps en funció dels requeriments del

seus habitants. El blocs que resulten de l’agregació d’unitats

d’habitatge combinen els espais individuals amb espais comu-

nitaris, potenciant la dimensió col·lectiva de l’habitar. El siste-

ma constructiu amb elements prefabricats permet una cons-

trucció més racional i sostenible. La integració d’aquests tres

sistemes –espacial, constructiu, informàtic– obre noves possi-

bilitats per a l’habitatge contemporani.

Fotos: Jordi Pareto



Rebeu una cordial salutació des d’aques-

ta pinacoteca ubicada a l’imponent pa-

lau de via Brera, 28, obra de l’arquitecte

Francesco Maria Ricchino. Ens trobem a

la sala presidida per la Madonna del’uovo

(Pala Montefeltro), darrera obra de Piero

della Francesca i una de les pintures cab-

dals de la història de l’art. Aquí, visitants

encuriosits i badocs no amaguen la seva

estranyesa davant del misteriós ou d’es-

truç que, suspès d’una cadeneta, penja

de cap per avall sobre la verge en un pro-

digi de perspectiva arquitectònica.

A fora, a l’exquisit cortile de dos ordres,

un sol impropi escalfa les canòniques nat-

ges de l’escultura de Napoleó, d’Antonio

Canova: una estàtua clàssica que ens re-

corda la dominació francesa de Milà.

Molt abans, però, durant el període dels

Signorie, la capital de la Llombardia va

viure l’etapa més feliç de la seva història.

Primer, la dinastia dels Visconti amb una

forta política d’expansió territorial i, des-

prés, el mandat dels Sforza que suposà el

moment de més esplendor de la ciutat

pel que fa a l’art i al comerç, en particu-

lar sota el govern de Ludovico il Moro

(1479-1508). Aquest condottiere va ser

un personatge força intrigant però tam-

bé un home il·lustrat que va envoltar-se

d’una davantera galàctica formada per

Leonardo Da Vinci, Donato Bramante,

Luca Pacioli, Bernardo Bellincioni,...

A Corte Vecchia, Leonardo Da Vinci asso-

lia la seva etapa de plenitud: ideava core-

ografies per als espectacles; desafiava la

tradició modelant una inversemblant es-

tàtua eqüestre; componia faules, jeroglí-

fics i aforismes; completava el Còdex

Atlantic i, a més, li encarregaven el treball

pictòric que li donaria renom universal.

Per la seva banda, Bramante executava

l’ampliació de Santa Maria delle Grazie in-

troduint l’estil renaixentista en la cultura

milanesa. L’arquitecte d’Urbino va sobre-

posar la cúpula absidal i va obrir òculs i

finestrals al cimbori, aconseguint una in-

tervenció exemplar que queda eclipsada,

a ulls dels visitants, pel celebèrrim fresc

que presideix el refectori: l’Últim Sopar,

de LDV. Precisament, fa pocs dies, Il Cor-

riere della Sera –el principal rotatiu mila-

nès– es feia ressò de l’augment de visi-

tants al Cenacolo Vinciano arran de la pu-

blicació del best-seller “El Codi Da Vinci”:

una novel·la d’intriga i símbols ocults de

l’escriptor nord-americà Dan Brown. Serà

per cerciorar-se –tal com s’apunta al lli-

bre– que l’apòstol que seu a la dreta de

Jesús és... una apostolessa ?

Sempre s’ha dit que Milà és la capital

econòmica d’Itàlia. En efecte, Milà en-

capçala una de les regions de la UE que

tenen una especialització industrial més

accentuada. Aquesta circumstància, uni-

da a la tradició creativa de la capital llom-

barda, fan de Milà la meca del disseny.

Des d’una cullera fins a una catedral, pas-

sant per un dolç nadalenc amb forma de

DEMARCACIÓ DE L’EBRE

CRONACA MILANESE
DE LUDOVICO IL MORO A GIUSEPPE TERRAGNI
Amb motiu del centenari del naixement de l’arquitecte Giuseppe Terragni, la Demarcació de

l’Ebre del COAC va organitzar, del 7 a l’11 de juliol, el viatge cultural a les ciutats de Como i

Milà. Reproduïm aquí la crònica que ens envien els companys de l’Ebre.
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Col·legiats de l’Ebre a la
coberta de la catedral de
Milà.

Parvulari Sant’Elia
(Como).

Vil·la Erba (Cernobbio).

Casa del Fascio (Como).

Edifici de Luigi Moretti a
Corso Italia (Milà).
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cúpula –il panettone– tot traspua disseny.

A Milà hi trobem Eclectica, Colombari,

Hi-Tech, Dilmos, mítics noms del disseny

milanès amb projecció internacional. Per

cert, els amants del refinament i dels 

espais de tendències han de visitar 10

Corso Como, tot un còctel d’estil en

complements, llibreria, exposicions de

fotografia, mobiliari dels anys 50, música

i, naturalment, roba per a home i dona.

A més, incorpora un deliciós restaurant

on se celebren les millors festes després

de les desfilades de la passarel·la milane-

sa. Cal dir que a començament dels anys

setanta es traslladava a Milà el centre de

la moda, just quan el pret-a-porter va

obrir-se pas massivament dins del mercat

i va obligar la producció artesana a indus-

trialitzar-se. Passejant pel quadrilàter for-

mat pels carrers della Spiga, Montenapo-

leone, Borgospesso i Sant’Andrea ens

adonarem de perquè Milà és la capital in-

discutida de la moda del vestir. Cerruti

1881, Fendi, Armani, Krizia, Ferré, Bia-

giotti, sedueixen els vianants des d’ele-

gants aparadors minimalistes. 

Enguany, l’esdeveniment arquitectònic

que esquitxa Milà des de la veïna pobla-

ció de Como és el centenari del naixe-

ment de Giuseppe Terragni, l’arquitecte

que va construir el primer edifici raciona-

lista d’Itàlia i motiu d’aquesta improvisa-

da crònica. Terragni (1904-1943), silen-

ciat per la historiografia arquitectònica

oficial degut a la seva ”incòmoda” rela-

ció amb el feixisme, va desenvolupar una

trajectòria arquitectònica curta i intensa

que va assolir cotes d’atemporalitat in-

fluenciant, posteriorment, a reconeguts

admiradors seus com Eisenman o Meier.

Conscient que allò que perdura és l’obra

construïda, Terragni va acceptar la para-

doxa de la seva condició de jove agressiu

i d’esperit revolucionari al servei de Mus-

solini. Aquest dictador va triar precisa-

ment l’arquitectura moderna per vehicu-

lar la seva ideologia totalitària. Tot i que a

Milà hi podeu trobar part de l’obra cons-

truïda d’aquest malaurat arquitecte, és a

la ciutat de Como on gaudireu de les se-

ves obres mestres. Allí, la Casa del Fascio,

la casa Giuliani-Frigerio o el parvulari ba-

tejat en homenatge al seu mestre, l’ar-

quitecte futurista Antonio Sant’Elia, ro-

mandran obertes al públic mentre duri

aquesta efemèride dedicada al més gran

arquitecte italià modern.

El racionalisme de Terragni, però també

l’obra de Lingeri, Albini, Gardella, Moret-

ti, Figini, Pollini, han fet de Milà una ciu-

tat d’arquitectes moderns, com deia Gio

Ponti a finals dels anys 50. Aquest patriar-

ca de l’arquitectura milanesa és, junta-

ment amb Pier Luigi Nervi, l’autor de l’e-

difici Pirelli –il Pirellone– a qui

posteriorment li va sortir un “germà pe-

tit” a Barcelona: el Banco Atlántico

(1965) de F. Mitjans i S. Balcells, actual-

ment propietat del Banc Sabadell.

Seguint per via Brera cap al Duomo arri-

barem al davant del primer monument

reconstruït a Milà després del bombar-

deig de 1943. És el Teatro alla Scala, el

temple operístic més cèlebre del món. La

seva ferradura de vellut vermell i or ha

viscut memorables representacions amb

veus com la Callas, la Caballé, la Tebaldi

o la Freni i, també, divisió d’opinions en-

tre fonamentalistes i renovadors. No és

gens estrany que un loggione intransigent

recordi, encara avui, l’estrepitós gall de

Pavarotti durant la gala inaugural de

1992, quan atacava el segon acte del

Don Carlo verdià. Diuen que el tenor de

Mòdena va fallar un agut per un error a

l’hora d’agafar fiatto. A Le Roncole, un

poblet enganxat al Po, va nèixer el com-

positor que revolucionaria l’òpera italia-

na: Giuseppe Verdi. Impagable aliat mu-

sical en la lluita per la unitat d’Itàlia, Verdi

va compondre òperes amb música d’a-

rrel militar ràpidament adoptada pels sol-

dats garibaldins. És ben conegut que

aquests entonaven davant les autoritats

austríaques el Va pensiero de Nabucco

amb tota la intenció del món, deixant

anar al final un ¡visca Verdi! que en reali-

tat no volia expressar altra cosa que ¡vis-

ca Vittorio Emmanuele Re D’Italia.!

Text: Toni López, arquitecte

Fotos: Anna Mauri i Toni López
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La Demarcació de Girona ha organitzat a la sala d’exposicions

de la Pia Almoina l’exposició de Projectes Finals de Carrera

compresos entre els anys 2000 i 2003 (ambdós inclosos).

L’exposició romandrà oberta del 8 de juliol al 31 d’agost de

2004. PFC- Girona forma part d’un cicle que va començar amb

el primer recull comprès entre 1987 i 1992, el segon entre

1992 i 1994 i el tercer entre 1994 i 1999, acabant amb l’ex-

posició i catàleg d’ara. Aquesta col·lecció pretén recollir el

“primer” projecte dels joves arquitectes de les comarques gi-

ronines, futurs professionals, i plasmar-ne les inquietuds i apti-

tuds, on s’enfoca clarament la mirada cap al futur. El Projecte

Final de Carrera és, d’alguna manera, com la tesi de llicencia-

tura per a la carrera universitària d’arquitectura. Amb gran va-

lor es mostra l’ús de les noves tecnologies i materials, alhora

que s’adapten acuradament al lloc, amb formes expressives i

suggestives que donen forma a projectes amb un futur de

probabilitats viable.

En general, els temes tractats responen a les necessitats ac-

tuals, molt allunyades dels anys seixanta i setanta on hi predo-

minava l’habitatge social. Els equipaments com a tema gene-

ral per excel·lència, alguns a gran escala com estacions

intermodals, palau firal i de congressos, velòdroms o auditoris

es barregen amb edificis de dimensions més acotades, centres

d’informació, investigació i recerca, escoles, balnearis, ajunta-

ments, centres d’art i biblioteques, entre d’altres, juntament

amb algun habitatge i residència. Temes amb grans exten-

sions en el solar intentant minimitzar l’impacte visual en llocs

idíl·lics de la muntanya o al costat d’edificis de grans dimen-

sions al centre de les ciutats. Símptoma dels nostres temps, el

lloc escollit com a emplaçament del projecte tant pot ser un

tros de la nostra terra, com el descobriment de nous països.

Les possibilitats actuals permeten viatjar d’un país a l’altre, in-

tercanviar universitats, trobar nous projectes i apostar-hi. Cal

remarcar l’aposta per la recerca de solucions imaginatives a

través de les noves tècniques que ens ofereixen els mitjans in-

formàtics per aconseguir el màxim en la representació física

de la idea virtual. 

En definitiva, aquesta exposició i catàleg pretén fer un recull

dels millors projectes compresos entre els anys 2000 i 2003

de la província de Girona i, així, deixar constància dels pri-

mers passos dels professionals emergents. 
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A finals de l’any 2003 la Demarcació de Girona del Col·legi

d’Arquitectes de Catalunya convocava la segona edició del

Premi a Treballs de Recerca d’estudiants de batxillerat, les ba-

ses del qual es van difondre a tots els centres de secundària de

les nostres comarques. L’objectiu del premi ha estat, des dels

seus inicis, fomentar l’interès entre els alumnes de batxillerat

pels treballs de recerca i investigació relacionats amb l’entorn

de l’arquitectura.

El 10 de juny passat la sala Rafael Masó va acollir l’acte de lliu-

rament de premis presidit pel president de la Demarcació,

Carles Bosch, i pel vocal de Formació, Jordi Ortega. En aques-

ta segona edició s’han presentat dotze treballs que han cobert

temàtiques molt diferents. El Jurat, integrat per Carles Bosch,

Jordi Paulí, Narcís Reverendo, Jordi Ortega, Ricard Turon, Este-

ve Antoni Vilanova, Daniel Mallarach i Dolors Llorà, arquitec-

tes que formen la Junta Directiva de la Demarcació, va basar

els seus criteris de valoració en la singularitat dels temes pre-

sentats, la possible incidència en futures investigacions, el mè-

tode de treball seguit i la cura en el tractament de la imatge

gràfica, així com en la documentació aportada.

