
EL PUNT AVUI
DISSABTE, 8 DE JUNY DEL 201944 | Cultura i Espectacles |

83
45

83
-1

21
19

39
L

La demarcació de Girona
del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya (COAC) va
ser escenari ahir al vespre
de l’acte de lliurament de
la 22a edició dels Premis
d’Arquitectura de les Co-
marques de Girona, una
de les accions culturals
amb més rellevància dins
el sector de l’arquitectura i
la construcció a la nostra
demarcació. Un acte que,
entre altres autoritats, va
tenir la presència del pre-
sident de la Generalitat de
Catalunya, Quim Torra;
de la degana del Col·legi
d’Arquitectes de Catalu-

nya, Assumpció Puig, i del
president del COAC Giro-
na, Marc Riera.

En aquesta edició, el
premi en la categoria Ar-
quitectures ha recaigut en
el projecte Dues cases en
una a Llagostera, d’un pa-
rell d’arquitectes (Eduard
Callís i Guillem Moliner).
En aquesta categoria, el
jurat ha donat tres men-
cions a les obres: La casa
del parc a les Preses, d’Ar-
nau Vergés; Institut-esco-
la a Sant Joan de les Aba-
desses, de l’Estudi Massip-
Bosch Arquitectes, i Refu-
gi per a cap de setmana a
Isòvol, d’Àgora Arquitec-
tura (José Luis Cisneros i
Joan Casals).

En la nova categoria de
Rehabilitació, el premi
l’ha obtingut Cadira, per-
siana, corda a Santa Pau,
d’Arnau Vergés. Amb una
menció per a Habitatge
unifamiliar a Palau-sa-
tor, d’Arquitectura G –
Igor Urdanpilleta, Jona-
than Arnabat, Jordi Ayala-
Brill i Aitor Fuentes.

En la categoria Inte-
riors, el premi ha estat per
a l’obra Estudi 1700 a Pa-
lau-sator, de Nordest Ar-
quitectura (Jordi Riem-
bau i Miquel Rusca). I hi ha
una menció per al Projecte
de reforma i interiorisme
de la botiga Biodrissa a
Girona, dels arquitectes
Josep Callís i David Marés.

I finalment, en la cate-
goria Efímers, el projecte
Origami lava a Olot, de
SP25 Arquitectura + Ate-
lier 4 (David Oliva i Anna
Juncà) ha resultat el gua-
nyador. I també han obtin-
gut una menció Etern re-
torn a Palafrugell, de San-
juan Palma – Juli Sanjuan;
La revolució dels clavells a
Girona, de Clàudia Rosa
Cervelló, i L’Antàrtida a
Girona, de l’Escola d’Art i
Superior de Disseny d’O-
lot. Als premis que atorga
el jurat, cal afegir-hi el Pre-
mi de l’Opinió 2019, que
amb més de 4.000 vots
emesos a una de les 65
obres presentades ha ob-
tingut Refugi per a cap de

setmana a Isòvol, d’Àgora
Arquitectura.

Per altra banda, el jurat
ha atorgat un premi d’ho-
nor a Girona, Temps de
flors, i en relació amb la ca-
tegoria en “celebra l’alta
participació i la gran quali-
tat de les propostes pre-
sentades, un fet que con-
firma l’interès per la pro-
ducció d’esdeveniments
participatius a les comar-
ques gironines, que conso-
lida una tradició d’experi-
mentació artística i de vi-
ver de professionals”.

Aquest any, el jurat for-
mat per Joan Roig Duran,
Ana Bassat Orellana i Àlex
Giménez Imirizaldu ha
constatat que “un any més

la ciutadania manté la
confiança en els arquitec-
tes per a la construcció de
la seva casa. Aquest fet,
que s’està perdent gra-
dualment a la resta d’Eu-
ropa, es consolida a casa
nostra gràcies a la versati-
litat de la professió i la bo-
na salut de la complicitat
amb la societat”.

També ha volgut deixar
constància que el motiu
pel qual han declarat de-
serta la categoria de Pai-
satges és “per l’escassa im-
plicació de les administra-
cions en la construcció
d’equipament i habitatge
públic i en la millora de
l’entorn físic al nostre
país”. ■

Les cases, coronades
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Les obres ‘Dues cases en una’, ‘Cadira, persiana, corda’, ‘Estudi 1700’, ‘Origami
lava’ i “Refugi per a cap de setmana’ guanyen els Premis d’Arquitectura 2019
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