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Plaça de l’Estatut » El Morell
Aleix Antillach Tarafa i Ramon Gasull Barberà, arquitectes.
La remodelació de la Plaça de l’Estatut
sorgeix de la necessitat d’actualitzar,
dignificar i resignificar un espai públic de
gran centralitat, obsolet pel pas del temps i
la superposició d’actuacions parcials.
El projecte, just davant de l’escola, reconeix
el marcat caràcter infantil de l’espai i se
serveix de les zones d’equipaments lúdics,
per establir un sistema mixt i dinàmic de
passar i estar. Aquest sistema, formalitzat
buscant la màxima continuïtat de l’espai,
sense renunciar a experiències espacials
diversificades, es recolza en 4 grans arbres
existents, que es conserven i es posen en
valor i s’organitza com un gran joc de rodes
i corretges que obre i recull alhora.
S’ha treballat especialment la topografia per
tal de que a la plaça acabada sigui un factor
irrellevant i que els diferents paviments, tots
ells continus i de colors terra, apareguin
de forma natural, reforçant l’organicitat
domesticada com a estratègia per treballar
una plaça sense façanes i de geometria
residual.

Tanatori municipal » El Morell
Ramon Gasull i Víctor Pujol, arquitectes.
Rafel Valldosera i Vicenç López arquitectes tècnics
El tanatori s’emplaça al límit nord del sòl
urbà del Morell, en un solar condicionat per
la reculada obligatòria respecte la carretera.
L’edifici se situa entre la deixalleria i el
cementiri, com una nova porta al mateix. Un
pati organitza els diferents espais. Senzillesa
i austeritat per acompanyar el dol.
Es tracta d’una construcció d’una sola
planta, protegida per uns murs perimetrals
que l’aïllen d’un exterior gens amable
(deixalleria, carretera,...) però que s’obre
totalment als seus patis interiors.
D’aspecte sobri i noble amb la utilització
dels materials (pedra, vidre, formigó), com
es creu que mereix l’ús.
El programa funcional inclou dues sales de
vetlla totalment equipades; un espai annex
multifuncional; un vestíbul/cafeteria; una
oficina; dos banys; a més d’un pati central
semi-cobert que fa les funcions de vestíbul
previ i on s’hi poden celebrar petits actes a
l’aire lliure.
L’edifici està preparat per acollir una tercera
sala de vetlles, entre les dues existents.
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Biblioteca Pere Anguera » Reus
STM Ajuntament de Reus (Gabriel Bosques) i Tous arquitectes SLPU (Joan Tous).
Jesús Álvarez arquitecte tècnic
La reduïda dimensió del programa en relació a
l’espai públic i l’entorn construït demanaven
provocar un creixement en volum de l’edifici
que el dotés de la màxima presència al lloc.
Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant
dos mecanismes: la planta baixa es configura
en un seguit de quatre barres paral·leles que
es desplacen entre si provocant l’aparició de
patis d’iluminació i de relació entre peces
i la planta alta es planteja com un volum
geomètricament rotund que busca una
relació frontal amb l’edifici històric de la
zona, el Mas Iglesias.
A
l’interior
els
diferents
àmbits
s’interelacionen en horitzontal a través dels
patis i verticalment es connecta visualment
el vestíbul amb la planta primera i l’altell
a través d’un buit que acull l’escala. En el
tractament de l’interior s’ha buscat un cert
contrast amb l’exterior, la neutralitat del
blanc permet posar en valor les diferents
qualitats de la llum i alhora fer dels llibres i
les persones els màxims protagonistes.

Casa OE » Alforja
Urtzi Grau, Cristina Goberna i David Tapias, arquitectes.
Jordi Royo, arquitecte tècnic.
La casa OE és un muntatge. Els clients volien
una casa doble, per a poder traslladar-se
d’una meitat a l’altre segons el seu estat
d’ànim. No els agradava dedicar les seves
vacanses a viatjar. Preferien passar-les a la
planta baixa, tancant la casa de dalt. Els
hi vam proposar reutilitzar dos models de
domesticitat sobradament coneguts: l’espai
obert de les CaseStudyHouses per als plaers
hedonístics dels mesos càlids, cobert pels
interiors existencialistes de la MaisonJaoul
de Le Corbusier per als mesos ventosos a la
serra de la Mussara. I ho vam fer literalment.
El cadàver exquisit resultant (embolcallat
amb l’element arquitectònic de la peninsula
vernacular per excelència - la persiana)
assegura la diferenciació esquizofrènica
dels dos modes d’habitar i al mateix temps
negocia l’encontre entre els dos tipus.
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