El guanyador en aquesta segona edició ha estat Àlex Vilar

Grabolosa de l’IES-SEP La Garrotxa amb el treball Estudi del

creixement urbanístic del poble de Montagut, i els motius van

ser “Per ser un notable estudi de la història, el futur, el sentit

de l’ordenació i del creixement urbanístic d’un petit poble

de La Garrotxa. L’alumne, gràcies a una elaborada noció

d’escala ha sabut integrar i estudiar analíticament proble-

mes independents, sense perdre la percepció total de l’espai

i els seus fenòmens sociològics. Per saber donar un sentit

particular a una forma d’organització i creixement geogrà-

fic. Per ser un treball amb una bona realització gràfica i sa-

ber treure partit de la recerca i la utilització cartogràfica”. Els

dos accèssits han estat pels treballs Twin Towers: els talons

d’Aquil·les d’unes torres de marfil, de Judit Vila Font de l’IES-

SEP La Garrotxa i per La torre Roura de Calonge, de Marc Vilà

Busquets de l’IES Palamós.

El Premi COAC està dotat d’un primer premi de 600 €en lli-

bres especialitzats en arquitectura per a l’alumne i per al cen-

tre d’ensenyament respectivament i dos accèssits de 300 €

també en llibres per a l’alumne i el centre docent. Tots els par-

ticipants van rebre un diploma de participació i un obsequi

per part del Col·legi d’Arquitectes.
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El passat dia 1 de juliol es va celebrar a

la Demarcació de Lleida l’acte de cloen-

da del Seminari Internacional UIA-CI-

MES sobre les Ciutats Intermèdies Medi-

terrànies amb una conferència, oberta

al públic, sobre diferents intervencions

en ciutats mediterrànies com Mostar

(Bòsnia Hercegovina), Antakya (Tur-

quia), Trípoli (Líban), Sfax (Tunísia) i vuit

ciutats catalanes, entre les quals Lleida i

Balaguer. Aquestes ciutats han estat, his-

tòricament, elements centrals en la con-

figuració i articulació dels territoris a la

Mediterrània, i tot i la seva diversitat

presenten característiques comunes i

transversals que poden ser la base per a

un model d’urbanització més sosteni-

ble, solidari i equilibrat. Els participants,

uns 50 congressistes, van poder refle-

xionar sobre el paper dels mercats i dels

espais públics d’aquestes ciutats mitja-

nes com a recurs local de desenvolupa-

ment.

Al llarg del Seminari que es va realitzar

del 28 al 30 de juny, com a activitat as-

sociada al Fòrum 2004, s’han desenvo-

lupat tres objectius principals. El primer,

posar en comú els trets bàsics, específics

i diferencials, de les ciutats intermèdies

de la Mediterrània, com a centres mo-

tors de la civilització històrica, enriquida

per la diversitat cultural. En segon lloc,

reforçar els elements de caracterització

de les ciutats com a nodes d’una xarxa,

que va més enllà de la transmissió dels

processos i productes de la globalitza-

ció. I, per acabar, fer una reflexió sobre

el paper de les ciutats, en tant que llocs

de producció, distribució, interacció, de

simbolisme i d’identitat de les funcions

col·lectives, necessàries per a la convi-

vència pacífica.

El doble format de les sessions, va per-

metre als seminaristes fer també una vi-

sita a la ciutat de Lleida. Les conclusions

del seminari es van presentar en un acte

que va tenir lloc al saló de Plens de la

Paeria, Ajuntament de Lleida, presidit

per l’alcalde, Àngel Ros, amb la partici-

pació de Pere Robert, president de la

Demarcació de Lleida, i de Josep Maria

Llop, arquitecte i regidor adjunt de Pro-

gramació i Relacions Estratègiques, en-

tre altres. Aquestes conclusions es tor-

naran a exposar al XII Congrés de la UIA

que tindrà lloc a Istanbul l’estiu de

2005.

DEMARCACIÓ DE LLEIDA

CIUTATS INTERMÈDIES MEDITERRÀNIES. 
ELS ESPAIS DE LA INTERMEDIACIÓ
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El curs s’ha desenvolupat en quatre jor-

nades teòriques i una visita a obres res-

taurades que han estat explicades du-

rant les jornades. La jornada inaugural,

el 8 de juny, va tractar la base teòrica so-

bre la qual es basen tots els principis ac-

tuals de la restauració del patrimoni. La

persona encarregada de donar inici al

curs fou el doctor arquitecte Tancredi

Carunchio, professor de la Università de-

lla Sapienza de Roma. En segon lloc parlà

el doctor arquitecte José Luís González,

de la Universitat Politècnica de Catalun-

ya, qui ens orientà en el camp dels Estu-

dis Previs però mirats des de l’òptica de

l’arquitecte que no disposa de suficients

recursos per a l’obra en qüestió. Com a

intervenció final de l’última jornada par-

là l’arquitecte del Servei Territorial de

Patrimoni Arquitectònic de la Generali-

tat a Tarragona, Jaume Costa, que ens

explicà la legislació actual. 

La segona jornada del curs estava diri-

gida a la presentació de diverses obres

de restauració de la Demarcació de Tar-

ragona. La primera obra fou la restau-

ració de l’Aqüeducte romà de Tarrago-

na, presentada pel doctor arquitecte

Joan Albert Adell i per l’arqueòleg Joan

Menchón. Ens explicaren com s’havia

plantejat el desenvolupament del pro-

jecte i de l’obra de restauració de l’a-

qüeducte, i sobretot com s’havia previst

la utilització de tècniques totalment tra-

dicionals en la restauració. La segona

obra presentada fou la catedral de Tar-

ragona i les contínues obres de restau-

ració que s’hi duen a terme. Ho presen-

taren els arquitectes Joan Figuerola i Joan

C. Gavaldà. L’última ponència, de l’ar-

quitecte Carles Brull, tractà sobre la in-

tervenció dels arquitectes en els jaci-

ments arqueològics i la seva adequació

per fer-los visitables. Aquesta jornada es

completà amb una visita d’obres a la ca-

tedral de Tarragona i posteriorment a les

restes del Circ romà de Tarragona. 

El tercer dia del curs es plantejà com una

jornada on els arquitectes podien apren-

dre i conèixer les tècniques tradicionals i

els oficis, així com també les últimes in-

novacions. El ponents d’aquesta jorna-

da foren Pau Arroyo –llicenciat en Belles

Arts, Roser Galceran –gerent de Rècop,

Restauracions Arquitectòniques SL– i

Lluïsa Gené –diplomada en Conservació

i Restauració de Béns Culturals–. 

La jornada de cloenda començà amb

una aproximació al tractament de cen-

tres històrics, on ens parlà l’arquitecte

municipal de Cambrils, Jesús Coll, per

donar difusió del Pla Especial del centre

històric de Cambrils. També ens parla-

ren tècnics de la campanya Reus Fes

Goig. Com a cloenda ens parlà Francesc

Tarrats, director general de Patrimoni

Cultural, que ens il·lustrà sobre l’estat

de la qüestió del patrimoni català. Al fi-

nal de la jornada s’establí una taula ro-

dona moderada per l’arquitecta Fina

Royo, vocal de Formació i Serveis del

COAC Tarragona.

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

CURS D’INTERVENCIÓ 
EN EL PATRIMONI 
AL CAMP DE TARRAGONA 
La Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, juntament amb l’Escola

Sert i l’arquitecte del SAT (Servei d’Assessorament Tècnic) Miquel Orellana, han organitzat un

curs monogràfic de gran format sobre “La intervenció en el patrimoni al camp de Tarragona”.

Paral·lelament al Curs, s’ha organitzat una exposició de fotografies d’obres restaurades en els

últims anys per tal de divulgar la feina feta pels col·legiats de la Demarcació. 



Delegació del BAGES-BERGUEDÀ 

L’HORA DEL PATI APLEGA CENTENARS DE
PERSONES A LA TORRE LLUVIÀ 

Per segon any consecutiu, tots els dijous del mes de juliol,

el pati de la Torre Lluvià de la delegació del Bages-

Berguedà va obrir les seves portes per acollir diverses

activitats culturals, des d’exposicions fins a concerts de

jazz o música cubana, aplegades sota el cicle L’hora del

Pati. A més a més, cada dijous es van fer projeccions

relacionades amb l’arquitectura de diverses ciutats del

món i l’obra d’arquitectes reconeguts. Un any més, la

convocatòria va ser un èxit i gairebé 1.500 persones van

poder gaudir dels espectacles programats.

BONA ACOLLIDA DE LA JORNADA SOBRE LA
REHABILITACIÓ AL NUCLI ANTIC DE
MANRESA
L’auditori de la fundació Caixa Manresa va acollir, el 12

de juny, la segona jornada del debat de revisió del PIRNA

(Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic) per tractar

els aspectes que diverses persones i entitats han fet arribar

a FORUM, SA, a l’Oficina d’Informació de l’Ajuntament

de Manresa o a la Delegació del Bages-Berguedà. Sota el

títol El nucli històric de les nostres ciutats: Manresa, fent

camí cap a la revitalització, es van presentar una

quinzena de ponències a càrrec de diversos agents socials

i econòmics vinculats amb el nucli antic de Manresa. 

Les ponències es van agrupar en tres blocs temàtics:

habitatge, serveis socials i dinamització social; activitat

econòmica (comerç, serveis i turisme) i entorn urbà

(l’espai públic i el patrimoni). La cloenda de la jornada va

anar a càrrec de l’alcalde de Manresa, Jordi Valls, i d’Oriol

Nel·lo, secretari de Planificació Territorial de la

Generalitat de Catalunya.

L’ARQUITECTE RAMON M. TORRA PARLA A
MANRESA SOBRE ELS PARCS LÚDICS
ESPORTIUS

L’arquitecte Ramon M. Torra i Xicoy va tancar, el passat

17 de juny, el primer bloc de conferències del cicle Esport

i Arquitectura, organitzat per la Delegació del Bages-

Berguedà, parlant de la concepció de les instal·lacions

esportives.

El cicle es reprendrà després de l’estiu, el dia 30 de

setembre, amb la conferència sobre el caràcter dels espais

esportius, a càrrec de l’arquitecte Pere Riera.

BREUS DEMARCACIONS
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acompanyen la vida quotidiana a la ciutat. La seva

disposició genera perspectives subtils, teranyines i línies

que trenquen la bellesa, tot generant un món

interconnectat amb fils pels quals passen converses, dades

i kilowatts d’energia: invisibles forces que agiten el dia a

dia. Aquesta exposició aplega poemes, imatges, objectes

tridimensionals i sons musicals que són fruit de la

capacitat creativa de gent de Granollers i que mostren

una passió compartida per la ciutat.

Seu del BAIX LLOBREGAT 

PREPARACIÓ DE LA FUTURA TRIENNAL DEL
BAIX LLOBREGAT 
El 8 de juliol es reuneix el grup de treball organitzador de

la futura Triennal del Baix, que vol guardonar els millors

treballs d’arquitectura que s’hagin realitzat a les comarques

del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf durant els tres

últims anys. En aquesta reunió es van traçar les línies dels

objectius que es volen assolir amb la Triennal del Baix, així

com realitzar una planificació per organitzar-la.

DEMARCACIÓ DE L’EBRE

TRÍPLEX. ACTUACIÓ A CÀRREC DE LA
COMPANYIA TEATRE MÒBIL
El diumenge 20 de juny de 2004, al Teatre La Lira

d’Amposta, es va representar l’obra de teatre Tríplex, una

obra que pretén apropar el món de l’arquitectura als més

petits i que els endinsa en un recorregut pels grans

monuments de la humanitat fins a arribar als nostres

dies, on es pot assistir a la construcció d’una casa en viu i

en directe. La representació comptà amb la col·laboració

de l’Ajuntament d’Amposta i del grup Xarxa de Teatre.

DEMARCACIÓ DE GIRONA 

JORNADA ENERGIA SOLAR TÈRMICA
El passat 15 de juny la Demarcació de Girona va

organitzar una jornada sobre Energia Solar Tèrmica a

càrrec del professor Pere Sòria, director de l’àrea de

formació d’Intiam Ruai. L’objectiu de la jornada

consistia en realitzar una anàlisi general de les

instal·lacions d’aigua calenta sanitària amb energia

solar: tipus, funcionament, components, esquemes de
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Delegació d’OSONA 

FESTA PATRONAL DE LA DELEGACIÓ
D’OSONA

Amb motiu de la festivitat de Sant Antoni de Pàdua, el 2

de juliol es va celebrar la festa patronal de la delegació

d’Osona, al Museu Industrial del Ter a Manlleu. Durant

l’acte, que comptà amb el patrocini de 25 empreses de la

comarca relacionades amb el món de la construcció, es

lliurà una escultura de l’artista Pep Ricart als 25

arquitectes d’Osona amb més de 25 anys de col·legiació.

