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Edificis de nova planta d’ús públic

1994 - 1997
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS DE LA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI » REUS
Pau Pérez Jové i Anton Pàmies Martorell

1997 - 1999
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI » TARRAGONA
RGA Arquitectes (Riera, Gutierrez, Sotorres, Batlle i Buson) i Bardají i Teixidor Associats

1999 - 2000
ESCOLA BRESSOL » CREIXELL
Manuel Bailo i Rosa Rull

Adreça: Autovia de Bellisens Km1, Reus
Autor: Pau Pérez Jové i Anton Pàmies Martorell
Col·laboradors: Anton Banús Tella (Arquitecte), HORMIPRESA
(Estructura), LERSO (Instal·lacions)
Promotor: Generalitat de Catalunya, Comissionat per a
Universitats i Recerca, Universitat Rovira i Virgili
Contractista: COMSA
Fotografies: Wenzel / JTFM / Lluís Casals
Data de final d’obra: 1997

Adreça: Avinguda Catalunya s/n, Tarragona
Autors: RGA Arquitectes (Riera, Gutierrez, Sotorres, Batlle i Buson)
i Bardají i Teixidor Assoc
Col·laboradors: B. Busom i X. Estorach (Arquitectectura), R.
Brufau (estructura), M. Portell (Instal·lacions)
Aparelladors: J. Sotorres i J. Molero
Promotor: Generalitat de Catalunya, Comissionat per a
Universitats i Recerca, Universitat Rovira i Virgili
Contractista: AGROMAN, COMSA
Fotografies: L. Jansana, J. M. Molinos
Data de final d’obra: 12/1999

Adreça: Creixell
Autors: Manuel Bailo i Rosa Rull
Col·laboradors: Oriol Florejacs (Responsable), X. Medina, M,
Navarro, A. Romero, N. Stubber
Aparelladors: Joel Vives
Promotor: Ajuntament de Creixell
Contractista: UNYPSA
Fotografies: Giovanni Zannzi, Jovan Horbat
Data de final d’obra: 09/2000

La construcció és definida per una plataforma rectangular
en planta baixa, perforada per quatre patis interiors.
D’aquesta, en sobresurten dos cossos que corresponen a
l’aulari i als seminaris.
La planta és dividida en tres grans crugies, cadascuna de
diferent alçària i ús.
La central, que és la més baixa, inclou una biblioteca
d’uns 900 metres quadrats i l’aula magna, amb capacitat
per a 200 butaques; tant la biblioteca com l’aula magna
presenten una llum lliure de 18 metres.
El cos orientat a llevant conté les aules i s’estructura amb
crugies de 10 metres de llum lliure; els canvis en plans
d’aquesta façana són determinats per la disposició de les
aules, d’acord amb les diferents capacitats del programa.
El cos orientat a ponent conté els seminaris i s’estructura
amb crugies de 6 metres, amb un passadís central i despatxos i sales a banda i banda.
La biblioteca ocupa el centre de la facultat.
El pas que l’envolta condueix a quatre escales situades a
cadascun dels angles de l’edifici que permeten la comunicació vertical per tot el centre.
A tot el basament de l’edifici s’hi correspon una planta
subterrània, on, a banda dels magatzems i els serveis
auxiliars, hi ha ubicades també la majoria de les xarxes
d’instal·lacions.
El projecte proposa la utilització de processos industrials
de prefabricació que garanteixin una posada en obra ràpida.
L’edifici s’executa bàsicament com una construcció en
sec: es fixen mecànicament els elements premuntats i
s’eliminen els elements ceràmics, els aglomerants amb
aigua i les pintures.

La Facultat de Ciències Jurídiques acull la primera fase de
la implantació d’un campus universitari en un solar confinant amb l’avinguda de Catalunya, una de les artèries més
significatives de la ciutat.
L’edificació es concentra en dues grans barres corbades,
que formen dos grans espais lliures: l’un, entre els dos
edificis, entès com a plaça central del campus; i l’altre, a
redós del bloc superior i més proper a l’autovia, entès com
a parc amb predomini vegetal i suport de l’aparcament.
El bloc inferior reafirma totalment l ‘alineació urbana i
es planteja com a façana institucional de relació amb la
ciutat. S’hi ubica el programa departamental. El bloc superior acull aules i laboratoris docents. Ambdós blocs
conflueixen en una cantonada del solar i marquen l’accés
del públic en general a la zona de la Biblioteca i de l’Aula
Magna. D’altra banda, ambdós estan connectats a nivells
diferents amb ponts per a vianants.
Dos aspectes remarcables la forma i la traça de la implantació. S’hi aposta per una implantació contundent, que
busca les seves raons morfològiques en els traçats de les
dues artèries viàries que envolten el solar i que està atenta a la gran escala territorial de la ciutat l a la voluntat de
donar suport a un programa institucional.
La manera de construir els plans de tancament. A partir
d’un gran pla opac (d’ombra) que necessita ser foradat
per dotar de llum les diverses estances. S‘hi ha adoptat
l’ús de plaques prefabricades de formigó de tres mides diferents, que determinen ritmes i mides de forats diferents
i que, sorprenentment, incideixen sobre els mateixos espais interiors.

El lloc on s’emplaça el projecte és una illa de grans dimensions -200 m x 300 m- on actualment hi ha alguns equipaments i on es preveu que se’n facin de nous.
A partir de l’anàlisi dels condicionants preliminars s’han
pres les dues decisions que defineixen el projecte:
Delimitar l’àrea total de la llar d’infants, incloent-hi el jardí, amb un gran clot, protegir de l’exterior amb talussos,
la qual cosa donarà als nens la barrera perimètrica que
necessiten i emmarcarà una nova visió de l’entorn.
Definir el volum de la llar d’infants a partir de la geometria
que comparteix amb els altres elements construïts de la
zona -les piscines.
L’edifici de la llar d’infants es planteja com un gran contenidor -piscina- invertit i suspès sobre un gran clot d’espai
exterior.
Una rampa defineix l’accés a l’edifici des d’un dels espais
de vianants que travessarà la parcel·la d’equipaments.
Aquesta rampa, en coincidir amb el volum de la llar d’infants, indica l’accés a l’edifici, continua baixant fins arribar a la cota de jardí i encara baixa més, fins arribar al
sorral -un altre clot dintre del jardí.
Interiorment, l’edifici vol ser un espai únic d’ús totalment
polivalent. Això s’ha traduït en la voluntat d’aconseguir un
entorn continu i de plantejar-ne la distribució interior mitjançant el que hem definit com “armaris distribuïdors”.
Aquests elements -un de primer que dóna forma a l’accés,
un de segon que punxa des del pati i un de tercer que penja de la claraboia central-, per la seva disposició i la seva
capacitat d’emmagatzematge de material, permeten dotar
d’usos variables els espais que els envolten, segons les
necessitats.

2000 - 2002
AUDITORI JOSEP CARRERAS » VILA-SECA
Pau Pérez Jové

2000 - 2002
DEIXALLERIA MAGATZEM MUNICIPAL » SALOU
STM, Josep Maria Ferran Mercadé i Gabriel Bosques Sànchez

2002 - 2003
TANATORI MUNICIPAL » VILA-SECA
Mamen Domingo i Ernest Ferré

Adreça: Plaça de Frederic Mompou, 1, Vila-seca
Autor: Pau Pérez Jové
Col·laboradors: Anton Banús Tella (Arquitecte), R. Brufau
(Estructura), V. P. Ibañez (Instal·lacions), H. Arau (Acústica)
Aparelladors: Núria Valverde Matillas i Juli Cortés Escoda
Promotor: Ajuntament de Vila-seca
Contractista: AGROMAN, EMCOFA SA, MAIN (electricitat i
Climatització)
Fotografies: Lluís Casals
Data de final d’obra: 10/2002

Adreça: Camí del Cementiri s/n, Salou
Autors: Josep Maria Ferran Mercadé i Gabriel Bosques Sànchez
Aparellador: Vicenç López
Promotor: Ajuntament de Salou
Contractista: Urbaser SA
Fotografies: Els autors
Data de final d’obra: 05/2002

Adreça: Tanatori Municipal, Polígon Alba, Vila-seca
Autors: Mamen Domingo i Ernest Ferré
Col·laboradors: Nacho Granda, Javier Sanz, Sara Romero, Malena
Padawer, Elvira Jiménez (Arquitectura), DISET- Xavier Sampietro
(Instal·lacions), Nuria Valverde, STM (Project manajement)
Aparellador: Ramon Anguera Montaña
Promotor: Ajuntament de Vila-seca
Contractista: SECLASA
Fotografies: Jordi Guillumet i Mònica Roselló
Data de final d’obra: 04/2003

El conjunt, avui ja complet, és una única construcció, en
la qual el conservatori i l’auditori tenen una planta baixa comuna, que ocupa tot el solar de què disposàvem.
D’aquesta planta sobresurten dos cossos: l’un format per
les aules del conservatori i l’altre, una mica més alt, format pel volum de la sala de l’auditori.
S’hi ha volgut fer una construcció de base extensa, que
possibilités la ubicació de la major part d’espais a peu
pla, tant per un tema d ‘accessibilitat com per aconseguir
un edifici menys alt amb relació als habitatges de l’entorn.
A les dues façanes més llargues hi ha les dues entrades:
per la de l’avinguda de la Generalitat, més urbana i amb
relatiu trànsit, s’accedeix al conservatori, i per la del parc,
a l’auditori. Aquest últim accés es va triar per dues raons:
per forçar l’entrada i la sortida a través d’aquest espai enjardinat, ample i tranquil, i de característiques i possibilitats completament diferents de les de l’accés al conservatori, i, a la vegada, per vitalitzar la utilització de l’espai
públic del parc, en provocar aquesta circulació.
La sala d’audicions. És un espai de planta rectangular a
una sola alçada, format com una caixa revestida totalment
de fusta. L’escenari i els dos accessos que porten al centre
de la sala estan en el mateix pla. Des d’aquest punt central,
el terra es va deprimint de manera suau fins a l’escenari,
o s’enfila, per l’altre costat, en un seguit de grades fins al
foyer del primer pis. El sostre està format per una sèrie de
plans, inclinats acústicament, que cobreixen la sala amb
una forma còncava. Mirant l’escenari, a mà esquerra, hi
ha un cos suspès al llarg de la sala, des d’on se’n té una
visió contínua, reservat per als mecanismes de regulació
acústica i d’enllumenat o d’enregistrament.

