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Dues cases en una
La construcció d’un habitatge a Llagostera guanya l’última edició dels
Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona, en la modalitat
d’intervencions arquitectòniques d’edificis nous o rehabilitats

Fitxa
tècnica
◗ Projecte: Dues cases en una.

◗ Municipi: LlagosteTEXT P.T.V.

ues cases en una, a Llagostera, és el projecte guanyador de la a edició dels
Premis d’Arquitectura de les comarques
de Girona , en la categoria d’intervencions arquitectòniques d’ediicis de
nova planta o, en cas de cases existents, les que han
consistit en reformes o rehabilitacions. Es tracta
d’un habitatge entre mitgeres que s’estén en una
sola planta de  metres quadrats i es complementa amb una altra de mitja situada per sobre de
la cota del terreny, que corona una sala semi soterrada de la mateixa mida i d’ús polivalent. Darrere
l’obra hi ha els arquitectes Eduard Callís i Guillem
Moline, del despatx Unparelld’arquitectes.
La lluminositat de la casa està garantida per uns
portals envidrats que proveeixen l’espai de llum natural i permet convertir la mitja planta en un gran
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porxo. A sobre, s’hi basteix la casa amb peces de formigó prefabricat que, fent les funcions d’una biga
gruixuda que n’aguanta d’altres, salven la llum del
basament. Per optimitzar costos, els arquitectes indiquen que els panells es presenten a l’interior sense revestiment. La junta es resol amb un sistema
d’encintats de fusta de caràcter domèstic.
Els responsables del projecte expliquen que la
planta pot llegir-se com un conjunt de quatre iles
d’habitacions iguals dislocades, entre les quals hi
ha un gran espai buit central que és l’excepció.
Aquesta sala interior està connectada amb quatre
peces més petites que l’envolten, li aporten llum natural, acomoden activitats complementàries i articulen les estances restants.
Els Premis d’Arquitectura de les comarques de
Girona se celebren des del  amb l’objectiu de
posar en valor la qualitat i el rigor dels professionals
del territori, tal com remarca el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Els guardons es van entregar el  de juny i des de llavors les obres seleccionades s’exhibeixen a la sala d’exposicions de la

Pia Almoina, en una
mostra dissenyada pels
arquitectes Adrià Margall, Juli Sanjuan i Aleix
Turon –guanyadors del
concurs de comissariat.
Aquest muntatge també
s’instal·larà a les delegacions del col·legi de la
Garrotxa-Ripollès, a
Olot, i de l’Alt Empordà,
a Figueres. A més de la
modalitat d’Arquitectures, el concurs n’incloïa
dues més: Interiors i Efímers; és a dir, exposicions, muntatges i escenograies amb una durada concreta. Totes les
obres inalistes es poden consultar al web del
COAC. ◗
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◗ Autors: Unparelld’arquitectes. Eduard
Callís i Guillem Moliner.

◗ Col·laboradors: J.
Moret, X. Rodeja i C.
Calvet, arquitectes; E.
Casadevall, D. Franco,
R. Heras, P. Alejandro,
J. Collell, T. Parra, S.
Palmada, estudiants
d’arquitectura.

◗ Contractista:
Constr. Josep Sais, SL.

◗ Fotografia: José
Hevia.
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