A l’acte van assistir-hi més de cent persones, entre les

quals, l’alcalde de Manlleu, Pere Prat, el degà del Col·legi

d’Arquitectes de Catalunya, Jesús Alonso, i el president de

la Demarcació de Barcelona, Jordi Ludevid.

Delegació del VALLÈS 

FILS IL·LUSTRES

Fins al 8 de juliol, la Delegació del Vallès va acollir

l’exposició Fils il·lustres, una mirada a uns elements del

paisatge urbà que són testimonis silenciosos de les

tensions entre l’apologia del mal gust i la lluita constant

per trobar excuses per a la bellesa. Els fils del cablatge aeri
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distribució, regulació, gestió i manteniment, costos i

amortització.

La progressiva aprovació d’ordenances solars a diferents

municipis de Catalunya o l’aplicació del Segell Verd a la

ciutat de Girona obliga els arquitectes a considerar la

inclusió d’instal·lacions solars tèrmiques als edificis

d’habitatges d’obra nova i gran rehabilitació per tal

d’aconseguir una construcció sostenible. Aquesta jornada

va ser valorada molt positivament pels 38 arquitectes

assistents a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona. 

ESPAIS PER A OFICINES

El passat dia 6 de maig la Demarcació de Girona del

COAC, amb la col·laboració de les empreses Margarit i

Ofita, va organitzar una jornada dedicada a oficines a fi

de proporcionar als arquitectes assistents informació per

enfrontar-se al projecte d’aquesta tipologia d’espais amb

requeriments funcionals molt concrets.

La progressiva tecnificació, amb la incorporació a

l’escenari de l’oficina contemporània dels nous mitjans

informàtics i de comunicació han posat en qüestió

models d’organització espacial recents i reclamen formes

diverses de qualificació ambiental. 

Al matí, la jornada es va desenvolupar a la sala Rafael

Masó de la Demarcació de Girona amb les ponències

sobre Ergonomia (el mobiliari com a eina de treball en el

sector de l’oficina), Xarxes de cablejat estructurat (concepte,

disseny, requeriments arquitectònics, materials i exemples

pràctics d’instal·lacions), Il·luminació del lloc de treball

(problemàtica i solucions, normativa vigent, projectes

d’il·luminació, exemples pràctics i tipologies

d’il·luminació d’oficines) i la presentació del programa de

mobiliari d’oficina Xenon, dissenyat per l’estudi de Josep

Lluscà. Després de dinar ple gats al restaurant Baubar de

la Demarcació de Girona, ens vam desplaçar fins a la

nova seu central de Caixa Girona, un dels edificis

d’oficines més singular i representatiu de la ciutat.

L’arquitecte autor de l’obra, Arcadi Pla, va presentar el

procés de gestació del projecte des de l’Auditori de Caixa

Girona i posteriorment ens va acompanyar en la visita

guiada per l’edifici.

Delegació de l’ALT EMPORDÀ 

EL PROJECTE DE REHABILITACIÓ

La Delegació de l’Alt Empordà va organitzar durant els

dies 2, 9 i 16 de juny, a la seva seu provisional, el curs El

Projecte de Rehabilitació. introducció a les eines i

metodologia específica dels projectes de rehabilitació.

S’ha considerat important la realització d’aquest curs

perquè tal i com afirma el seu director, l’arquitecte

Jaume Armengol i Clotet, a causa de la gran quantitat de

sostre edificat en el nostre entorn, cada vegada més,

apareix l’encàrrec de projectar allà on ja està construït. 

En la primera jornada es va parlar del Reconeixement

geomètric: sistemes de recaptació de dades de partida per a la

definició de la rehabilitació, a càrrec de Genís Vila,

arquitecte, professor d’Expressió Gràfica a l’ETSAV i

membre del grup de recerca CAIRAT, i de Les instal·lacions

en el projecte a Rehabilitar, sistemes d’implantació, a càrrec

de Joan Figueras, de PGI-Grup (consultors

d’instal·lacions). La segona jornada ens vam introduir al

Reconeixement tecnològic: metodologia pràctica per a la

realització de diagnosi estructural i de sistemes constructius en

projectes de rehabilitació, a càrrec de David Lladó Porta,

arquitecte, Bis Arquitectes (consultors d’estructures) i a les

Polítiques públiques de rehabilitació, per part del director de
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DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

VERMUTS D’OBRA

El passat dissabte 8 de maig es celebrà una visita-itinerari

dins del nou cicle Vermuts d’obra, que pretén programar

diferents visites d’obres en construcció. Es visitaren

diferents construccions d’Almoster i el Morell. La casa

Ribas-Fortuny i la casa Navarrete-Martín dels arquitectes

Josep M. Ferran i Gabriel Bosques, a Almoster, i el

Conjunt Residencial al Morell, dels arquitectes Pau Pérez i

Jordi Granell. La visita finalitzà amb un vermut

degustació al Celler Izaguirre del Morell.

EUROPAN

El dijous 8 de juliol dos dels equips guanyadors de la

convocatòria Europan 7 presentaren els seus projectes, a

la seu de la Demarcació de Tarragona del COAC. Són el

Projecte A Luarca de David Tapias, Cristina Goberna i

Darío Mateo Berciano i el Projecte A la Unión de María

Auxiliadora Gálvez i Isabela Wierczorek.
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l’Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella. Foment Ciutat

Vella, Àngel Uzqueda, arquitecte. L’última jornada es va

dedicar a les Respostes projectives al projecte de rehabilitació,

amb l’exposició de dues obres de rehabilitació d’antigues

fàbriques de Terrassa convertides en edificis d’habitatges

plurifamiliars, les experiències van ser exposades per

Jaume Armengol, arquitecte i Xavier Ballarín, arquitecte,

de GCA Arquitectes. Va finalitzar el curs Xavier Vancells,

arquitecte, d’FFPV Arquitectes, amb l’exposició de

diferents projectes on va ressaltar els Sistemes estratègics, i

la interacció entre nou-vell.

DEMARCACIÓ DE LLEIDA

SORTIDA “SEX APPEAL TOUR” 

El passat dissabte dia 10 de juliol un nombrós grup

d’arquitectes de la Demarcació de Lleida va participar en la

sortida organitzada pel Club d’Arquitectura per tal de

visitar, acompanyats pels seus autors, part de l’arquitectura

de petita escala més “propera” a la ciutat. La ruta es va

iniciar al municipi d’Alcarràs on es van poder visitar tres

habitatges unifamiliars de l’arquitecte Ramon Domènech;

tot seguit, al Pla de Montsó, la reconversió d’una torre en

tres apartaments de l’arquitecte Manel Castellnou. A

Alpicat es van visitar dues obres, un edifici de 7 habitatges

plurifamiliars de Teresa Carrera i Jaume Farreny i un

habitatge unifamiliar de La Box. Després, a Gimenells, un

projecte del 1965 de sis habitatges per a una colònia

agrícola de Ramon M. Puig i també un habitatge

unifamiliar adaptat de Teresa Carrera i Jaume Farreny. Per

acabar es va anar a Almacelles, on es van poder veure dos

habitatges unifamiliars, un dels arquitectes Julio Mejón i

Ramon Fité i l’altre de La Box. Finalment es va celebrar un

dinar i es va acabar la jornada amb un partit de futbol.
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comunicacions; electricitat i il·luminació; disseny d’interiors

✐ Constructores; enginyeries; intercomunicadors; so i
megafonia; diversos; mecanismes; senyalització

www.abb.es/bajatensionAB
B A

UT
OM

AT
ION

 PR
OD

UC
TS

,S
.A

.-
 DI

VIS
ION

 BA
JA

 TE
NS

IÓN

3 A
BC

 LA
SU

RE
S

EL DIRECTORI D’EMPRESES, 
UN SERVEI EN CONTINU CREIXEMENT 

A LA WEB DEL COAC
L’any passat es posava en marxa el directori d’empreses a la web del COAC, amb l’objectiu de

posar a l’abast dels arquitectes les dades bàsiques d’algunes de les principals companyies que

ofereixen serveis i productes necessaris per al desenvolupament pràctic dels projectes.

Un any després, el directori ha experimentat un important creixement, donat que ja inclou més

de 200 companyies de diversos sectors. En les següents pàgines, hi trobareu les fitxes de la

pràctica totalitat de les empreses incloses al directori, accessible des de la pàgina principal del

COAC (www.coac.net fent clic a empreses al menú superior) o directament l’adreça

www.coac.net/directori

El directori d’empreses té la voluntat de continuar creixent, conformant així una oferta cada

vegada més àmplia i exhaustiva posada al servei dels professionals.

✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S



Guifré, 694 - 696
08918 Badalona
Tel.: 902 160 585 - Fax: 93 387 26 31
E-mail: info@acusticaintegral.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures 
✐ Absorció i aïllament acústic

AC
ÚS

TIC
A 

INT
EG

RA
L,

S.L
.

www.acusticaintegral.com

Cartagena, 181
08013 Barcelona
Tel.: 93 247 07 27 / 93 247 06 77 - Fax: 91 476 07 33
E-mail: afinfo@steelcase-europe.com

✔ Disseny d’interiors
✐ Mobiliari d’oficina

AF
 ST

EE
LC

AS
E,

S.A
.

www.af-steelcase.com

Teixidora, 76
08302 Mataró
Tel.: 93 759 54 51 - Fax: 93 759 34 98
E-mail: spain.info@acv-world.com

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Aigua calenta sanitària (acs); calderes; energia solar

www.acv-world.com

Palau, 4, 2n 2a - 08002 Barcelona
Tel.: 93 342 47 55 - Fax: 93 342 47 56
E-mail: infoaiguasol@aiguasol.com

✔ Climatització, calefacció i ventilació; construcció sostenible;
constructores i enginyeries; empreses de serveis; instal·lació d’aigua,
gas, evacuació, depuració i tractament ✐ Aigua calenta sanitària
(acs); energia solar; proveïdors d’energia; diversos; energies
alternatives; enginyeries; empreses de serveis; canonades
d’evacuació; distribució d’aigua i gas; tractament d’aigues residuals.

www.aiguasol.com

Berlinès, 46
08022 Barcelona
Tel.: 93 254 79 00 - Fax: 93 254 79 01
E-mail: aesa@gondolas-aesa.com

✔ Maquinària i equips, protecció i seguretat a l’obra
✐ Bastides; neteja de façanes; neteja i manteniment

www.gondolas-aesa.com

Sant Vicenç, 51
08208 Sabadell
Tel.: 93 727 44 59 - Fax: 93 726 34 16
E-mail: domaike@aike.com

✔ Construcció sostenible; constructores i enginyeries
✐ Diversos; enginyeries; domòtica

www.domaike.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Montmell, 2 Pol. Ind. l’Albornar
43710 Santa Oliva (Tarragona)
Tel.: 977 16 91 04 - Fax: 977 16 91 21- E-mail: info@alb.es

✔ Climatització, calefacció i ventilació ✐ Aigua calenta sanitària
(acs); calderes; radiadors i superfícies radiants i diversos

✔ Domòtica, seguretat i comunicacions ✐ Domòtica;
transmissió de dades; diversos

✔ Instal·lació d’aigua, gas, evacuació, depuració i tractament
✐ Distribució d’aigua i gas; diversos

AL
B,

S.A
.

www.alb.es

Pol. El Pilar, calle 23 de abril, 22 ctra. 
Cogullada, 20 P.tec. nv. 20- 21
50014 Zaragoza
Tel.: 976 46 44 99 - Fax: 976 47 65 74
E-mail: alumarte@alumarte.com

✔ Maquinària i equips, protecció i seguretat a l’obra
✐ Protecció contra coloms

AL
UM

AR
TE

 SI
ST

EM
AS

,S
.L

www.alumarte.com

Carretera del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni
Tel.: 93 848 40 00 - Fax: 93 867 55 17
E-mail: alkor.iberica@solvay.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Làmines impermeabilitzants de pvc

www.alkor.es

Ausiàs March, 39, 3r
08010 Barcelona
Tel.: 93 265 82 82 - Fax: 93 265 78 40
E-mail: am2@am2.es