La deixalleria i el magatzem municipal es plantegen a
dues alçades diferents, amb un desnivell de 3,40 metres.
El magatzem se situarà per sota, per aprofitar el desnivell
actual del terreny i perquè no es vegi l’edifici massa alt en
comparació de la deixalleria i el cementiri.

En el projecte del tanatori el propi ús de l’edifici ens permetia pensar en la utilització d’un element que un cop
formalitzat, des del nostre imaginari, trobés la proximitat
amb l’usuari.

La deixalleria se situarà longitudinalment, alineada amb
la tanca de la façana principal del cementiri, i s’hi accedirà
per la façana transversal. Hi haurà un circuit per als cotxes
i un moll de descàrrega de 90 cm de desnivell per als contenidors. El magatzem es farà en un segon terme, separat
de la deixalleria per una zona de càrrega de contenidors.

La complexitat del lloc, un entorn industrial i la imponent
presència del cementiri amb el seu tancament i els seus
xiprers centenaris, posava de manifest la necessitat de
projectar un edifici que mantingués una relació especial
amb el seu entorn. I un entorn al servei de la finalitat de
l’edifici.

La forma de la deixalleria és rectangular i té unes mides
de 60x29m, amb enjardinament perimetral i paviment de
llambordes de formigó sobre solera de totxo artificial. La
caseta de la deixalleria té tancaments de xapa ondulada
galvanitzada i sostre de plafó sandvitx. També tindrà una
pèrgola de llosa de formigó vist, amb pilars d’acer corten.

El resultat és una zona enjardinada de 2200 m2 per a un
edifici de 600 m2 construïts.

Les tanques exteriors són d’acer corten i xapa ondulada
galvanitzada, amb portes que permeten l’entrada de vehicles i que formen un itinerari de circulació.
S’ha instal·lat un moll de descàrrega de 90 cm d’alçada,
amb contenidors situats en una esplanada annexa a la
deixalleria, de 60 x 16 m i amb accessos independents.
El magatzem té unes dimensions de 60 x 35 m i una alçada
de 7 m. L’estructura és de formigó prefabricat per pintar
amb coberta metàl·lica tipus sandvitx i paviment de formigó fratassat. A més, té un altell de lloses alveolars de 60
x 7,50 m. Interiorment, hi haurà dos grups de banys i un
fossar per a la reparació del trenet. L’edifici del magatzem
tindrà tancaments d’acer corten fins a una alçada de 5 m,
amb 4 portes basculants de 7x5m.

A la zona de llevant i amb un immens prat en pendent, es
troba el jardí de les ginestes. Aquest jardí, perpendicular
al carrer, està travessat per un recorregut sinuós al que
anomenem el camí de l’adéu. Queda culminat per l’element més simbòlic del projecte: el gran portal de formigó.
Des del porxo de l’edifici es marca una clara línia que divideix la zona tècnica del tanatori i les sales de vetlla i altres
àrees d’ús públic.
A la zona tècnica, les parets mòbils, els dobles recorreguts
i l’ús de lluernes, ens ajuden a configurar el que representa pràcticament la meitat del volum construït.
L’espai comú està tancat amb grans finestrals; des d’ell es
redescobreix al pati de les oliveres i s’accedeix al les sales
de vetlles on les visuals als jardins interiors es succeeixen,
i ens guien fins a la zona més privada: l’estada del cos present. Cada vetlla té un color diferent i un petit pati, enjardinat amb diferents espècies d’arbres; d’aquesta manera,
preteníem personalitzar cadascuna de les sales.

2003 - 2005
ESTADI MUNICIPAL » REUS
Mamen Domingo i Ernest Ferré

2006 - 2008
COMPLEX ESCOLAR ELISABETH » SALOU
Manuel Brullet i Alfonso de Luna

2007 - 2009
IES ERNEST LLUCH I MARTÍ » CUNIT
Ramon Valls Ortiz

Adreça: Avinguda Recasens i Mercader s/n
Autors: Mamen Domingo i Ernest Ferré
Col·laboradors: Nacho Granda, Javier Sanz, Sara Romero, Malena
Padawer, Elvira Jiménez, Relja Ferusic, Gullermo López, Shelly
Guggenheim, Joav Molho, Cristina Morales, Nagore Linares, Uxía
Carballeira
Aparellador: J&B Carles Borràs
Promotor: Ajuntament de Reus
Contractista: COMSA
Fotografies: Jordi Miralles
Data de final d’obra: 11/2005

Adreça: C. Maria Castillo s/n, Salou
Autors: Brullet i Associats SLP, Manuel Brullet i Alfons de Luna
Col·laboradors: Manuel Arguijo (Estructures), Miquel Portell
(Instal·lacions)
Arquitecte tècnic: Alberto Bujalance
Promotor: Cooperativa Elisabeth
Contractista: Rovesa 2000 SL
Fotografies: Juny Brullet
Data de final d’obra: 2008

Adreça: C. del Castell, C. De les Sorres Rambla del Prat s/n, Cunit
Autor: Ramon Valls Ortiz
Col·laboradors: Roger Molas, Manuel Arguijo, Lluís Duart, Miquel
Millan, Anna Bono, Anna Peralta, Òscar Fernàndez, Joao Adelino
Arquitecte tècnic: Mariano Campos TEC4
Promotor: GISA
Contractista: Lubasa
Fotografies: Lluís Casals
Data de final d’obra: 03/2009

El programa escolar inclou tot el cicle educatiu, de la bressola a l’institut, passant pel parvulari i l’escola primària.

L’IES Ernest Lluch i Martí és un institut d’educació secundària de 4 línies d’eso i 3 línies de batxillerat, construït en
una parcel·la de 10.000 m2, situada en una zona de creixement urbà separat del nucli històric

L’Estadi Municipal de Reus precisava una ampliació funcional tant dels espais esportius i administratius, com
del disseny estructural per tal de millorar la visibilitat que
quedava obstruïda per l’antiga estructura. A la vegada, es
requeria una actualització formal per arribar a ser un punt
d’atracció del barri en que es situa, a nivell local, i de tot
el municipi, a nivell general.
La façana esta formada per un mur cortina que s’adapta,
cenyint-se, a les diferents amplades de les vies d’evacuació i a la franja que es disposa entre l’edifici existent i
el límit del solar. L’acer inoxidable de l’estructura del mur
cortina i el vidre de dos colors aporten visions fragmentades i amb reflexes que permeten explicar el concepte
de moviment propi de l’activitat esportiva, que també ha
estat referent projectual.
La plasticitat de la façana amb els seus moviments, tant
en planta com en alçat, connecta paisatgísticament el nou
volum amb la serralada pre-litoral de la “Musara”. Des del
segon pis, precisament on es situen els serveis i la cafeteria pel públic, es poden contemplar les vistes de l’oest
d’aquesta serralada.
S’aprofita l’antiga coberta eliminant els pilars entremitjos
que dificultaven la visió del camp de joc. S’ha optat per
una solució d’estructura atirantada que transforma l’antic
voladís de 8 m en un de nou de 17,5 m, a part d’utilitzar-se
la mateixa estructura de suport d’aquest voladís per ampliar els forjats en les zones d’accessos i administració.
Conceptualment, es substitueix una estructura suportada
en puntals per una d’atirantada per la part superior, alliberant d’aquesta forma el camp visual de les graderies.

El plantejament general del projecte es basa en la voluntat d’establir una estreta relació entre tots els grups pedagògics de l’escola, adequant espais personalitzats per a
cada un d’ells, però a la vegada facilitant els intercanvis.
L’idea d’ordenació del conjunt ve de la voluntat d’estructurar l’escola com una “petita ciutat”, amb el seu centre,
els seus carrers, els seus equipaments i les seves zones
verdes.
En “l’àgora”, el centre de l’escola, hi ha l’accés principal,
la biblioteca, el gimnàs, la sala d’actes, els menjadors i
l’administració i la direcció. Des d’aquesta plaça porxada
accedim cap a l’esquerra a la zona de primària, pàrvuls i
bressola i cap a la dreta a la zona de secundària.
Hi ha una voluntat clara que l’escola toqui a terra i que
les aules convencionals tingui la seva prolongació natural
amb les aules jardí. A traves de diferents pavellons i de
diferents espais exteriors, que estan íntimament relacionats, es va estructurant tota l’escola. L’escola és de planta
baixa en quasi tot el seu programa, només en la zona de
secundària hi ha un pavelló amb tres nivells.
Amb l’obra avançada s’ha ampliat el programa constructiu
amb la necessitat de cobrir una pista polisportiva exterior
de 40 x 20.
Des del punt de vista del plantejament general d’implantació, el projecte ha apostat per ser generós estenent molt
la planta baixa, i per contra s’ha apostat per materials i
tècniques de construcció senzills i econòmics per reduir
costos.