✔ Informàtica
✐ Software

www.am2.es

Pol. Ind. Pla de Santa Anna, carrer La Coma, 18 a 1
08272 Sant Fruitós de Bages
Tel.: 902 10 41 08 - Fax: 902 10 41 09
E-mail: altro@altro.es

✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Aixetes; aparells sanitaris; equipaments per a sanitaris;

diversos

www.altro.es

Camí Can Bros, 8
08760 Martorell
Tel.: 93 775 56 51 - Fax: 93 775 34 54
E-mail: amat@amat-3.com

✔ Disseny d’interiors
✐ Mobiliari

www.amat-3.com
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Los Sauces, 7, urbanización Olimar N-III salida 334
46370 Chiva (València)
Tel.: 96 180 57 00 - Fax: 96 180 58 31
E-mail: aworld@andreuworld.com

✔ DIsseny d’interiors
✐ Mobiliari

AN
DR

EU
 W

OR
LD

www.andreuworld.com

Avda. de Filipinas, 1 bis
28003 Madrid
Tel.: 91 535 87 50 - Fax: 91 535 87 51
E-mail: mail@archicad.es

✔ Informàtica
✐ Software

AR
CH

ICA
D E

SP
AÑ

A,
S.L

.
www.archicad.es

Pol. Ind. Can Barri, naus 19 - 21 - 08415 Bigues i Riells
Tel.: 902 390 391 - Fax: 93 865 65 87
E-mail: aneuker@aneuker.com

✔ Electricitat i il·luminació ✐ Assessoria i disseny en la il·lumi-
nacio arquitectural; il·luminació arquitectural; il·luminació
d’emergència; il·luminació tècnica i industrial; mecanismes

✔ Disseny d’interiors ✐ Assesoria i disseny en la il·luminacio
arquitectural; il·luminació; senyalització

www.aneuker.com

Rosselló, 21
08029 Barcelona
Tel.: 93 600 20 02 - Fax: 93 600 20 06
E-mail: info@arcon.es

✔ Manyeria i metal·listeria
✐ Automatismes; closes i defenses; ferramentes per a portes

www.arcon.es

Campus UAB, apartat de correus 18
08193 Bellaterra
Tel.: 93 567 20 00 - Fax: 93 567 20 01
E-mail: jgil@appluscorp.com

✔ Empreses de serveis
✐ Geotècnia i sondeigs
✔ Organismes oficials i entitats empresarials
✐ Laboratoris

www.appluscorp

Apartat de correus, 74 - 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 93 814 23 16/ 91 642 04 99 - Fax: 93 814 23 16/ 
(00 33) 1 45 21 04 11
E-mail: madealmeida@armstrong.com/
raul_horro@armstrong.com/

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Cels rasos

www.armstrong.es
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Progrés, 17 - 08160 Montmeló
Tel.: 93 568 44 66 - Fax: 93 568 28 00
E-mail: xicola@arquitecturatextil.com

✔ Maquinària i equips, protecció i seguretat a l’obra
✐ Dipòsits per a líquids
✔ Prefabricació i construcció industrialitzada ✐ Carpes i pa-

vellons sobre estructura metàl·lica; carpes i pavellons sobre
estructura pneumàtica; cobertes per a piscines

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc ✐ Tendals

AR
QU

ITE
CT

UR
A T

EX
TIL

,S
.L.

www.arquitecturatextil.com

Avda. Sant Julià, 206, nau 7 Pol. Ind. Congost
08400 Granollers
Tel.: 93 849 57 00 - Fax: 93 849 54 16
E-mail: astra-quimica@astradur.com

✔ Paviments i revestiments
✐ Paviments continus de resines; plàstics, goma i compòsits

AS
TR

A 
- Q

UÍM
ICA

,S
.L.

www.astradur.com

Pere Serra, 30, baixos 2a - 08190 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 590 13 34 - Fax: 93 589 12 66
E-mail: contacta@artecluminotecnia.com
E-mail: ca@artecluminotecnia.com

✔ Electricitat i il·luminació ✐ Assessoria i disseny en la il·lumi-
nacio arquitectural; il·luminació arquitectural; il·luminació
tècnica i industrial; il·luminació urbana; diversos

✔ Empreses de serveis
✔ Disseny d’interiors

www.artecluminotecnia.com

Filadors, 35 - 41, 4a
08208 Sabadell
Tel.: 93 724 39 00 - Fax: 93 723 86 65
E-mail: info@astralgroup.com

✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Piscines

www.astralgroup.com

Comerç, 31
08003 Barcelona
Tel.: 93 844 40 70 - Fax: 93 844 40 71
E-mail: artquitect@artquitect.net

✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres; pedra natural
✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Aixetes; aparells sanitaris; equipaments per a sanitaris

www.artquitect.net

Girona, 83
08009 Barcelona
Tel.: 93 487 61 64 - Fax: 93 487 50 86
E-mail: atrezzo@atrezzobarcelona.com

✔ Disseny d’interiors
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Avda. de la Industria, 49
50059 Montañana (Zaragoza)
Tel.: 976 57 80 00 - Fax: 
Tel.: 93 477 41 67/ 902 145 150 (Atención al usuario)  
Fax: 93 477 41 62
E-mail: vicente.tormo@bshg.com

✔ Cuina integral
✐ Electrodomèstics

BA
LA

Y (
BS

H E
LE

CT
RO

DO
MÉ

ST
ICO

S E
SP

AÑ
A 

S.A
)

www.balay.es

Provença, 12
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 93 565 66 00; Servei tècnic: 902 100 089; Servei
Atenció al client: 902 100 134; Servei Assistència al color:
902 100 086 - Fax: 93 564 82 54
E-mail: valentine@valentine.es

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Pintures

BA
RN

ICE
S V

AL
EN

TIN
E,

S.A
.U.

www.valentine.es

Passatge Marimon, 11- 12 (ctda. Muntaner/ Diagonal)
08021 Barcelona
Tel.: 93 241 14 94 - Fax: 93 414 72 36
E-mail: trentino@trentino.es

✔ Paviments i revestiments ✐ Gres porcelánico
✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Aixetes; aparells sanitaris; equipaments per a sanitaris; relax i

salut

www.trentino.es

Camí de Castella, 112 (barri estació)
03660 Novelda (Alicante)
Tel.: 96 560 43 19 / 560 61 43 - Fax: 96 560 53 96
E-mail: admin@bateig.com

✔ Paviments i revestiments
✐ Pedra natural

www.bateig.com

Pedrell, 137, baixos
08032 Barcelona
Tel.: 93 434 32 60 - Fax: 93 417 45 27
E-mail: info@rehabilitem.com

✔ Empreses de rehabilitació
✐ Empreses de rehabilitació

www.barcelonarehabilit.es

Guifré el Pilós, 23, baix
08302 Mataró
Tel.: 93 798 85 58 - Fax: 93 798 85 58
E-mail: ab@geoprojectes.com

✔ Empreses de serveis
✐ Geotècnia i sondeigs

www.geoprojectes.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Escultor Canet, 35 - 37 - 08028 Barcelona
Tel.: 93 334 08 00 - Fax: 93 334 16 73
E-mail: bertello@bertello.es

✔ Empreses de serveis ✐ Arxius i recerca documental
✔ Equipaments per a despatxos ✐ Arxius
✔ Diversos ✐ Arxius i recerca documental

BE
RT

EL
LO

 IB
ER

ICA
,S

.A
.

www.bertello.es

P. I. Camí Ral, c/ Galileu, 11 - 08850 Gavà
Tel.: 93 556 51 20 - Fax: 93 556 51 42
E-mail: blanchcristal@blanchcristal.com

✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Equipaments per a sanitaris
✔ Disseny d’interiors
✐ Il·luminació

w
w
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R
www.blanchcristal.com

Papa Pius XI, 84-88, baixos.
08208 Sabadell
Tel.: 93 727 91 41 - Fax: 93 726 67 01
E-mail: biotrit@biotrit.com

✔ Instal·lació d’aigua, gas, evacuació, depuració i tractament
✐ Tractament d’aigues residuals

www.biotrit.com

Avda. de la Industria, 49
50059 Montañana (Zaragoza)
Tel.: 976 57 80 00 - Fax: 
Tel.: 93 477 41 63/ Teléfono de atención al usuario: 902 245
255 - Fax: 93 477 41 62
E-mail: pelayo.ropero@bshg.com

✔ Cuina integral
✐ Electrodomèstics

www.bosch-ed.com

Avda. de la Llana, 95-105
08191 Rubí (Barcelona)
Tel.: 93 561 05 00 - Fax: 93 697 37 02
E-mail: bjc@bjc.es
E-mail: venta@bjc.es

✔ Domòtica, seguretat i comunicacions ✐ Domòtica
✔ Electricitat i il·luminació ✐ Il·luminació urbana;

mecanismes

www.bjc.es

Pol. Ind. Tres Cantos zona oeste, s/n. - 28760 Tres Cantos
Tel.: 91 807 16 00 - Fax: 91 807 16 01
E-mail: marketing.espana@bpsolar.com

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Proveïdors d’energia
✔ Construcció sostenible ✐ Energies alternatives
✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Cobertes

www.bpsolar.es
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Passatge Lluís Pellicer, 14 - 08036 Barcelona
Tel.: 93 419 03 93 / 902 999 633 - Fax: 93 430 36 26
E-mail: bramona@bramona.com

c/ Muntaner, 215 - 08036 BARCELONA

✔ Empreses de serveis
✐ Empreses de serveis i reprografia

BR
AM

ON
A 

RE
PR

OG
RA

FIA

www.bramona.com

Ronda Universitat, 31
08007 Barcelona
Tel.: 93 317 40 08 - Fax: 93 317 18 90
E-mail: carandini@carandini.com

✔ Electricitat i il·luminació
✐ Il·luminació arquitectural; il·luminació urbana

C.&
 G.

CA
RA

ND
INI

,S
.A

.
www.carandini.com

Ctra. de Cardedeu a Dosrius, km. 6,500- apartat 68
08450 Llinars del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 846 09 51 - Fax: 93 871 25 33
E-mail: breinco@breinco.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Obra de blocs
✔ Paviments i revestiments
✐ Formigó; terratzo i pedra artificial

www.breinco.com

Garrotxa, 97 - 103. Pol. Ind. Pla de la Bruguera, s/n.
08211 Castellar del Vallès
Tel.: 93 715 83 66 - Fax: 93 714 30 97
E-mail: calibloc@calibloc.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Formigó; obra de blocs; obra de fàbrica; prefabricats per a

forjats

www.calibloc.es

Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 1r 3a
08007 Barcelona
Tel.: 93 412 29 45 - Fax: 93 412 44 41
E-mail: cyp@coitt.es / b@cyptele.com

✔ Constructores i enginyeries
✐ Enginyeries

Avda. Montserrat, 70 - 08570 Torelló
Tel.: 93 850 49 39 - Fax: 93 859 36 04
E-mail: carre@carre-furniture.com

✔ Mobiliari d’interior ✐ Mobiliari per a habitatges; mobiliari
per a oficines; diversos

✔ Paviments i revestiments ✐ Fusta
✔ Disseny d’interiors ✐ Armaris; mobiliari; mobiliari d’oficina
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc ✐ Portes; portes

d’habitatge; portes tallafocs

www.carre-furniture.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Monistrol, 33
08012 Barcelona
Tel.: 93 457 81 02 - Fax: 93 458 26 48
E-mail: info@catal-pur.com

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Finestres; murs cortina i façanes lleugeres; persianes de

gelosia de lamel·les; persianes enrotllables; portes; portes
per a ús públic; tendals; diversos

CA
TA

L-P
UR

,S
.L.

www.catal-pur.com

Ctra. Folquer a Jorba, km 38,2
08280 Calaf
Tel.: 93 869 82 50 / 869 81 75 - Fax: 93 869 92 69
E-mail: calaf@ascer.es

✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres

CE
RÁ

MI
CA

S C
AL

AF
,S

.A
.

www.ceramicascalaf.com

Vereda del Prado, s/n - 45290 Pantoja
Tel.: 925 55 47 00 - Fax: 925 55 41 26
E-mail: laoliva@laoliva.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Obra de fàbrica
✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres; terratzo i pedra artificial

www.ceramicalaoliva.com

Passatge Marimon, 11- 12 (ctda. Muntaner/ Diagonal)
08021 Barcelona
Tel.: 93 241 14 94 - Fax: 93 414 72 36
E-mail: trentino@trentino.es

✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres; fusta; gres porcelánico; metall; pedra

natural; terratzo i pedra artificial

www.trentino.es

Carretera Alcora, km. 17 - 12130 San Juan de Moro
Tel.: 964 34 34 34 - Fax: 964 34 34 75
E-mail: saloni@saloni.com