L’esquema d’organització és una variant assajada, que es
basa en la disposició a portell d’uns cossos adossats a
un eix longitudinal de comunicació, en el que a la banda
nord de l’eix se situen els elements comuns del programa
oberts a patis, evitant l’abocament directe a l’exterior, i a
la banda sud es disposen la sala d’actes i els cossos de
les aules, organitzats d’acord amb els cicles docents.
L’accés al conjunt es produeix per un porxo que enllaça
amb l’eix longitudinal i que s’obre a un espai exterior, que
queda rematat per un pòrtic en z, que actua com a porxo i
que defineix l’espai de l’àgora.
L’atenció en la seva integració amb l’entorn i amb les condicions climàtiques del lloc aconsegueix una assolellada directa dels espais i una ventil·lació creuada natural,
l’elecció de sistemes industrialitzats en l’estructura i en
els tancaments faciliten la posada en obra i l’ajust dels
terminis d’execució, i la utilització de sistemes d’estalvi
energètic com la recollida d’aigües pluvials per al rec, la
disposició de mecanismes d’estalvi d’aigua, la producció
d’acs amb plaques solars, i detectors de control de l’enllumenat en les àrees comunes, suposen una aportació per a
la sostenibilitat de l’edifici i de l’entorn.

2009 - 2010
LLAR D’INFANTS » PRATDIP
David Tapias Monné i Núria Salvadó Aragonès

2010 - 2011
ESCOLA ISABEL BESORA » REUS
Nacho Álvarez Martínez i Gabriel Bosques Sánchez dels STM Ajuntament Reus.

2011 - 2012
CENTRE R+D+I EN NUTRICIÓ I SALUT DE LA URV» REUS
Anton Pàmies Martorell, Josep Benedito i Mariona Benedito

Adreça: C. de la Creu s/n, Pratdip
Autors: David Tapias Monné i Núria Salvadó Aragonès
Col·laboradors: Josep Anglès Pascual (Arquitecte), Josep M.
Delmuns (Enginyer), Proenar (Estructures)
Arquitecte tècnic: Núria Roset i Xavi Martí
Promotor: Ajuntament de Pratdip
Contractista: Gulinves
Fotografies: José Hevia Blach
Data de final d’obra: 04/2010

Adreça: C. Fuster Valldeperes 7, Reus
Autors: Nacho Alvarez Martinez i STM de Reus (Gabriel
Bosques, arquitecte municipal)
Col·laboradors: Manel Sánchez i Jordina Bartolomé
(arquitectes), Enric Sanz - STC Enginyeria (enginyer), Josep
Ramon Solé - BOMA S.L. (estructures)
Arquitecte tècnic: Plàcid Alegret
Promotor: Cosnstrucciones RUBAU SA
Contractista: Gulinves
Fotografies: José Hevia Blach
Data de final d’obra: 05/2011

Adreça: Av. Universitat 1, Reus
Autors: Anton Pàmies Martorell, Josep i Mariona Benedito
Col·laboradors: Portell-Brunés Eng. S.L. (instal·lacions),
Albert Pàmies (arquitecte)
Arquitecte tècnic: Jesús Álvarez
Promotor: Universitat Rovira i Virgili
Contractista: Contratas y Obras / ACSA / Calaf-IMTECH UTE
Fotografies: Carles Fargas i Albert Pàmies
Data de final d’obra: 06/2012

Pratdip és un poble molt ventós.
El nucli antic és compacte, amb construccions de pedra i
carrers estrets.
Està envoltat d’un conjunt de granges autoconstruïdes
amb obra ceràmica.
El solar es troba als afores, entre aquestes granges.
Un mur de pedra seca l’organitza en dos terrasses separades tres metres l’una de l’altra.
L’estratègia d’implantació és enganxar-nos al mur, reconstruint-lo, per protegir-nos del vent, per fer de l’edifici
un gran porxo pels dies de pluja, per protegir-se del sol de
l’estiu i per donar continuïtat a la terrassa de dalt.
Així guanyem un pati a sud i un nou parc a la terrassa superior, a la mateixa cota que la coberta enjardinada.
La forma del mur ens ajuda a organitzar el programa en
tres cossos: el primer, dues aules orientades a est; el segon, la sala de professors a sud-est; el tercer, el menjador
sud. L’espai entre els cossos i el mur és el de relació.
El sistema constructiu i material és família de les granges
del voltant.

PLANTA BAIXA

L’edifici respon als estructurats requeriments del programa aplegant un seguit de Centres relacionats amb la
Nutrició i la Salut: el Centre Tecnològic en Nutrició i Salut
(CTNS), el Centre de Recursos Científics (CRCT) i l’Institut
d’Investigació Pere Virgili (IISPV).

L’edifici es troba en un solar triangular de reduïdes dimensions. No cabia doncs un altre plantejament que un volum
molt compacte en els límits del solar.
L’edifici resultant en forma de “L” atén al programa estàndard d’aquest tipus d’equipaments, buscant la senzillesa
i claredat organitzativa d’aules i resta d’espais.

Tots ells comparteixen un gran vestíbul, l’escala central i
uns serveis comuns.
A partir d’aquí cadascun gaudeix de la seva independència o autonomia ubicant-los en diferents ales o barres ben
travades i articulades, amb els seus propis nuclis verticals
de serveis i comunicacions i amb un pati interior que arrenca ja des del soterrani.

Un gran passadís i escala central d’accés relacionen tot
l’edifici, il∙luminat a més amb un gran lluernari.
Separant l’edifici respecte de les vies fèrries es troba la
pista esportiva, porxos i zona d’esbarjo arbrada.

El programa inclou laboratoris de certa sofisticació, diverses oficines, estabularis o un centre de ressonància magnètica.

La construcció es realitza en formigó vist encofrat amb fusta, vidre com a tancament en diversos formats i acabats i
gelosies metàl∙liques diverses en gris fosc.

L’edifici pretén oferir una volumetria rotunda, una pell
metàl·lica prou transparent, reflex de la tecnologia pròpia
dels usos inclosos, tot integrant unes instal∙lacions prou
complexes.

L’interior, folrat amb DM blanc, simplifica i redueix al màxim qualsevol contaminació visual i pretén crear un ambient lluminós i neutre.
Un sistema gràfic de codis senyalitza les diferents aules i
espais del centre.
ACCES PRIMARIA
ACCES INFANTIL

2013 - 2014
SDA. CENTRE PER AL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS A CAMPCLAR. » TARRAGONA
Maria Rius Ruiz, Arnau Tiñena Ramos i Ferran Tiñena Guiamet. (NUA Arquitectures)

2013 - 2014
INSTITUT D’ESTUDIS SECUNDARIS ROSETA MAURI » REUS
Batlle i Roig Arquitectes
Enric Batlle i Durany, Joan Roig Duran, Albert Gil Margalef i Iván Sánchez Fabra

2015 - 2016
ESGLÉSIA I CENTRE PARROQUIAL A BONAVISTA » TARRAGONA
Daniel Gimeno Doménech i Miguel Guitart

Adreça: C. Riu Llobregat, Tarragona
Autors: Maria Rius Ruiz, Arnau Tiñena Ramos i Ferran Tiñena
Guiamet (NUA Arquitectures)
Arquitecte tècnic: Josep Anguera
Promotor: Càritas Diocesana de Tarragona
Contractista: JMC construccions
Fotografies: Pixelmoreno
Data de final d’obra: 12/2014

Adreça: C. Jaume Vidal i Alcover 17, Reus
Autors: Enric Batlle i Durany, Joan Roig Duran, Albert Gil Margalef
i Iván Sánchez Fabra
Col·laboradors: Oriol Vañó, Miriam Aranda i Carla Cadavid
Arquitecte tècnic: Carles Giner Palacín
Promotor: Infraestructures.cat
Contractista: MJ Gruas
Fotografies: Jordi Surroca
Data de final d’obra: 01/2013

Adreça: C. Nou 22, Bonavista
Autors: Daniel Gimeno Doménech i Miguel Guitart
Col·laboradors: Mecanismo (Estructures)
Arquitecte tècnic: Xavier Rollan
Promotor: Arquebisbat de Tarragona
Contractista: Constructora Calaf
Fotografies: Pedro Pegenaute
Data de final d’obra: 12/2016

I

Un exercici de mínims des del punt de vista material i temporal. Situat al barri de Campclar, el nou centre de distribució d’aliments es situa en un terreny adjacent a l’església
del barri, i va ser dissenyat per donar resposta a tres exigències bàsiques: seguretat, un termini d’execució molt
curt, i uns recursos econòmics molt limitats. D’aquesta
manera, el projecte va ser dissenyat i construït en tres mesos, comptant amb la col·laboració de 120 voluntaris per
realitzar els acabats en un sol matí. El centre s’organitza
en tres espais: una zona de magatzem vinculada a l’accés rodat, una franja de servei que actua com a filtre, i un
espai de distribució vinculat a l’accés peatonal des de la
plaça de l’església. En aquest últim espai, els usuaris, que
disposen d’uns punts segons la seva situació econòmica i
personal, realitzen un recorregut on trien els aliments que
més necessiten.
L’edifici es va concebre amb una doble lògica industrial-artesanal que persisteix en el lloc (indústria - escala de
barri). El sistema estructural i els tancaments laterals es
van realitzar mitjançant elements prefabricats metàl·lics
per disminuir el temps d’execució, i les façanes frontals es
van realitzar amb una pell ceràmica contextualitzada amb
el barri. El centre pesenta una naturalesa compacta i hermètica, però quan es realitza el servei, s’obre als usuaris
permetent la il·luminació natural de l’interior.

L’equipament s’allunya dels llindars de la parcel∙la i així
resol la premissa d’evitar que aules i dependències tinguin una relació visual directa al carrer. Es procura una relació directa amb l’espai lliure interior, o bé amb la nova
alineació d’arbres que separa el centre del carrer. Aquesta
nova alineació de l’edifici també dota la ciutat d’un espai
públic porxat per a l’accés al centre.
Es planteja un edifici compacte que minimitza la repercussió econòmica i amb una organització senzilla que permet
estandaritzar els seus elements constructius i estructurals. En relació a les façanes, s’ha optat per predominar
el massís enfront del buit, donant molta importància al
control lumínic. Els materials bàsics per a les façanes són
el prefabricat de formigó i les lamel∙les i fusteries d’alumini. El mateix mòdul de finestra es repetirà tant a la façana
sud com a la nord, incorporant unes lamel∙les orientables
i practicables industrialitzades per atenuar l’acció del sol
a les aules.
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L’església de Bonavista emergeix emmarcada pels volums
de pell suau del centre parroquial que configura un fons
neutre que potencia la presència del volum de formigó.
La construcció del conjunt s’articula al voltant de dues
idees comunes al llarg de la història de l’arquitectura sagrada:
-El monument: l’Església com a fet col·lectiu s’ha de reivindicar com un esdeveniment urbà.
-El misteri: l’església com a lloc d’oració ha de proposar
un espai capaç de transmetre el transcendent.
Un edifici en forma d’ela adossat a les mitgeres alberga
els usos de menor escala: el centre parroquial i la rectoria.
La seva estratègica disposició permet contenir la trama urbana i alliberar la cantonada més pública de la parcel·la
per a albergar el volum de l’església.
Aquesta, amb una forma que al·ludeix a les formacions
minerals es manifesta com un referent en la trama urbana.
A l’interior, la llum, l’escala i la materialitat són el vehicle
per assolir l’experiència del sagrat.

PLANTA BAJA
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20 ANYS de Biennals d’Arquitectura
Premi extraordinari Alejandro de la Sota
Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1997·2017

Edificis de nova planta d’ús privat

2001-2002
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES » LA CANONJA
Agustí Pujol Niubó I Víctor Pujol Hugas

2001-2003
CASA HORTAL » COMA-RUGA
Vicente Guallart

2002-2004
PROJECTE DE 47 HABITATGES A MAS MIARNAU » REUS
Jordi Bergadà i Jordi Sardà

Adreça: Carrer Sant Sebastià 12, La Canonja
Autors: Agustí Pujol Niubó i Víctor Pujol Hugas
Col·laboradors: Jordi Carnassa Montlleó
Aparellador: Joan Magre Cardona
Promotor: Francesc Xavier Veciana Orpinell, Natàlia Veciana
Magriñà
Contractista: Construccions Ferré SL, Tallers Julio Roc SL
Fotografies: Víctor Pujol i Joan Alberich
Data de final d’obra: 10/20020

Adreça: Santa Isabel, Urb. Nirvana 2, Coma-Ruga, El Vendrell
Autor: Vicente Guallart
Col·laboradors: Pilar Gasque, Bárbara Oelbrandt, Christine
Bleicher, Miquel Hortal (instal·lacions) BIS arquitectes, David
García (estructura)
Arquitecte tècnic: Ton Feliu
Promotor: Miguel Hortal
Contractista: José Jiménez
Fotografies: Laura Canterella
Data de final d’obra: 12/03

Adreça: Antic Pas del Ferrocarril 4, Reus
Autors: Jordi Bergadà (projecte), Jordi Sardà (obra)
Col·laboradors: Gabriel Bosques i Misericòrdia Sabaté
Arquitecte tècnic: Gabriel Tell
Promotor: Alnimar
Contractista: Record Park SL
Fotografies: Josep M. Toldà
Data de final d’obra: 04/2004

L’habitatge està situat al casc antic de La Canonja, al carrer Sant Sebastià, que comunica l’església amb el cementiri del poble. Aquest carrer dóna accés als habitatges situats a la banda esquerra, en direcció a l’església, i a l’altre
costat dona la part del darrere dels habitatges que tenen
l’accés al carrer del bisbe Borràs. Així, doncs, la façana
dreta la configuren els magatzems i els patis posteriors
d‘aquests habitatges.
Al llarg del carrer, els habitatges segueixen una morfologia
semblant: aparcament, accessos i magatzems en planta
baixa i el pis a les plantes superiors; la seva façana ocupa
tota l’amplada de la parcel·la. La finca on es situa l’habitatge projectat té una amplada de 8,20 metres i una fondària de 22 metres, amb una profunditat edificable de 22
metres en planta baixa i de 17 metres a les plantes primera
i segona. A causa de l’excessiva edificabilitat, ens vèiem
en la necessitat de “buidar-la” d’alguna manera, per reduir-ne la superfície i adaptar-la al programa que ens demanaven.
Vam optar per “ enganxar” la casa a una de les dues mitgeres, la més llarga, i deixar al llarg de tota la parcel·la un
pati de 3,20 metres d’amplada que aprofités la profunditat inferior de l’altre veí, hi articulés els accessos rodats i
de vianants, i li donés també una característica d’habitatge unifamiliar aïllat, canviant la terrassa clàssica per un
jardí exterior.
Es planteja la planta baixa de l’edifici com una prolongació del carrer i com un espai polivalent exterior d’accessos, aparcament, esbarjo... , mentre que a les plantes
superiors hi ha l’habitatge pròpiament dit, que es tanca al
carrer principal i s’obre al pati i a l’interior.

No entrin, si us plau:
En un terreny escarpat, a tres quilòmetres del mar mediterrani, construïm aquesta vila ancorada en el terreny, projectant-se cap al mar. La construcció es va realitzar com
una gran mènsula de formigó, gairebé com un accident
geogràfic que opera segons les seves pròpies regles, per
crear una posició privilegiada en el lloc.
Si els edificis en construcció són moltes vegades més expressius que quan estan acabats, aquest edifici es manifesta voluntàriament inacabat, amb la presència de la textura original els murs de formigó dels límits, i l’estructura
metàl·lica i el forjat col·laborant que omple el volum interior. No obstant això, els buits en el mur s’acaben de forma
més delicada mitjançant vidres de colors (com gemmes
incrustades en la vasta roca) que creen paisatges personalitzats a l’interior.
L’habitatge respon al seu entorn amb quatre escales diferents: A l’oest enfront del carrer d’accés, té una sola planta que defineix una escala
domèstica (pròpia de petits habitatges) amb una coberta inclinada acabada amb roques. Cap al nord el volum
emergeix de la rampa d’accés al pàrquing de forma plana
i compacta creant un lloc per a la mobilitat. Cap al sud,
la piscina (que pot ser tancada parcialment) llisca sota la
mènsula esglaonada creant una terrassa assolellada al
seu voltant. A l’est, davant del mar, la vila és metàl·lica
i transparent, un edifici gairebé urbà de tres plantes, des
d’on es domina el mar.
Desconeixem si aquesta vila és un edifici bell o no ho és.
Més aviat ens agradaria avaluar amb els criteris amb què
valorem una muntanya o una roca: forta, dura, amorfa ...

Si algun interès té el conjunt d’habitatges del Mas Miarnau, és la posició sobre el solar, triangular i el diàleg
dels tres blocs, idèntics en planta entre sí. Les tres illes
(el conjunt s’anomena Balears), significa que suren sobre
un mar (sòcol) que les mulla i té tres ports: Fornells, la Sabina i Andratx, que s’aboquen sobre un únic espai comú.
Aquest, com un impluvium romà, es disposa a mig nivell
del carrer i la planta baixa, i permet fer de filtre entre la
vorera escassa i maldestre i els accessos més privats de
l’edifici.
Una estructura en retícula perfeta, de 5,9m X 5,9m, i l’idea
general del soterrani, semisoterrani a mitja planta, fan
molt fàcil l’accés i el moviment a l’aparcament. Els tres
blocs tenen alçades diferents, 4, 5 i 6 plantes, tres habitatges per planta i garantides alguna bona vista, molta
llum i sol en algun moment del dia. Uns bons maons, foscos al sòcol i clars a la resta, tots de Malpesa, compensen
la mala execució de la fàbrica. Els tancaments de lames
d’alumini fixes, practicables, correders, proposen un àmbit d’intimitat de cada habitatge enfront de la llibertat de
moviment de tot el conjunt.
Vàrem arribar a un pacte amb la propietat. La planta, els
materials de les façanes, les escales, els murs de tancament exteriors i el jardí, es construirien al gust nostre, els
interiors completament al seu gust. Vàrem perdre totes les
batalles: ni l’interior dels habitatges, ni els murs exteriors,
ni les escales, ni la piscina, ni el jardí no es poden mirar.
Si de cas hi van, si us plau, no hi entrin.