Casanova, 240-242 - 08036 Barcelona
Tel.: 932 15 00 40 - Fax: 934 87 1236
E-mail: mlopez@saloni.com

✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres

www.saloni.com

Fontanella, 21-23, 2n 2a
08010 Barcelona
Tel.: 93 342 57 48 - Fax: 93 412 49 37
E-mail: catalunya@clar.es

✔ Empreses de rehabilitació
✐ Empreses de rehabilitació

www.clar.es
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P. de la Espronceda, 278
08204 Sabadell
Tel.: 93 748 90 00 - Fax: 93 710 22 29
E-mail: climary02@retemail.es

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Aire condicionat descentralitzat

CL
IM

A 
RO

CA
 YO

RK
,S

.L.

www.roca.es

Ptda. Els Plans, s/n
12592 Chilches (Castelló)
Tel.: 964 36 16 16 - Fax: 964 38 64 32
E-mail: colorker@colorker.com

✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres; gres porcellànic
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www.colorker.com

Vitoriabidea, 4 - 01010 Vitoria - Gasteiz
Tel.: 945 24 16 16 - Fax: 945 24 06 37
E-mail: info@coinma.com

✔ Equipaments per a despatxos ✐ Mobiliari
✔ Disseny d’interiors ✐ Mobiliari; mobiliari d’oficina
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Mampares i mobiliari

www.coinma.com

Bernat Metge, 63
08205 Sabadell
Tel.: 93 720 79 00 - Fax: 93 711 96 28
E-mail: coalsa@coalsa.es

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Baranes; finestres; murs cortina i façanes lleugeres; portes

www.coalsa.es

Marroc, 93
08020 Barcelona
Tel.: 93 308 83 85 - Fax: 93 307 90 41
E-mail: ingenieros@cointecs.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Perfils estructurals; prefabricats per a forjats; diversos

www.cointecs.com

Edifici Numància, 1, carrer Viriato, 47
08014 Barcelona
Tel.: 93 366 21 00 - Fax: 93 405 13 40
E-mail: correo@comsa.com

✔ Constructores i enginyeries
✐ Constructores; enginyeries

www.comsa.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Parc de Gardeny. edifici 29-b, baixos
25003 Lleida
Tel.: 973 24 70 08 - Fax: 973 22 28 42
E-mail: consorci@conslab.com

✔ Empreses de serveis
✐ Empreses de serveis; geotècnia i sondeigs
✔ Organismes oficials i entitats empresarials
✐ Laboratoris

CO
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OR
CI 
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EID
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NT
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L

www.conslab.com

Enric Prat de la Riba, 60 - 08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 112 22 00 - Fax: 93 338 74 86
E-mail: marketing@cosmetoda.es

✔ Paviments i revestiments ✐ Ceràmica i gres; gres porcellà-
nic; pedra natural; terratzo i pedra artificial

✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany ✐ Aixetes;
aparells sanitaris; equipaments per a sanitaris; mobiliari per a
banys de minusvàlids; relax i salut; sanitaris per a minusvàlids

CO
SM
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A,
S.A

.
www.cosmetoda.com

Caspe, 33, 1r 2a
08010 Barcelona
Tel.: 93 414 21 46 - Fax: 93 241 12 89
E-mail: cdemeter@controldemeter.com

✔ Empreses de serveis
✐ Empreses de serveis

www.controldemeter.com

Marcel·lí Gené, 16
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: 93 814 94 00 - Fax: 93 893 33 58
E-mail: comercial@dae.es

✔ Electricitat i il·luminació
✐ Il·luminació urbana
✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Mobiliari urbà

www.dae.es

Reverend Martín Durán, 17. Pol. Ind. El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel.: 93 632 72 50 - Fax: 93 666 93 62
E-mail: barcelona@cosentino.es

✔ Cuina integral
✐ Diversos
✔ Paviments i revestiments
✐ Pedra natural; diversos

www.cosentino.es

Pol. Ind. Júndiz, calle Ibarredi, 4; apartado 1578
01015 Vitoria
Tel.: 945 29 01 81 - Fax: 945 29 02 29
E-mail: daisalux@daisalux.com

✔ Electricitat i il·luminació
✐ Il·luminació arquitectural; il·luminació d’emergència

www.daisalux.com
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Basters, 15. Pol. Ind. Riera de Caldes
08184 Palau-Solità i Plegamans
Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20
E-mail: degussa-cc@degussa-cc.es

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures ✐ Antigrafitti; impermea-
bilització; làmines impermeabilitzants de pvc; pintures; diversos

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Adhesius; drenatge; fixacions; morters; diversos

✔ Paviments i revestiments
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www.degussa-cc.es

Camí de la Font Freda, 1. Pol. Ind. Pla d’en Coll
08110 Montcada i Reixac
Tel.: 93 575 30 00 - Fax: 93 564 70 59
E-mail: info@alsina.es

✔ Maquinària i equips, protecció i seguretat a l’obra
✐ Encofrats
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www.alsina.com

Plaça Tetuan, 29 - 08010 Barcelona
Tel.: 93 232 12 62 - Fax: 93 246 13 61
E-mail: comercial@desmon.com
✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Terres tècnics
✔ Disseny d’interiors
✐ Mobiliari d’oficina
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc ✐ Mampares i mobiliari

www.desmon.com

Càntir, 24, nau 13. Pol. Ind. Can Magarola
08292 Esparreguera
Tel.: 93 777 64 30 - Fax: 93 779 50 21
E-mail: spain@energie-solaire.com

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Energia solar
✔ Construcció sostenible
✐ Energies alternatives

www.energie-solaire.com

Sant Josep, 21
08291 Ripollet
Tel.: 93 586 30 24 - Fax: 93 586 31 63
E-mail: dcpal@dcpal.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Obra de fàbrica

www.dcpal.com

Rosselló, 372, 2on 4a - 08025 Barcelona
Tel.: 93 458 71 29 - Fax: 93 458 38 20
E-mail: info@grup-gine.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Absorció i aïllament acústic
✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes 
✐ Cels rasos; falsos sostres; obra de fàbrica; plaques i plafons;

diversos

www.grup-gine.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

El Pla, 47 - 08750 Molins de Rei
Tel.: 93 680 12 44 - Fax: 93 680 26 24
E-mail: info.barcelona.es@erco.com

✔ Electricitat i il·luminació ✐ Assessoria i disseny en la il·lumi-
nacio arquitectural; il·luminació arquitectural; il·luminació tèc-
nica i industrial; il·luminació urbana ✔ Empreses de serveis
✐ Assessoria i disseny en la il·luminacio arquitectural
✔ Disseny d’interiors ✐ Assesoria i disseny en la il·luminació
arquitectural; il·luminació
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www.erco.com

Carrer de la Màquina, 38. Pol. Ind. Les Massotes
08850 Gavà
Tel.: 902 12 18 18 - Fax: 93 638 92 22
E-mail: espalu@espalu.es

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Murs cortina i façanes lleugeres; diversos
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www.espalu.es

Felipe II, 96 ent 1a - 08027 Barcelona
Tel.: 93 349 00 66 - Fax: 93 408 18 13
E-mail: bcn@esmoiberica.com

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Escales

www.esmoiberica.com

Pol. Ind. Serrallo, nave 36 - 12100 Grau de Castelló
Tel.: 964 73 70 16 - Fax: 964 73 71 84
E-mail: espo@espo.es

✔ Prefabricació i construcció industrialitzada ✐ Cobertes per
a piscines

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc ✐ Finestres; gelosies i
proteccions solars; mampares i mobiliari; persianes de
gelosia de lamel·les; portes; portes d’habitatge; diversos

www.espo.es

Ctra. de Mieres, s/n
17820 Banyoles (Girona)
Tel.: 972 58 80 00 - Fax: 972 58 80 21
E-mail: info@espa.com

✔ Instal·lació d’aigua, gas, evacuació, depuració i tractament
✐ Tractament de l’aigua potable

www.espa.com

Dipòsit, 12 - 08915 Badalona
Tel.: 93 465 23 19 - Fax: 93 465 21 91
E-mail: eumesa@eumesa.com

✔ Climatització, calefacció i ventilació ✐ Calderes; radiadors i su-
perfícies radiants; diversos ✔ Cuina integral ✐ Electrodomèstics;
mobiliari; piques; diversos ✔ Paviments i revestiments ✐ Cerà-
mica i gres; fusta; pedra natural; terratzo i pedra artificial; diversos
✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany ✐ Aixetes; apa-
rells sanitaris; equipaments per a sanitaris; relax i salut; diversos

www.eumesa.com
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Francesc Juanola, 21
08240 Manresa
Tel.: 93 874 84 79 - Fax: 93 874 49 62
E-mail: cpj@pavimentoscpj.es

✔ Paviments i revestiments
✐ Formigó; paviments continus de formigó imprès
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www.pavimentoscpj.es

Ctra. de Sentmenat, 108
08213 Polinyà
Tel.: 93 713 00 00 - Fax: 93 713 03 68
E-mail: general@es.hempel.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Pintures
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www.hempel.com

Ramoneda, 70
08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 375 15 14 - Fax: 93 375 67 74
E-mail: mispersianas@mispersianas.com

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Gelosies i proteccions solars; persianes de gelosia de

lamel·les; persianes enrotllables; tendals

www.mispersianas.com

Ctra. de la Base Militar, s/n
46169 Marines (València)
Tel.: 96 164 83 39 - Fax: 96 164 83 43
E-mail: comercial@montopinturas.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Pintures

www.montopinturas.com

Ctra. Masia del Juez, 36
46909 Torrente
Tel.: 96 155 00 73 - Fax: 96 157 37 20
E-mail: direccion@blatem.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Pintures; pintures contra el foc; pintures ignífugues

www.blatem.com

Avda. Eduard Maristany,58-90
08930 Sant Adrià del Besòs
Tel.: 93 484 25 00 - Fax: 93 484 26 57
E-mail: infoprocolor.web@sab.akzonobel.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Pintures
✔ Empreses de rehabilitació
✐ Empreses de rehabilitació

www.procolor.es
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Av. Salvatella, 122 - Pol. Salvatella
08210 Barberà del Vallès
Tel.: 93 739 99 00 - Fax: 93 729 41 53
E-mail: pioneer@pioneer.es

✔ Domòtica, seguretat i comunicacions
✐ Monitors/displays plasma; televisió; diversos
✔ Informàtica
✐ Monitors/displays plasma
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www.pioneer.es

Muntanyola, 2, apt. 148 - 08400 Granollers
Tel.: 93 870 07 50 - Fax: 93 879 02 67
E-mail: info@prefabricatslomar.com
E-mail: dani.lleonart@prefabricatslomar.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Formigó; obra de fàbrica; prefabricats per a forjats; prefa-
bricats per a naus; terres tècnics; diversos ✔ Paviments i re-
vestiments ✐ Formigó; terratzo i pedra artificial; diversos
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www.prefabricatslomar.com

Pol. Ind. Camí Ral, c/ Galileu, 11
08850 Gavá
Tel.: 93 556 51 20 - Fax: 93 556 51 42
E-mail: blanchcristal@blanchcristal.com

✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Equipaments per a sanitaris

www.blanchcristal.com

Carretera Miralcamp, km 1 - 25230 Mollerussa
Tel.: 973 60 11 00 - Fax: 973 60 33 66
E-mail: info@prefabricatspujol.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Cobertes; prefabricats per a forjats; prefabricats per a naus
✔ Paviments i revestiments ✐ Terratzo i pedra artificial
✔ Prefabricació i construcció industrialitzada ✐ Instal·lacions

esportives; prefabricació i construcció industrialitzada; pre-
fabricats ornamentals; diversos

www.prefabricatspujol.com

Ctra. Lleida- Puigcerdà km. 27,3
25680 Vallfogona de Balaguer
Tel.: 973 43 20 54 - Fax: 973 43 22 25
E-mail: clientes@p-valls.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Cels rasos; plaques i plafons

www.p-valls.com

Pol. Ind. Venta del Barro, s/n - 44511 La Puebla de Híjar
Tel.: 978 82 06 40 - Fax: 978 82 16 79
E-mail: pretersa@prenavisa.es

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Prefabricats per a forjats; prefabricats per a naus
✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Prefabricació i construcció industrialitzada

www.pretersa.com
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Polígono Pocomaco parcela f11/1 - 15190 Mesoiro - A Coruña
Tel.: 981 17 34 43 - Fax: 981 29 11 38
E-mail: info@proesga.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Cobertes; diversos ✔ Paviments i revestiments ✐ Metall; pe-
dra natural; plàstics, goma i compòsits; terratzo i pedra artificial;
diversos ✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Equipaments per a sanitaris; diversos ✔ Tancaments de fusta,
metàl·lics i pvc ✐ Murs cortina i façanes lleugeres; diversos