2002-2004
CASA RIBAS FORTUNY » ALMOSTER
Josep Maria Ferran Mercadé i Gabriel Bosques Sánchez

2004-2006
CASA XIPRERS » TORREDEMBARRA
Jaime Esparza Barberà

2004-2006
EDIFICI D’HABITATGES SERRA VILARÓ » TARRAGONA
Joan Tous Gomà-Camps

Adreça: Avinguda Catalunya 20, Almoster
Autors: Josep Maria Ferran Mercadé i Gabriel Bosques Sànchez
Col·laboradors: Lluís Reigada Fortit (Delineant) Esther Gómez
Moreno (Interiorista)
Arquitecte tècnic: Jordi Royo Bieto i Adam Besora Balañà
Promotor: Alexis Ribas-Goset i Maria Teresa Fortuny
Contractista: Arias Olivé SL
Fotografies: Carles Fargas
Data de final d’obra: 10/2004

Adreça: Carrer Xipers 27, Urbanització els Munts, Torredembarra
Autor: Jaume Esparza Barberà
Promotor: Arq. Xiprers SL
Contractista: Int. Arqu. Xiprers SL, Lacernou SL, Movinord
Climatización SL, Miquel Guarro SL
Fotografies: L’autor
Data de final d’obra: 01/06

Adreça: C. Joan Serra Vilaró 4, Tarragona
Autor/s: Tous Arquitectes, Joan Tous Gomà-Camps
Col·laboradors: Josep Lluís Serven (Estructura), LERSO enginyers
(Instal·lacions)
Aparellador: Jesús Álvarez Escolano
Promotor: Edifici Serra Vilaró SL
Contractista: Vimarva SL, Technal Hydro Building Systems SL
Fotografies: Pepo Segura
Data de final d’obra: 02/2006

La parcel·la està situada en una urbanització consolidada,
a prop del nucli urbà d’Almoster. Dóna front a la carretera
d’accés al poble venint des de Reus. Presenta una forma
rectangular de 20 m de front de façana i 40 m de profunditat. Té un únic accés des de la carretera. L’habitatge se
situa en la part més elevada de la parcel·la protegint-se,
mitjançant la seva configuració física, de la proximitat lateral dels veïns i obrint les vistes al Camp de Tarragona.

Es proposa una intervenció compacta, molt tancada a
l’exterior, amb grans obertures a través d’espais semiexteriors cap a les poques vistes i el mar. Una massa prismàtica buida per la llum en forma de patis, terrasses i dobles
alçades, buscant les diagonals que travessen les diferents
plantes.

El solar on s’ubica l’ edifici se situa a l’Illa 2 del Pla parcial PP3, a la zona universitària de Tarragona. El carrer
Joan Serra Vilaró és perpendicular a l’ avinguda Països
Catalans, que connecta Sant Pere i Sant Pau amb la carretera de Valls. Es tracta d‘un edifici aïllat que configura
l’interior d’illa junt amb d’altres cinc. La façana llarga de
l’edifici, orientada a sud-oest, se situa paral·lela al carrer,
la posterior dóna a l’interior d’illa que es destina a espai
comunitari enjardinat. El bloc es disposa reculat respecte de l’alineació del carrer, alliberant així espai a la zona
d’entrada.

L’estructura és la protagonista total de la configuració de
l’habitatge. Dues “eles” de formigó vist, simètriques i invertides en plantes, atrapen dos prismes d’igual dimensió
que configuren la zona de dia (planta baixa) i la zona de
nit (planta primera). El volum de planta primera desplaçat
en sentit longitudinal, actua de porxo de la zona de dia en
planta baixa. Els dos prismes són totalment vidriats, permetent en tot moment la relació entre l’interior i l’exterior
dels espais. La connexió física entre els dos prismes és a
través d’una escala lineal, únic element de connexió.
La distribució de les dos zones de l’habitatge és fa mitjançant una successió de caixes de fusta amb usos diversos,
separats de la façana vidriada per tal d’afavorir la creació
d’un recorregut alternatiu entre els espais. En planta baixa
(prisma de dia) trobem el vestíbul d’accés (utilitzat com
a biblioteca), un lavabo i safareig, la cuina i la sala: En
planta primera (prisma de nit) trobem les habitacions (3
unitats) i els banys.
A través una “plaça” situada en cota de vorera els vehicles
entren a l’aparcament en planta soterrani i els vianants accedeixen a la planta baixa, des de l’exterior, a través d’una
rampa que salva el desnivell de la planta soterrani. En tot
moment, l’estructura de l’habitatge es mostra com l’element configurador de tota l’obra.

Es decideix realitzar 4 habitatges (5 permesos) amb crugia
de 6 metres, i una superfície aproximada de 240 m2 desenvolupats en planta baixa + 2 i soterrani, compatibles
amb un programa versàtil.
La proposta s’assenta sobre un sòcol de formigó que recull el lleuger pendent i marca el límit de parcel·la. Aquest
queda interromput en arribar al solar contigu, a la cota
més baixa, on es situa la rampa de l’aparcament. Ala cantonada a la plaça s’articula amb dos graons i un paviment
continu cap a les entrades. L’acompanya una mènsula
correguda i excèntrica com a ràfec de protecció que finalitza en una font pluvial.
Els accessos, individuals, es generen a través d’un tancament de lamel·les verticals de fusta que s’obren a un porxo, recepció de l’habitatge, amb un pati enterrat a dues
altures. Ja al vestíbul parteix l’escala de comunicació i, delimitada per un lateral de la mateixa, el saló, menjador i
cuina, diàfans i una doble altura. Tots els tancaments són
de vidre, amb continuïtat visual fins al jardí.
La planta soterrani es destina a una sala polivalent, en forma d’ela, que recull el pati, i té llum zenital.
El dormitori principal, amb vestidor i bany, es reserva a la
primera planta.

El carrer presenta un desnivell d‘uns 4 metres al llarg de
l’edifici. Per adaptar l’edifici, de planta baixa i 4 plantes
pis, al pendent es produeix un decalatge de l’alçada d’una
planta. L’accés a l’edifici i el nucli de comunicacions verticals se situen al punt exacte on es produeix aquest salt
d’una planta.
El programa es composa de 33 habitatges, 6 locals comercials i aparcament soterrat. L’accés als habitatges es produeix per un sol nucli amb un passadís central que recorre
longitudinalment tot l’edifici en plantes alternatives. A nivell de carrer se situen els locals comercials; en la banda
adjacent al carrer Joan Serra Vilaró, l’accés a l’aparcament
i un grup d’habitatges dúplex en planta baixa que tenen
una zona enjardinada a la part posterior de l’edifici. La tipologia dels habitatges és, en la seva majoria, dúplex de
2 i 3 habitacions, amb la zona de dia i nit en plantes diferents. Gràcies a la seva disposició en bateria disposen de
ventilació creuada entre la façana de carrer i la posterior.
Els dúplex no estan estrictament superposats, sinó que es
van encaixant tant en secció com en planta. L’altra tipologia és la d’apartaments d’una habitació, situats a la part
alta de l’edifici.

2008-2009
HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL » SALOU
Toni Gironès Saderra

2011-2012
CASA PER AL PAU I LA ROCÍO » BOTARELL
Arnau Tiñena Ramos, NUA Arquitectures

2013-2014
HABITATGE UNIFAMILIAR » BAIX CAMP
Josep Maria Ferran Mercadé i Gabriel Bosques Sánchez

Adreça: Parcel·la I, Sector 5, Emprius Sud s/n, Salou
Autor/s: Toni Gironès Saderra
Col·laboradors: Dani Rebugent, Josep Peraire (Estudi
Arquitectura Toni Gironès) Xavier Saura (estructura), Joan
Monet PGI (instal·lacions)
Arquitecte Tècnic: Albert Brufau
Promotor: Foment Immobiliari Assequible, Fundació Obra
Social “La Caixa”
Contractista: Tarraco Empresa Constructora
Fotografies: José Hevia Blach
Data de final d’obra: 10/2009

Adreça: C. del Gerro 4, Botarell
Autor/s: Arnau Tiñena Ramos
Col·laboradors: Maria Rius i Ferran Tiñena
Arquitecte Tècnic: Josep Anguera
Promotor: Pau Pardo Acebedo
Contractista: Construcciones Velarde MVC
Fotògraf/s: Jordi Ramos, Maria Rius i Arnau Tiñena
Data de final d’obra: 12/2012

Adreça: Baix Camp
Autors: Josep Maria Ferran Mercadé i Gabriel Bosques Sánchez
Col·laboradors: Sandra Regué López, Jordi Badia Cabré, Josep M.
Delmuns i Josep Lluís Serven Pascual
Arquitecte tècnic: Adam Besora Balañà
Promotor: Privat
Contractista: Antonio Vega Construccions SL
Fotografies: Josep Maria Ferran Mercadé
Data de final d’obra: 04/2014

Botarell té una íntima relació amb els camps de cultiu adjacents. Situada als peus de la serra de Prades, la morfologia urbana d’aquesta població presenta uns límits molt
difusos amb el camp. Aquesta casa es construeix per a
una parella molt jove en una parcel∙la plana, que havia estat part d’un camp d’oliveres, amb veïns a banda i banda,
situada en el límit entre un eixample modern del poble i
el camp.