PR
OE
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A,

S.L
.

www.proesga.com

Aragó, 475, baixos
08013 Barcelona
Tel.: 93 232 00 42 - Fax: 93 232 00 42
E-mail: info@pulidosbarcino.com

✔ Empreses de rehabilitació
✐ Empreses de rehabilitació
✔ Paviments i revestiments
✐ Mosaics hidràulics

PU
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www.pulidosbarcino.com

Manuel Luna, 4, 1º b
28020 Madrid
Tel.: 91 570 48 69 - Fax: 91 570 49 67

✔ Empreses de rehabilitació
✐ Empreses de rehabilitació

www.proliser.com

Notari Miquel Març, 7
17800 Olot
Tel.: 972 26 17 33 - Fax: 972 27 30 30
E-mail: lagares@lagares.com

✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Aparells sanitaris; equipaments per a sanitaris; mobiliari per

a banys de minusvàlids; sanitaris per a minusvàlids

www.lagares.com

Ausiàs March, 20, 3r 2a - 08010 Barcelona
Tel.: 93 565 19 80 - Fax: 93 575 02 20
E-mail: division.construccion@protasa.es

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Absorció i aïllament acústic

www.protasa.com

Padilla, 240 interior - 08013 Barcelona
Tel.: 93 456 14 53 - Fax: 93 436 72 85
E-mail: rehabilit@rehabilit.es

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Impermeabilització
✔ Empreses de rehabilitació ✐ Empreses de rehabilitació
✔ Maquinària i equips, protecció i seguretat a l’obra
✐ Neteja de façanes

www.rehabilit.es
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Carretera la Bordeta, 78- 80 - 08014 Barcelona
Tel.: 93 422 50 95 - Fax: 93 298 01 29
E-mail: mvich@pinturesmvich.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Antigrafitti; formació i segellat de junts;

impermeabilització; pintures; pintures ignífugues; diversos
✔ Empreses de rehabilitació ✐ Empreses de rehabilitació
✔ Paviments i revestiments ✐ Diversos
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www.remmers.de

Formentera, 12. Pol. Ind. sud-oest
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel.: 93 721 95 59 - Fax: 93 721 31 59
E-mail: info.spain@reynaers.com

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Baranes; finestres; murs cortina i façanes lleugeres; portes

per a ús públic
w
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www.reynaers.es

Zona industrial Abadal - carrer Molí de Reguant, 2
08260 Súria
Tel.: 902 49 06 49 - Fax: 93 869 69 86
E-mail: dep.com@remosa.net

✔ Instal·lació d’aigua, gas, evacuació, depuració i tractament
✐ Tractament d’aigues residuals; tractament de l’aigua
potable; diversos ✔ Maquinaria i equips, protecció i
seguretat a l’obra ✐ Dipòsits per a líquids

www.remosa.net

Pol. Ind. Can Volart, carrer Garbí, 3 - 08150 Parets del Vallès
Tel.: 93 573 74 00 - Fax: 93 573 74 11
E-mail: regaber@regaber.com

✔ Instal·lació d’aigua, gas, evacuació, depuració i tractament
✐ Instal·lacions de reg; tractament d’aigues residuals;

tractament de l’aigua potable; diversos
✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Instal·lacions esportives; diversos

www.regaber.com

Mir i Giribert, 8, baixos - 08014 Barcelona
Tel.: 93 425 16 22 - Fax: 93 425 21 48
E-mail: info@restauri.es
E-mail: albert@restauri.es

✔ Empreses de rehabilitació
✐ Empreses de rehabilitació

www.restauri.es

Gall, 18
08950 Esplugues de Llobregat
Tel.: 93 480 21 05 - Fax: 93 480 21 19
E-mail: rotex@retemail.es

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Aigua calenta sanitària (acs); calderes; energia solar;

radiadors i superfícies radiants

www.rotex.de
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Ctra. c-17, km 2 - 08110 Montcada i Reixac
Tel.: 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05
E-mail: info@weber-cemarksa.es

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Pintures; diversos
✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Adhesius; morters; diversos
✔ Paviments i revestiments ✐ Formigó; diversos
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www.weber-cemarksa.es

Botànica, 57 - 61. Pol. Ind. Gran Via Sud
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 264 19 40 - Fax: 93 335 15 73
E-mail: j.ortega@saunierduval.es

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Aigua calenta sanitària (acs); aire condicionat

descentralitzat; calderes

SA
UN

IER
 DU

VA
L,

S.A
.

www.saunierduval.es

Dolors Granés, 32 - 08440 Cardedeu
Tel.: 93 846 24 37 - Fax: 93 871 17 67
E-mail: comercial@santacole.com

✔ Cuina integral ✐ Mobiliari
✔ Electricitat i il·luminació ✐ Il·luminació arquitectural;

il·luminació tècnica i industrial; il·luminació urbana
✔ Disseny d’interiors ✐ Cadires d’oficina; il·luminació; mobilia-

ri; mobiliari d’oficina

www.santacole.com

Sicilia, 91-97, 6a planta
08008 Barcelona
Tel.: 93 484 31 01 - Fax: 93 484 31 57
E-mail: del_bcn@schneiderelectric.es

✔ Domòtica, seguretat i comunicacions
✐ Domòtica
✔ Electricitat i il·luminació
✐ Mecanismes

www.schneiderelectric.es

Passeig Torras i Bages, 106
08030 BARCELONA
Tel.: 93 345 88 50 - Fax: 93 346 17 13
E-mail: sas@sas-sa.com

✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Prefabricats ornamentals

www.sas-sa.es

Itàlia, 26. Pol. Ind. Igualada
08700 Igualada
Tel.: 93 803 30 97 - Fax: 93 805 54 59
E-mail: screenprotectors@eresmas.net

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Gelosies i proteccions solars

www.screenprotectors.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Apodaca, 32, 2n
43004 Tarragona
Tel.: 977 23 21 47/ 977 21 50 00 - Fax: 977 24 32 61
E-mail: estrada@sedesa.com

✔ Empreses de serveis
✐ Manteniment i tractament de la fusta
✔ Paviments i revestiments
✐ Tractament i conservació de fusta
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www.sedesa.com

Avda. Eduard Maristany, 58-90
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel.: 93 484 25 00 - Fax: 93 484 26 57
E-mail: infosikkens.web@akzonobel.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Pintures
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www.sikkens.es

Pol. Arretxe- Ugalde. Ezurriki Kalea, 8/10
20305 Irún (Guipuzkoa)
Tel.: 943 55 70 11 - Fax: 943 55 70 50
E-mail: sellex@sellex.es

✔ Disseny d’interiors
✐ Mobiliari

www.sellex.es

Diputació, 390-392
08013 BARCELONA
Tel.: 93 344 08 00 - Fax: 93 344 08 07
E-mail: simonmail@simon.es

✔ Domòtica, seguretat i comunicacions
✐ Domòtica
✔ Electricitat i il·luminació
✐ Mecanismes

www.simon.es

Avda. de la Industria, 49
50059 Montañana (Zaragoza)
Tel.: 976 57 80 00 - Fax: E-mail: vicente.tormo@bshg.com
Tel.: 93 477 41 67 - Fax: 93 477 41 62
E-mail: vicente.tormo@bshg.com

✔ Cuina integral
✐ Electrodomèstics

www.siemens-ed.com

Prolongació Verge de Monserrat, 51 - 08291 Ripollet
Tel.: 93 692 51 44 - Fax: 93 580 18 70
E-mail: bal@sistemasbal.es

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Cels rasos; plaques i plafons
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Mampares acústiques mòbils; mampares i mobiliari

www.sistemasbal.es
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Sant Agustí, 40, int. F
08301 Mataró
Tel.: 93 796 41 22 - Fax: 93 755 31 07
E-mail: noubau@noubau.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Perfils estructurals
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www.noubau.com

Torrent Tortuguer, 41 - 49 nau 11. Pol. Ind. Els Pinetons
08291 Ripollet
Tel.: 93 580 08 47 - Fax: 93 586 32 83
E-mail: administracio@stonegru.com

✔ Constructores i enginyeries ✐ Constructores
✔ Empreses de serveis ✐ Empreses de serveis
✔ Prefabricació i construcció industrialitzada ✐ Prefabricació

i construcció industrialitzada
ST
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L
www.stonegru.com

Buenos Aires, 37-39 - 08902 Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 432 07 11 - Fax: 93 432 26 35
E-mail: comercial@stisa.com

✔ Electricitat i il·luminació
✐ Il·luminació arquitectural; il·luminació tècnica i industrial;

il·luminació urbana
✔ Disseny d’interiors
✐ Il·luminació

www.stisa.com

Narcís Monturiol, 31
08203 Sabadell
Tel.: 93 711 82 12 - Fax: 93 711 89 61
E-mail: sot@sot.es

✔ Instal·lació d’aigua, gas, evacuació, depuració i tractament
✐ Canonades d’evacuació

www.sot.es

Avda. de Roanne, 66. Pol. Ind. ‘El Henares’
19180 Marchamalo (Guadalajara)
Tel.: 949 32 50 80 - Fax: 949 25 04 78
E-mail: r.orti@socelec.com

✔ Electricitat i il·luminació
✐ Il·luminació urbana

www.socelec.es

Marqués de Mulhacén, 17, d-1 - 08034 Barcelona
Tel.: 93 280 06 21 - Fax: 93 280 14 92
E-mail: systemaroom@infonegocio.com

✔ Prefabricació i construcció industrialitzada ✐ Instal·lacions
esportives; diversos

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc ✐ Mampares i
mobiliari; diversos

✔ Vidre i les seves aplicacions ✐ Vidre i les seves aplicacions

www.systemaroom.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Avda. del Progrés, nau 40. Zona industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar
Tel.: 93 754 06 00 - Fax: 93 754 06 01
E-mail: ttrepat@justor.com

✔ Manyeria i metal·listeria
✐ Automatismes; ferramentes per a portes
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Portes industrials; diversos
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www.justor.com

Colón, 53 baixos
08912 Badalona
Tel.: 93 464 26 24 - Fax: 93 464 18 81
E-mail: tecnispai@arrakis.es

✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Cobertes per a piscines
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www.tendergroup.com

Juan de Garay, 48-50 - 08027 Barcelona
Tel.: 93 352 99 33 - Fax: 93 340 39 95
E-mail: barcelona@tecfiredoth.es

✔ Domòtica, seguretat i comunicacions
✐ Instal·lacions d’extinció
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Envidrament tallafocs; portes tallafocs
✔ Vidre i les seves aplicacions ✐ Envidrament tallafocs

www.tecfiredoth.es

Carrera de San Jerónimo, 15, Palacio Miraflores
28014 Madrid
Tel.: 91 360 10 52 - Fax: 91 369 07 27
E-mail: tecno@tecno-espana.com

✔ Disseny d’interiors
✐ Cadires d’oficina; mobiliari
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Mampares i mobiliari

www.tecnospa.com

Zona industrial – sector autopista Diesel, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.: 93 573 77 77 - Fax: 93 562 22 50
E-mail: technal@technal.es

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Finestres; murs cortina i façanes lleugeres

www.technal.es

Sardenya, 83-85, baixos
08018 Barcelona
Tel.: 93 309 99 11 - Fax: 93 309 74 54
E-mail: info@tecnoradio.es

✔ Electricitat i il·luminació
✐ Il·luminació arquitectural

www.tecnoradio.es
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Cabestany, 33
08014 Barcelona
Tel.: 93 321 47 69 - Fax: 93 410 90 76
E-mail: tecosur@tecosur.com

✔ Manyeria i metal·listeria
✐ Automatismes; ferramentes per a portes
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www.tecosur.com

Francolí, 3
43840 Salou
Tel.: 977 35 30 18 - Fax: 977 38 84 95
E-mail: secantoine@sec.e.telefonica.net

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Radiadors i superfícies radiants
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www.thermofonte.com

Sugranyes, 98, baixos
08028 Barcelona
Tel.: 93 332 15 00 - Fax: 93 332 17 66
E-mail: info@tedessl.com

✔ Manyeria i metal·listeria
✐ Automatismes

www.tedessl.com

Gran Via de les Corts Catalanes, 494 baixos
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 64 90 - Fax: 93 323 73 22
E-mail: info@tonobagno.com

✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Equipaments per a sanitaris

www.tonobagno.com

Ronda Can Fatjó,11 Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola
Tel.: 93 504 58 00 - Fax: 93 504 58 48
E-mail: info@texsamorteros.es