En un antic camp d’oliveres situat a les pendents inicials
que porten cap a la serralada de Prades s’ha edificat la
casa. Es situa a l’extrem nord de la finca al fons del camp i
en el punt de més elevació i miranda. Buscant l’orientació
sud, totes les dependències de l’habitatge es despleguen
configurant un llarg edifici en planta baixa semi-encastat a
la pendent sobre el que s’alça el cos de l’estudi en planta
primera tot fent el contrapunt a l’extrem est.

L’estratègia d’organització de l’habitatge sorgeix de la reactivació de l’estructura geomètrica latent dels camps de
cultiu, pensats com a eficients sistemes de bandes paral·leles. El paisatge com a eina de projecte. La casa s’organitza en bandes funcionals flexibles que actuen segons
gradients d’intimitat, es mostra introvertida pel front del
carrer i als veïns laterals, i s’obre completament al sud-est
per garantir llum natural, establir una relació propera amb
l’exterior, minimitzar les pèrdues tèrmiques i protegir la
casa del fort vent del nord.

La plaça, el porxo d’acollida i el cos del garatge, també
encastats a la pendent, actuen de base de recolzament i
trobada de l’habitatge amb els nivells del camp. La pròpia
coberta del garatge s’inunda formant la piscina a tocar de
l’estar.

Deu habitatges per planta es distribueixen en cada edifici
de planta baixa més tres. Un lleuger talús permet l’entrada
de llum i aire natural a l’aparcament.
En aquest pla inclinat es planta un petit bosc de pollancres que a l’estiu protegeix del sol de ponent.
Els accessos i els espais comunitaris es projecten com a
llocs de relació, zones intermèdies entre els habitatges
i l’espai exterior. Així, a la passarel·la, una malla d’acer
corrugat respon amb més o menys densitat a les necessitats del programa (baranes, gelosies, balcons, rec gota
a gota...), podent acollir colonitzacions vegetals que refrescaran uns espais que per la seva orientació seran molt
apreciats a les estacions càlides.
És un habitatge que gaudeix de dues orientacions oposades i que planteja una seqüència transversal d’espais:
passarel·la, habitatge i terrassa, que la doten de versatilitat i adaptació vinculades a l’ús i a les circumstàncies
climàtiques. La terrassa amplia el programa de l’habitatge i disposa ombres i transparències suggerint sistemes
passius de control climàtic. La proposta es construeix amb
materials senzills, econòmics i de baix manteniment, però
amb una curosa disposició i execució.

Amb l’aprofitament de les energies naturals s’intenta minimitzar el consum de recursos energètics, prioritzant estratègies bàsiques com l’orientació, la reutilització de les
aigües pluvials per al reg de l’hort o els fluxos de ventilació.
Una casa relacionada amb el territori i pensada a llarg termini, prou versàtil per poder absorbir els canvis en l’estructura familiar al llarg del temps.

La força de la pròpia estructura és la cara de l’edifici. Les
vidrieres de terra a sostre garanteixen la constant relació i
continuïtat de l’espai interior amb l’exterior.

2011-2015
CASA OE » ALFORJA
David Tapias Monné
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Adreça: Camí de Sant Antoni s/n, Alforja
Autor: David Tapias Monné
Col·laboradors: Urtzi Grau Magaña, Cristina Goberna Pesudo
(Arquitectes), Gerard Fernández (Col·laborador despatx), Josep
Maria Delmuns (Instal·lacions), Ricard Pau (Arquitecte)
Arquitecte tècnic: Jordi Royo
Promotor: Privat
Contractista:5ºCConstruccions Saura
Fotografies: José Hevia Blanche
Data21ºCde final d’obra: 11/2015

21ºC

26ºC
26ºC

secció entorn estiu

secció entorn estiu

100 km/h
5ºC

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.
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No els agradava dedicar les seves vacanses a viatjar.
Preferien passar-les a la planta baixa, tancant la casa de
dalt.

secció entorn hivern
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Els hi vam proposar reutilitzar dos models de domesticitat sobradament coneguts: l’espai obert de les Case Study
Houses per als plaers hedonístics dels mesos càlids, cobert pels interiors existencialistes de la Maison Jaoul de Le
Corbusier per als mesos ventosos a la serra de la Mussara.
I ho vam fer literalment.
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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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planta baixa estiu

planta primera hivern

planta coberta primavera/tardor
secció entorn hivern

20 ANYS de Biennals d’Arquitectura
Premi extraordinari Alejandro de la Sota
Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

1997·2017

Rehabilitació: Obres de restauració, rehabilitació o reforma

1995-1997
REHABILITACIÓ DEL TEATRE BARTINA » REUS
Anton Pàmies Martorell

1999-2000
REHABILITACIÓ DEL CASTELL » TORREDEMBARRA
Xavier Olivé Serret

2000-2002
EDIFICI D’OFICINES GOMÀ-CAMPS SA » LA RIBA
JTFM associats

Adreça: Plaça del Teatre 1, Reus
Autor: Anton Pàmies Martorell
Col·laboradors: LERSO (Instal·lacions), J. Biosca (pintorrestaurador)
Aparelladors: J0rdi Royo
Promotor: Ajuntament de Reus
Contractista: FCCSA
Fotografies: Carles Fargas, JTFM
Data de final d’obra: 1997

Adreça: Plaça del Castell 8, Torredembarra
Autor: Xavier Olivé Serret
Col·laboradors: Pilar Sarabia Pulina
Aparellador: Josep Marzà Soler
Promotor: Ajuntament de Torredembarra
Contractista: VICSAN
Fotografies: Tjeric van der Meulen
Data de final d’obra: 01/2000

El Teatre Bartrina es comença a construir l’any 1905, a l’interior del jardí de la casa dels marquesos de Tamarit, en
la que ja era la seu del Centre de Lectura de Reus. Tanmateix, la imatge arquitectònica que coneixem es correspon
amb la del projecte de l’arquitecte Simó i Bofarull de l’any
1920, i se’n va fer pròpiament la inauguració l’any 1921.

El 1565 es va iniciar la construcció del castell nou de Torredembarra, per al senyor de la vila, Lluís d’Icart. L’edifici
es va bastir amb una aparença exterior de fortalesa, que
contrastava, però, amb un interior destinat a la residència
dels senyors. L’edifici té la planta quadrada, amb quatre
baluards als vèrtexs. La portalada, molt posterior, de factura barroca, és lluny de la puresa de les formes renaixentistes que ordenen l’interior. És precisament la perfecta
geometria de la planta, amb els eixos de simetria que l’ordenen, la disposició del pati i la seva relació amb l’escala,
l’ordre utilitzat en la composició i el ritme dels arcs i obertures al pati, aspectes que fan que aquesta singular obra
se submergeixi en el període d’esplendor de l’arquitectura renaixentista feta a Catalunya, bàsicament per l’Escola
del Camp de Tarragona, emparentada amb l’inici del manierisme italià.

Adreça: Carrer Cardenal Gomà 27, La Riba
Autors: Joan Tous
Col·laboradors: Josep Ramon Domingo, Sònia Roca, Juan
Fernando Ródenas, Jesús Vázquez (Arquitectura), Josep Lluís
Serven (Estructura), LERSO (Instal·lacions)
Aparellador: Jesús Álvarez
Promotor: Gomà Camps SA
Contractista: Constècnia 3 SL (Obra civil), Luis Fuentes SA
(Instal·lacions), Arlex SA (Mampares), Lledó Iluminación SA (Cel
ras), Ofitarraco SL (Mobiliari d’oficina), Gris SL (Mobiliari auxiliar),
Technal (Aluminis)
Fotografies: Pepo Segura
Data de final d’obra: 02/2002

Es tracta d’un teatre amb predomini de l’estructura de fusta i amb profuses ornamentacions d’escaiola policromada
que s’ha mantingut en prou bon estat fins a l’actual rehabilitació. Tanmateix, l’obsolescència de les instal·lacions,
les precàries condicions de seguretat i la manca de solidesa en l’estructura de la caixa escènica varen obligar a
plantejar-se una reforma i ampliació molt importants.
D’una banda em proposava respectar al màxim la imatge
de la sala amb la seva platea basculant, les llotges, la il·
luminació i l’ornamentació figurativa, atès el relatiu bon
estat de conservació en què es trobava.
D’altra banda volia que la important ampliació a realitzar, tant en la nova caixa escènica com en el cos afegit
pels nous vestíbuls i camerinos, oferís un llenguatge contemporani sense concessions al context històric propi de
l’emplaçament urbà.
La millora principal ha estat l’augment de la visibilitat de
l’escenari, gràcies a l’augment de pendent donat a la plataforma basculant que constitueix la platea. La cota de
l’escenari s’ha anivellat amb la d’accés del públic i coincideix amb la de les llotges: això permet donar el tomb
sencer sense cap graó.
Tanmateix, la intervenció més difícil ha estat fer passar la
gran quantitat d’instal·lacions elèctriques i de climatització sense que quasi es percebin en tota la sala.

La rehabilitació del castell va suposar una intervenció integral en el conjunt, que estava gairebé enrunat, sense coberta, els murs nus amb l’heura que s’enfilava i l’esplèndid pati ennegrit pel fum de la bòvila que un dia va ocupar
l’edifici.
Les obres van consistir en la consolidació estructural de
l’edifici i la construcció de la coberta amb el nou lluernari
que il·lumina el pati. Se’n va recuperar la gairebé totalitat
de la planta baixa, on actualment, a més d’haver-hi part
dels serveis administratius, es desenvolupen activitats
de caire cultural i públic, aprofitant la qualitat de l’espai.
També se’n va recuperar la segona planta, on s’encabeixen els serveis administratius bàsics, la sala de plens,
l’àrea d’alcaldia, les regidories i la sala de comissions. La
tercera planta, ja de nova construcció, acull en una banda
els serveis tècnics i els grups polítics, la resta encara no
s’ha arranjat.

El creixement de l’administració de Goma-Camps, S. A.,
en termes d’ocupació de l’espai, ha consistit, en els últims anys, en una apropiació d’espais residuals sobrants
o guanyats als espais de producció. Aquesta lògica forçada per les circumstàncies ha portat a un punt on, primer,
és del tot inviable més creixement d’una manera racional,
segon, l’organització del treball topa amb dificultats que
repercuteixen sobre l’eficiència i la productivitat i, tercer,
la imatge que ofereix l’empresa no s’adequa a les seves
característiques reals.
Davant aquesta situació, la direcció es planteja la necessitat de reubicar les oficines, analitzant globalment els requeriments actuals i les seves necessitats futures.
En un primer moment, es pensa en la possibilitat d’ocupar dues plantes de l’edifici actualment destinat a magatzem i una planta superior de l’antic molí del Garreta.
Posteriorment, es decideix concentrar l’actuació a l’edifici
de magatzem i a ocupar-ne la totalitat (exceptuant l’espai
destinat a bàscula). Aquest últim plantejament respon
a l’estratègia de sobredimensionar lleugerament cadascun dels departaments per t al que puguin créixer sense
la necessitat de reubicar-se, en lloc d ‘ajustar-se i fer una
reserva d’espai per a creixements futurs, fet que podria
reproduir situacions anteriors de creixements no programats forçats per circumstàncies puntuals. En aquest sentit , s’ha optat per un cert grau de flexibilitat dins de cada
departament, emmarcat en un esquema general de distribució per plantes més estàtic.

2002-2003
OFICINES ANDREU PINTALUBA » REUS
Núria Salvadó, David Tapias i Rubén Daluz

2004-2006
CINE LIDIA » RIUDECOLS
Núria Salvadó Aragonès i David Tapias Monné

2011-2012
RESTAURACIÓ DEL SECTOR CENTRAL O CENOBÍTIC DE LA
CARTOIXA D’ESCALADEI » LA MORERA DEL MONTSANT
Carlos Brull Casadó

Adreça: C. Prudenci i Bertrana 5, Polígon Agro-Reus, Reus
Autors: Núria Salvadó, David Tapias, Ruben Daluz (Arquitectes),
Baur Enginyers (Enginyers)
Col·laboradors: Albert Escardó SL (Instal·lacions)
Aparellador: Esteban Genovès
Promotor: Angloxell SL
Contractista: Franter SL
Fotografies: Els autors
Data de final d’obra: 01/2003

Adreça: C. Arrecador 16, Riudecols
Autors: David Tapias Monné i Núria Salvadó Aragonès
Col·laboradors: Aida Español i Marina Huguet
Aparellador: Vicens López
Promotor: Lídia Pérez Requena
Contractista: Farnter SL, Josep Maria Bertran (Fuster)
Fotografies: José Hevia
Data de final d’obra: 05/2006

Adreça: Camí de la Cartoixa, Escaladei (La Morera de Montsant)
Autor: Carlos Brull Casadó
Col·laboradors: Josep M. Vila Carabassa (arqueòleg i direcció
científica), Luciana Pocostales Plaza (restauradora)
Arquitecte tècnic: Juan Josep Piñol Folqué
Promotor: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Servei de Patrimoni Arquitectònic
Contractista: Urcotex Immobiliària, SL
Fotografies: Pepo Segura i Museu d’Història de Catalunya
Data de final d’obra: 12/2012

El projecte se situa en una illa d’un polígon industrial als
afores de Reus. Consisteix en la remodelació de la zona
d’oficines de l’empresa, que s’havien quedat petites.

Decidim fer una casa dins de la casa. Dins la sala, diferenciem dos tipus d’aires. Un de més exterior (el taller) i un de
més interior (la casa).

El projecte s’executaria en dues fases: primer l’ampliació,
una nau de formigó prefabricat d’uns 1.500m2, i posteriorment, la remodelació de les antigues oficines, d’uns
1.000m2, situades dins d’una de les primeres fàbriques
de l’empresa. Baur Enginyers s’encarregava del projecte
de la nau prefabricada i nosaltres de crear un sistema de
creixement actiu per l’empresa, que unifiqués i s’adaptés
als dos edificis. Vam optar des del principi per la claredat i
la senzillesa per aconseguir un lloc serè per treballar.

De fet, però, aquest espai ens recorda a un hort, ja que
es tracta d’un lloc on sembres i reculls, un espai quasi exterior de treball, on l’esforç modifica la sensació tèrmica,
però amb una ventilació més limitada. Cal doncs un espai
de descans on no refredar-se. Un maset, una caseta del
tros.

Els clients tenien clars els seus objectius: simplificar l’esquema de funcionament de l’empresa entre els diferents
departaments; economitzar espais de circulació, crear
unes oficines més dinàmiques, i que qualsevol lloc de treball tingués una relació directa amb l’exterior, llum natural
i la possibilitat de ventilació directa.
La idea s’ha materialitzat de manera senzilla: una façana
sud de més de 50m de llarg, un filtre actiu, auster i canviant, on ubicar perpendicularment a aquesta les zones
de treball de cada departament, amb una espina central
de circulació que la recorre longitudinalment i relaciona
les zones de treball amb les reunions, aprenentatge i descans, a la façana nord. Aquest esquema es repeteix al llarg
de les tres plantes, amb l’excepció de l’última planta, la
de direcció, on l’espina central s’ha substituït per un pati
exterior de grava negra i bambú entre els quals s’han col·
locat petits miralls de 15x15cm que reflecteixen el cel, la
llum i les fulles. L’entrada és un espai de relació entre les
plantes; un triple espai, amb zones d’espera a cada planta
comunicades visualment entre elles i amb l’exterior.

Creiem adient repartir el programa per tot l’edifici, per tal
d’enriquir-ne l’espai, distribuir les fonts de calor i possibilitar un contacte directe de cadascun d’aquests llocs amb
l’exterior (ventilació, més llum…).
Per això, construim microclimes, on cada habitacle té la
possibilitat d’escalfar-se o ventilar-se independentment,
alhora que escalfa o refresca tota la sala.
Aquests habitacles es disposen sempre relacionats amb
una finestra, per tal de tenir la màxima llum i ventilació
possibles, així com un contacte visual més íntim i directe
amb l’exterior. Són entrades de llum habitables, festejadors que donen llum a l’interior (del sol de dia i elèctrica
de nit).
Els cossos construïts que habiten aquest cinema els anomenem capsatges (l’interior del cinema és un paisatge poblat per capses, i cada capsa a la vegada és un paisatge
dins d’aquest).
Així hem arribat a la necessitat de treballar amb un sistema constructiu senzill, barat, net (es construeix dins d’un
edifici, cal no destrossar res), a base de marcs de fusta de
pi, que permet el muntatge ràpid a taller i a l’obra i la possibilitat d’autoconstrucció d’almenys part de la mateixa.

L’actuació té per objecte protegir mitjançant cobertes les
restes ornamentals conservades a l’anomenat sector cenobític del complex monàstic, dotar-lo d’estabilitat estructural i possibilitar la seva visita pública.
La proposta planteja cobertes de teula per al volums originals recuperats i de planxa de zinc per aquells amb nivells superiors irrecuperables. Per a la reconstrucció dels
elements de fàbrica s’ha emprat maó massís manual que
permet refer voltes, arcs, murs o pilars de manera flexible
i adient marcant diferències subtils amb els elements originals que s’han consolidat i restaurat íntegrament.
Cal destacar la reconstrucció, pràcticament des de zero,
del claustre menor, d’estil renaixentista primerenc, a partir d’un 70% dels elements arquitectònics i paviments
originals, a més de la seva magnifica font central. El gran
espai del refetor servirà per a usos culturals polivalents
compatibles amb la seva visita.