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures ✐ Formació i segellat
de junts; impermeabilització; diversos ✔ Elements per a estruc-
tures, divisòries, façanes i cobertes ✐ Adhesius; morters; diver-
sos ✔ Paviments i revestiments ✐ Ceràmica i gres; diversos

www.texsamorteros.es

Tànger, 26
08018 Barcelona
Tel.: 93 486 43 00 - Fax: 93 486 43 01
E-mail: tanger@tracnet.com

✔ Empreses de rehabilitació
✐ Empreses de rehabilitació

www.tracnet.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Avda. de Madrid, 61, 6è 2a - 08028 Barcelona
Tel.: 902 360 261 - Fax: 93 490 82 04
E-mail: trinacri@trinacriaeuropea.com
E-mail: barcelon@telefonica.net
✔ Empreses de rehabilitació ✐ Empreses de rehabilitació
✔ Empreses de serveis ✐ Empreses de serveis
✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany ✐ Aparells

sanitaris; equipaments per a sanitaris; mobiliari per a banys
de minusvàlids; sanitaris per a minusvàlids
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www.trinacriaeuropea.com

Ctra. Alfaro, s/n
31500 Tudela
Tel.: 948 82 77 11 - Fax: 948 82 20 89
E-mail: anticnovo@unimarmol.es

✔ Paviments i revestiments
✐ Pedra natural
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S.L

www.unimarmol.es

Compositor Lehmberg Ruiz, 10, 2a planta
29007 Màlaga
Tel.: 902 102 172 - Fax: 952 272 106
E-mail: tzi@tzingenieria.com

✔ Constructores i enginyeries ✐ Enginyeries
✔ Empreses de serveis ✐ Empreses de serveis
✔ Diversos ✐ Consultors d’estructures

www.tzingenieria.com

Ctra. de la Coruña, km. 18,150 edificio Velux
28230 Las Rozas de Madrid
Tel.: 91 509 71 00 - Fax: 91 509 71 01
E-mail: velux-e@velux.com

✔ Climatització, calefacció i ventilació ✐ Aigua calenta
sanitària (acs); energia solar ✔ Tancaments de fusta,
metàl·lics i pvc ✐ Cortines; finestres; gelosies i proteccions
solars; persianes de gelosia de lamel·les; persianes enrotllables

www.velux.es

Passatge de la Plana, 18 - 20 - 08032 Barcelona
Tel.: 93 429 23 55 - Fax: 93 358 91 05
E-mail: info@ubacsl.com

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Aspiració centralitzada
✔ Electricitat i il·luminació ✐ Diversos
✔ Instal·lació d’aigua, gas, evacuació, depuració i tractament
✐ Diversos

www.ubacsl.com

Doctor Ferran, 4
08470 Sant Celoni
Tel.: 93 867 57 58 - Fax: 93 867 58 59
E-mail: ventana@uin2.com

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Finestres; murs cortina i façanes lleugeres; persianes de

gelosia de lamel·les

www.uin2.com
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Calabria, 245, baixos
08029 Barcelona
Tel.: 93 322 14 99 - Fax: 93 321 29 29
E-mail: aluminio@ventanaskline.com

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Finestres
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www.ventanaskline.com

Ctra. de l’Hospitalet, 310 - 324
08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 480 07 07 - Fax: 93 474 08 61
E-mail: vizcaino@vizcaino.biz

✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Aparells sanitaris i equipaments per a sanitaris

VIZ
CA

INO
www.vizcaino.biz

Tucumán, 6
08030 Barcelona
Tel.: 93 345 91 29 - Fax: 93 345 22 95
E-mail: vilagrasa@vilagrasa.com

✔ Disseny d’interiors
✐ Il·luminació; mobiliari; senyalització

www.vilagrasa.com

Cardenal Vives i Tutó, 61, botiga
08034 Barcelona
Tel.: 93 204 34 84 - Fax: 93 206 37 61
E-mail: xavier-cruz@xavier-cruz.com

✔ Cuina integral
✐ Mobiliari

www.xavier-cruz.com

Guitard, 45, 3r
08014 Barcelona
Tel.: 93 490 30 30 - Fax: 93 490 04 45

✔ Domòtica, seguretat i comunicacions
✐ Domòtica; intercomunicadors; proveïdors de serveis; so i

megafonia; televisió; transmissió de dades; diversos
✔ Empreses de serveis

www.vitelsa.es

Apartado 91
36400 Porriño
Tel.: 986 34 34 24 - Fax: 986 34 62 40
E-mail marketing@xylazel.com

✔ Construcció sostenible, elements per a estructures
divisòries, façanes i cobertes

✐ Paviments i revestiments, tancaments de fusta, metàl·lics i PVC

www.xylazel,com

1 2 0 S e t e m b r e  2 0 0 4 ✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

VIL
AG

RA
SA

,S
.A

XA
VIE

R C
RU

Z-
 LI

NE
A 

OG
GI-

 S.
L

XY
LA

ZE
L,

S.A
.

VIT
EL

SA



Balmes, 62, 1r 1a; apartat correus 181
08810 Sant Pere de Ribes
Tel.: 93 896 15 76 - Fax: 93 896 15 77
E-mail: eurosistema@esi-sl.es

✔ Climatització, calefacció i ventilació ✐ Impulsió / extracció
d’aire; tractament de l’aire; ventilació estàtica ✔ Domòtica,
seguretat i comunicacions ✐ Instal·lacions d’extinció
✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Cobertes; obra de fàbrica; prefabricats per a naus
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www.esi-sl.es

Duran i Reynals, 28; Pol. Ind. Font del Radium
08400 Granollers
Tel.: 93 861 67 30 - Fax: 93 849 26 98
E-mail: comercial@extrafort.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures ✐ Pintures ✔ Ele-
ments per a estructures, divisòries, façanes i cobertes ✐ Formigó;
morters; terres tècnics ✔ Paviments i revestiments ✐ Paviments
continus de formigó imprès; paviments continus de resines
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www.extrafort.com

Gustavo Adolfo Bécquer, 42, baixos
08023 Barcelona
Tel.: 902 19 76 20 - Fax: 93 285 07 89
E-mail: info@eurocable.es

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Aspiració centralitzada; radiadors i superfícies radiants
✔ Domòtica, seguretat i comunicacions
✐ Domòtica

www.eurocable.es

Sant Joan, 85
08230 Matadepera (Barcelona)
Tel.: 937 333 801 - Fax: 937 893 304
E-mail: info@farellfurniture.com

✔ Disseny d’interiors
✐ Mobiliari

www.farellfurniture.com

Ctra. Argentona - Dosrius, km 2 - 08319 Dosrius
Tel.: 93 797 43 00 - Fax: 93 791 92 61
E-mail: euroquimica@euroquimica.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Pintures contra el foc
✔ Paviments i revestiments
✐ Lasures i protectors de fusta; tractament i conservació de

fusta; diversos

www.euroquimica.com

Vallès, 26, naus c- d
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Tel.: 93 574 24 32 - Fax: 93 574 24 92
E-mail: frandisa@frandisa.com

✔ Vidre i les seves aplicacions
✐ Vidre i les seves aplicacions

www.frandisa.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Ciudad Asunción, 32. - 08030 Barcelona
Tel.: 93 274 54 55 - Fax: 93 346 76 07
E-mail: frapont@frapont.es
✔ Mobiliari d’interior ✐ Diversos ✔ Paviments i revestiments ✐

Fusta; tractament i conservació de fusta; diversos ✔ Tancaments de
fusta, metàl·lics i pvc ✐ Baranes; cortines; escales; finestres; gelosies i
proteccions solars; mampares acústiques mòbils; mampares i mobi-
liari; marcs i cércols; murs cortina i façanes lleugeres; persianes de ge-
losia de lamel·les; persianes enrotllables; portes; portes d’habitatge;
portes industrials; portes per a ús públic; portes tallafocs; diversos
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www.frapont.es

Avda. Constitución, 74 primero
28850 Torrejón de Ardoz
Tel.: 91 677 93 35 - Fax: 91 677 92 79
E-mail: frisomat@greentek.com

✔ Mobiliari d’interior
✐ Diversos
✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Prefabricació i construcció industrialitzada; diversos
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Pol. Ind. La Llana, carrer Pont de Can Claveri, 58 - 08191 Rubí
Tel.: 93 699 55 54 - Fax: 93 699 50 45
E-mail: marketing@frepi.com

✔ Electricitat i il·luminació ✐ Assessoria i disseny en la il·lumi-
nacio arquitectural; il·luminació arquitectural; il·luminació tèc-
nica i industrial; il·luminació urbana ✔ Empreses de serveis ✐

Assesoria i disseny en la il·luminacio arquitectural ✔ Sidi (saló
intern. del disseny per a l’equipament de l’hàbitat) ✐ Assesso-
ria i disseny en la il·luminacio arquitectural; il·luminació

www.frepi.com

Via Ausetania,11
08560 Manlleu
Tel.: 93 852 10 00 - Fax: 93 852 10 01
E-mail: info@fdb.es

✔ Electricitat i il·luminació
✐ Il·luminació urbana
✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Instal·lacions esportives; mobiliari urbà

www.fdb.es

Blasco de Garay, 4- 6
08960 Sant Just Desvern
Tel.: 93 480 33 22 - Fax: 93 480 33 23
E-mail: aire.acondicionado@frigicoll.es

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Aire condicionat descentralitzat; energia solar

www.frigicoll.es

Ctra. de Torre Romeu, s/n
08202 Sabadell
Tel.: 93 748 48 30 - Fax: 93 726 07 61
E-mail: carlos@gabarro.com

✔ Paviments i revestiments
✐ Fusta

www.gabarro.com
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Avda. de la Industria, 49
50059 Montañana (Zaragoza)
Tel.: 976 57 80 00 - Fax: 976 13 80 79
E-mail: ana.belsa@bshg.com

Tel.: 901 100 220
E-mail: ana.belsa@bshg.com

✔ Cuina integral
✐ Electrodomèstics
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www.gaggenau.com

Coll i Pujol, 95, 1r 3a - 08915 Badalona
Tel.: 93 383 63 79 - Fax: 93 383 44 17
E-mail: gestalmob@terra,es

✔ Mobiliari d’interior ✐ Diversos ✔ Disseny d’interiors ✐
Cadires d’oficina; il·luminació; mobiliari; mobiliari d’oficina; tèxtils
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc ✐ Cortines; gelosies i
proteccions solars; mampares i mobiliari; portes d’habitatge;
tendals
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.
www.intermobel.net/empresa/gestalmob

Buenaventura Muñoz, 9, 6è 4a, escala a - 08018 Barcelona
Tel.: 93 309 90 36
E-mail: gap@gapenginyeria.com

✔ Constructores i enginyeries; domòtica, seguretat i
comunicacions; empreses de serveis

✐ Enginyeries; domòtica; proveïdors de serveis; so i
megafonia; televisió; transmissió de dades; diversos i
empreses de serveis

www.gapenginyeria.com

Crta. de Viladrau, km. 10. Pol. Ind. Montmany, núm. 2
08553 Seva
Tel.: 93 884 10 01 - Fax: 93 884 10 73
E-mail: giacomini.espana@giacomini.com

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Radiadors i superfícies radiants

www.giacomini.com

Parc negocis Mas Blau. edif. In Blau La Selva, 10, p 1a
08820 El Prat de Llobregat
Tel.: 902 17 06 35 - Fax: 93 478 34 71
E-mail: sales.es@geberit.com
E-mail: consultas.tecnicas@geberit.com

✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Aixetes; aparells sanitaris; equipaments per a sanitaris

www.geberit.es

Libra, 20, Pol. Ind. Can Parellada
08228 Terrassa
Tel.: 93 731 25 20 - Fax: 93 731 55 60
E-mail: giscosa@giscosa.com

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Impermeabilització

www.giscosa.com
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Silici, 13- 25. Pol. Ind. Famades
08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 480 06 96 - Fax: 93 474 24 04
E-mail: golmar@golmar.es

✔ Domòtica, seguretat i comunicacions
✐ Intercomunicadors; diversos
✔ Electricitat i il·luminació
✐ Diversos

GO
LM

AR
 SI

ST
EM

AS
 DE

 CO
MU

NIC
AC

IÓN
,S

.A

www.golmar.es

Ctra. Escatron, 9; apartado 61
44600 Alcañiz
Tel.: 978 83 05 11 - Fax: 978 83 30 03
E-mail: gresaragon@gresaragon.com

✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres
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www.gresaragon.com

Itàlia, 194. Pol. Ind. Ciudad del transporte
12006 Castelló
Tel.: 96 434 02 34 - Fax: 96 425 41 22
E-mail: granatte@granatte.com

✔ Construcció sostenible ✐ Diversos
✔ Cuina integral ✐ Diversos
✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres; gres porcellànic

www.granatte.com

Miño, 31 - apartat correus 445 
08223 Terrassa
Tel.: 93 786 02 16 / 786 03 04 - Fax: 93 731 41 66
E-mail: correo@guillermotorres.com

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Portes de garatge; portes tallafocs

www.guillermotorres.com

Ctra. de Ponts, s/n
08280 Calaf
Tel.: 93 869 98 00 - Fax: 93 869 87 01
E-mail: grescatalan@grescatalan.com

✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres; formigó; gres porcellànic; pedra artificial

www.grescatalan.com

Avda. de Xile, 42
08028 Barcelona
Tel.: 93 447 03 22 - Fax: 93 333 98 01
E-mail: comercial@hormipresa.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Formigó; diversos
✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Diversos

www.hormipresa.com
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Ctra. N-II km. 463,5
25194 Lleida
Tel.: 973 26 30 22 - Fax: 973 27 58 87
E-mail: cial@iaso.es

✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
tancaments de fusta, metàl·lics i pvc

✐ Cortines; tendals

IAS
O,

S.A

www.iaso.es

Políg. Can Buscarons de Baix, ctra. Sant Adrià- 
La Roca km. 15,5
08170 Montornès del Vallès
Tel.: 93 568 66 10 - Fax: 93 568 66 11
E-mail: ingalsa@ingalsa.net

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Prefabricats per a forjats
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www.industrialgalvanizadorasa.com/home.ht

Progrés, 327 - 329 - 08912 Badalona
Tel.: 93 387 87 00 - Fax: 93 460 71 00
E-mail: ibermodul@ibermodul.com
✔Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Cels rasos; terres tècnics ✔Equipaments per a despatxos ✐ Arxius
✔Paviments i revestiments ✐ Plàstics, goma i compòsits; suro i linò-
leum; tèxtils ✔Disseny d’interiors ✐ Mobiliari; mobiliari d’oficina
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc ✐ Cortines; mampares i mobi-
liari; persianes de gelosia de lamel·les; persianes enrotllables

www.ibermodul.com

Volta els Garrofers, 65
08340 Vilassar de Mar
Tel.: 93 759 36 00 - Fax: 93 759 51 12
E-mail: marco.ferrero@shetug.com

✔ Equipaments per a despatxos ✐ Mobiliari
✔ Mobiliari d’interior ✐ Mobiliari per a oficines
✔ Disseny d’interiors
✐ Cadires d’oficina; mobiliari; mobiliari d’oficina

www.shetug.com

Castanyer, 16, baixos 2a
08022 Barcelona
Tel.: 93 418 56 76 - Fax: 93 211 71 51
E-mail: incoisa@incoisa.es

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures
✐ Impermeabilització

www.incoisa.es

Apartado correos 69 - 46290 Alcacer
Tel.: 96 123 47 61 - Fax: 96 123 11 11
E-mail: comercial@isaludes.es

✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Mobiliari urbà
✔ Disseny d’interiors
✐ Mobiliari; senyalització

www.isaludes.es
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Yanguas y Miranda, 1 2n a, oficina 1 - 31002 Pamplona
Tel.: 948 21 30 34 - Fax: 948 20 32 56
E-mail: isoarquitec@isoarquitec.es
E-mail: rgracia@isoarquitec.es

✔ Empreses de serveis ✐ Sistemes de qualitat als estudis
d’arquitectura.

✔ Informàtica ✐ Sistemes de qualitat als estudis d’arquitec.
✔ Diversos ✐ Sistemes de qualitat als estudis d’arquitectura.
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.

www.isoarquitec.es

Comte d’Urgell, 240, 4a planta
08036 Barcelona
Tel.: 93 600 49 00 - Fax: 93 600 49 01
E-mail: jg@grupojg.com

✔ Constructores i enginyeries
✐ Enginyeries

J.G
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www.grupojg.com

Políigon Industrial El Regàs, carrer de la Màquina n. 8
08850 Gavà
Tel.: 93 630 30 40 - Fax: 93 633 60 42
E-mail: italsan@italsan.es
✔ Instal·lació d’aigua, gas, evacuació, depuració i tractament
✐ Bateries de comptadors d’aigua; canonades d’evacuació;

canonades i accessoris de polibutilès de polietilè i de
polipropilè; distribució d’aigua i gas; instal·lacions de reg

www.italsan.es

Avda. Puente Blanca, s/n
47420 Iscar
Tel.: 983 61 29 40 - Fax: 983 61 29 59
E-mail: jher@jher.com

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Portes

www.jher.com

Wellington, 19
08018 Barcelona
Tel.: 93 309 34 04 - Fax: 93 300 48 52
E-mail: comercial@itec.es

✔ Informàtica
✐ Software
✔ Organismes oficials i entitats empresarials

www.itec.es

Sant Ramon de Penyafort, 37-45 - 08203 Sabadell
Tel.: 93 710 36 00 - Fax: 93 710 22 40
E-mail: com@jordatorrents.com

✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres
✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Aixetes; aparells sanitaris; equipaments per a sanitaris; relax

i salut

www.jordatorrents.com
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Camí del Mig, 79- 81, 2n pl.
08302 Mataró
Tel.: 902 19 45 73 - Fax: 93 752 10 31
E-mail: info@kompan.es

✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Instal·lacions esportives; mobiliari urbà
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www.kompan.com

Caleruega, 79 - 28033 Madrid
Tel.: 902 44 04 60 - Fax: 91 766 14 27
E-mail: knauf@knauf.es

✔ Aïllament, impermeabilització i pintures ✐ Absorció i aïllament
acústic; aïllament tèrmic; formació i segellat de junts; impermeabilitza-
ció; diversos ✔Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Adhesius; cels rasos; morters; plaques i plafons; plaques i plafons de
laminat d’alta pressió; diversos ✔Paviments i revestiments ✐ Diversos
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www.knauf.es

Hermanos García Noblejas, 19 - 28037 Madrid
Tel.: 902 14 14 26 - Fax: 91 327 98 65
E-mail: info.junkers@es.bosch.com

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Aigua calenta sanitària (acs); calderes; energia solar

www.junkers.es

Enrique Larreta, 5º 1º
28036 Madrid
Tel.: 91 314 41 81 - Fax: 91 314 99 25

✔ Elevació i transport
✐ Per a habitatges; per a manteniment; per a ús públic

www.kone.com

Pol. Ind. Can Cuyàs - edifici Klein
ctra. n-150 a Sabadell km. 1
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 902 31 03 50 - Fax: 902 19 96 67
E-mail: klein@kleiniberica.com

✔ Manyeria i metal·listeria
✐ Ferramentes per a portes

www.kleiniberica.com

Autovia Madrid - Alicante, km 382
03660 Novelda
Tel.: 965 60 90 94 - Fax: 965 60 91 73
E-mail: info@levantina.org

✔ Paviments i revestiments
✐ Pedra natural

www.levantina.org
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Muntanya, 7
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 721 48 64 - Fax: 93 721 50 10
E-mail: linn@audioalternativa.com
E-mail: linn@linniberica.com

✔ Domòtica, seguretat i comunicacions
✐ So i megafonia
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www.linniberica.com

P.I. Camí Ral, c/ Galileu, 11
08850 Gavà
Tel.: 93 556 51 20 - Fax: 93 556 51 42
E-mail: blanchcristal@blanchcristal.com

✔ Disseny d’interiors
✐ Il·luminació
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www.blanchcristal.com

Progrés, 360
08918 Badalona
Tel.: 93 387 60 04 - Fax: 93 399 25 59
E-mail: llambi@silverlex.com

✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Gelosies i proteccions solars; persianes de gelosia de

lamel·les

www.llambi.com

Muelle Tomás Olabarri, 3 1ª izq.
48930 Las Arenas (Bizkaia)
Tel.: 944 80 40 44 - Fax: 944 80 44 44
E-mail: comercial@marquisa.es

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Plaques i plafons de laminat d’alta pressió

www.marquisa.es

Avda. Josep Tarradelles, 47- 49
08029 Barcelona
Tel.: 93 405 21 33 - Fax: 93 405 21 85
✔ Electricitat i il·luminació
✐ Il·luminació d’emergència; il·luminació tècnica i industrial;

il·luminació urbana

www.lledosa.com

Plaça de Catalunya, 20, 5 planta - 08002 Barcelona
Tel.: 93 343 50 50 - Fax: 93 302 42 29
E-mail: ibermapei@ibermapei.es

✔Aïllament, impermeabilització i pintures ✐ Formació i segellat de junts;
impermeabilització; pintures; diversos ✔Elements per a estructures, divi-
sòries, façanes i cobertes ✐ Adhesius; morters; diversos ✔Paviments i re-
vestiments ✐ Ceràmica i gres; formigó; fusta; pedra natural; plàstics,
goma i compòsits; suro i linòleum; terratzo i pedra artificial; tèxtils; diversos

www.mapei.com
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Avda. Gaudí, 13, 1r 2a
08025 Barcelona
Tel.: 93 455 30 43 - Fax: 93 435 45 69
E-mail: oficina@maprover.com

✔ Prefabricació i construcció industrialitzada
✐ Mobiliari urbà

MA
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www.maprover.com

Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 1r 3a
08007 Barcelona
Tel.: 93 588 06 64 - Fax: 93 588 06 31
E-mail: masa@sistemamasa.com

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Fixacions

MA
SA

,S
.L

www.sistemamasa.com

Pol. Ind. Can Calderon, Avda. segle XXI, 69
08840 Viladecans
Tel.: 93 647 25 80 - Fax: 93 647 25 81
E-mail: estherclaur@sefes.es

✔ Disseny d’interiors
✐ Mobiliari

www.marcelovila.com

Pol. Ind. Can Magarola. Facundo Bacardí, 19-21. apartat 23
08100 Mollet del Vallès
Tel.: 93 570 72 27 - Fax: 93 570 00 03
E-mail: mecanofas@mecanotubo.es

✔ Elements per a estructures, divisòries, façanes i cobertes
✐ Fixacions
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Murs cortina i façanes lleugeres

www.mecanofas.com

Río de los Molinos, s/n
04857 Albanchez
Tel.: 950 12 20 22 - Fax: 950 12 22 94
E-mail: info@redtravertino.com

✔ Paviments i revestiments
✐ Pedra natural

www.redtravertino.com

Industria, 502, nau 1
08918 Badalona
Tel.: 93 387 77 00 - Fax: 93 460 16 64
E-mail: mpcatalunya@mepamsa.es

✔ Cuina integral
✐ Electrodomèstics

www.mepamsa.es
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✔ SECTOR/S ✐ SUBSECTOR/S

Cardoner, s/n - 08784 Piera
Tel.: 93 778 82 56 - Fax: 93 776 01 60
E-mail: miquelguarro@miquelguarro.com

✔ Empreses de serveis ✐ Manteniment i tractament de la fusta
✔ Paviments i revestiments
✐ Tractament i conservació de fusta
✔ Tancaments de fusta, metàl·lics i pvc
✐ Finestres; portes; portes d’habitatge
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www.miquelguarro.com

Mandri, 43 - 08022 Barcelona
Tel.: 93 211 89 58 - Fax: 93 418 48 21
E-mail: neoceramica@neoceramica.es

✔ Paviments i revestiments
✐ Ceràmica i gres; fusta; gres porcelánico; pedra natural;

terratzo i pedra artificial
✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany
✐ Aixetes; aparells sanitaris; equipaments per a sanitaris
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www.neoceramica.es

Riera dels Frares, 24
08970 Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 260 01 14 - Fax: 93 260 01 15
E-mail: mobles114@mobles114.com

✔ Disseny d’interiors
✐ Mobiliari; tèxtils

www.mobles114.com

Ctra. Exkaroz km 1
31694 Espinal
Tel.: 948 76 00 25 - Fax: 948 76 02 36
✔ Mobiliari d’interior
✐ Mobiliari per a la tercera edat; diversos
✔ Disseny d’interiors
✐ Mobiliari

www.oihana.es

Avda. Fama, 118
08949 Cornellà de Llobregat
Tel 93 474 24 23 - Fax: 93 474 35 48
E-mail: nofer@nofer.com

✔ Sanitaris, aixetes, accessoris i mobiliari de bany

www.nofer.com

Av. Josep Tarradellas, 20-30, 5è
08029 Barcelona
Tel.: 93 425 93 00 - Fax: 93 425 94 28
E-mail: aire@panasonic.es

✔ Climatització, calefacció i ventilació
✐ Aire condicionat descentralitzat

www.panasonicclima.com
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