2010-2011
REHABILITACIÓ DE LA TORRE MIXARDA » FIGUEROLA DEL CAMP
Vera Hofbauerová

2011-2012
REHABILITACIÓ, REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MAS SIROLLA » CASTELLVELL
David Boada i Ubach

2013-2014
EL BUIT SOBRE EL PLE, REFORMA D’UN HABITATGE » LA SELVA DEL CAMP
Anna Bastús Guinovart

Adreça: Partida del Mas del Llop, Figuerola del Camp
Autor/s: Vera Hofbauerová
Col·laboradors: Ignasi Femenia (arquitecte)
Arquitecte Tècnic: Agustí Sevil
Promotor: Diputació de Tarragona
Contractista: Construccions Germans Armengol S.C.P.
Fotografies: Vera Hofbauerová
Data de final d’obra: 04/2011

Adreça: Carretera de Reus a Castellvell 3, Castellvell del Camp
Autor/s: David Boada Ubach
Col·laboradors: Pep Dueso Sierra (estructures), Raimon Grau
Valldosera (sostenibilitat), Adrià Ortiz Sirolla (estudiant)
Arquitecte Tècnic: Josep Borràs i Obradó
Promotor: Privat
Contractista: Manumissió 2005 S.L.
Fotografies: Vicenç Pascual Martorell
Data de final d’obra: 09/2012

Adreça: La Selva del Camp
Autor: Anna Bastús Guinovart
Arquitecte tècnic: Anton Cortada Miquel
Promotor: Anna Bastús i Pep Salvat
Contractista: Construccions Pintaluba, Tallers Cogul (Serralleria i
instal·lacions), Cerralsa (Tancaments d’alumini i de fusta)
Fotografies: Pep Salvat fotografia
Data de final d’obra: 09/2014

La torre Mixarda és una edificació aïllada emplaçada a
la partida del Mas del Llop, del municipi de Figuerola del
Camp (Alt Camp), a uns 5 km al sud-oest del nucli urbà.

Aquesta projecte és l’ampliació d’un mas existent per ferne un habitatge unifamiliar. Les preexistències eren el
mateix mas, amb unes condicions constructives precàries
que van fer que només es conservés l’envoltant, i un arbrat arbitrari, del qual destaquen un plataner, dos til·lers i
tres oliveres, que el projecte ha respectat. La parcel∙la és
triangular, i la casa també s’hi ha adaptat.

El primer repte a afrontar en el projecte va ser valoritzar els
elements inherents en l’immoble, despullant-los i emfatitzant-los tant des de l’elecció dels materials com des de la
creació d’espais.

La torre té forma cilíndrica, alçada sobre una planta de
6,30 m de diàmetre exterior. L’alçada és de 10,50 m, el
perímetre exterior és de 20 m i el gruix de mur, a totes les
plantes igual, és d’uns 80 cm. La tècnica emprada en la
construcció és la maçoneria, revocada a l’exterior, d’aspecte uniforme a tot el volum.
Uns forats de caps de bigues, repartits en el desenvolupament vertical del parament interior, indiquen la col∙locació de bastides utilitzades durant l’obra.
Es va intervenir en: treballs en murs, en voltes i terrassa,
tancament practicable i escales, treballs específics en pedra picada i instal∙lació elèctrica.

L’ampliació es situa al nord, cercant la millor orientació
possible de les estances i alliberant l’espai a sud per a
jardí.

Provocar el buit sobre el ple va permetre la ventilació creuada i l’entrada de llum a totes les estances i aconseguir
seqüències d’espais que relacionaven l’interior amb l’exterior, definint els accessos a la casa a través de visuals
creuades entre espais coberts de benvinguda i espais
descoberts d’esbarjo.

El mas esdevé l’espai principal de la casa, i la part nova
té els usos d’aparcament, habitacions, banys, safareig i
cuina. Tot es desenvolupa en una planta, sent el conjunt
discret des de la carretera. Es cerca el diàleg entre el nou
i l’existent sense mimetismes ni estridències. La coberta
de l’ampliació es replega fins aixecar-se a 6 metres d’alçada, obrint-se a sud, introduint llum natural a la circulació
des de l’accés i traient-ne profit bioclimàtic.

L’elecció dels materials venia donada pel que es va anar
descobrint sota capes d’intervencions prèvies a l’actual.
Per als nous elements com el nucli d’accessos i la tribuna
que obre la planta baixa al pati, es va optar pel ferro en
cru. Un material que acusaria ràpidament el pas del temps
aproximant-se al llenguatge dels materials originaris, però
que formalment s’hi contraposava buscant d’alguna manera l’inici d’un diàleg entre passat, present i futur.

2014-2015
REFORMA DE LA JOIERIA PRATS I REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA » REUS
Marina Huguet Blasi, Andrés Peñuela Betancur i Josep Huguet Monné

2014-2015
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT » TARRAGONA
NUA arquitectures, Arnau Tiñena Ramos, Maria Rius Ruiz i Ferran Tiñena Guiamet

Adreça: C. Sant Joan 18, Reus
Autors: Marina Huguet Blasi, Andrés Peñuela Betancur i Josep
Huguet Monné
Promotor: Pere Prats Mustarós
Contractista: Constructora Samerval SL
Fotografies: Luís Díaz Díaz
Data de final d’obra: 11/2015

Adreça: Plaça del Rei 8, Tarragona
Autors: NUA arquitectures, Arnau Tiñena Ramos, Maria Rius Ruiz i
Ferran Tiñena Guiamet
Promotor: Parròquia de la Santíssima Trinitat
Arquitecte tècnic: Josep Anguera
Contractista: Rècop restauracions arquitectòniques
Fotografies: Pixelmoreno
Data de final d’obra: 12/2015

J. Prats és un projecte de reforma d’un local comercial de
menys de 200m2 i la rehabilitació integral de la façana del
mateix edifici. Situat al casc antic de Reus, al carrer Sant
Joan núm.18, pel promotor Pere Prats.

L’església barroca de la Santíssima Trinitat va ser reconstruïda sobre l’edifici original en finalitzar la guerra del
francès (s.XIX) a la Plaça del Rei, un espai que apareix
com a resultat de la transformació medieval de la plaça
del Concilium Provinciae, que ocupava la terrassa mitjana
de l’acròpolis romana de Tarragona.

El local manté l’ús de joier artesà que ha tingut aquest mateix local des del 1950, i que mai havia patit cap transformació física. El propietari actual, fill i aprenent de Josep
Prats, segueix el seu llinatge amb un estil molt propi.
El projecte pretén acollir les idees de tradició, detall, herència i elegància que venen donades per part del producte i ofici del client.
La façana, catalogada al Pla Especial de Reus, es preocupa
per poder ressaltar detalls que fa anys que van quedar a
segon terme, recuperar colors, i sanejar la seva superfície.
A nivell de la planta baixa s’escull un granet kalahari de
color granate amb una estructura d’acer inoxidable que
configuren un ritme de buits i plens que treballen de manera harmònica amb la resta de la façana.

Per la restauració de les façanes es proposa una intervenció que respecta l’estructura morfològica original del monument, considerant la seva austeritat com un valor fruit
de les seves circumstàncies al llarg del temps. La intervenció juga amb la materialitat descobrint les diferents capes
constructives i els elements originals més singulars de les
façanes i retorna la lectura simbòlica a l’edifici redescobrint elements i obertures que portaven anys amagats.
En una segona fase es proposa incorporar en la façana del
carrer Santa Anna el ritme de les pilastres del Temenos del
Fòrum Provincial per fer més comprensible l’estructura de
la plaça de la Tàrraco romana.
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Espais exteriors: Espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge

1993-1998
INTERVENCIÓ A LA PART ALTA » TARRAGONA
Jordi Segura, Jordi Sardà, Xavier Romaní, Estanislau Roca, Xavier Olivé, Jaume Costa, Jordi Casadevall

1999-2000
PLAÇA DEL TEATRE » REUS
Anton Pàmies Martorell

2003-2005
PARC URBÀ DE LA TORRE D’EN DOLÇA » VILA SECA
Gerard Veciana Membrado, Josep M. Rofes Sans i Francesc Primé Vidiella

Adreça: Conjunt de la part Alta, Tarragona
Autors: Jordi Segura Torres, Jordi Sardà Ferran, Xavier Romaní
Bové, Estanislau Roca Blanch, Xavier Olivé Serret, Jaume Costa
Pallejà, Jordi Casadevall Dalmau
Col·laboradors: Carles Ferrer i Saperas (Tècnic Ajuntament de
Tarragona), Ramon Aloguín i Lluís Francesc Salat (Arquitectes)
Aparelladors: Cristina Ancochea, SERRAÏMA, Agustí Solanas
Promotor: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Tarragona
Data de final d’obra: 1998

Adreça: Plaça de Teatre, Reus
Autor: Anton Pàmies Martorell
Col·laboradors: Josep Maria Castells (Arquitecte), Jesús Álvarez
(Arquitecte tècnic), Lerso (Instal·lacions)
Aparellador: Jordi Gas
Promotor: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Reus
Contractista: Bastir, Constructira Catalana SA
Fotografies: Emili Argilaguet Olesti
Data de final d’obra: 10/2000

Adreça: Raval de la Mar, Ctra. 3141, La Pineda, Vila-seca
Autors: Gerard Veciana Membrado (Arquitecte), Josep M. Rofes
Sans i Francesc Primé Vidiella (Enginyers agrònoms)
Promotor: Agència Catalana de Residus i Ajuntament de Vila-seca
Contractista: COMAPA
Fotografies: STM
Data de final d’obra: 01/2005

L’estructura de la ciutat monumental romana, organitzada
en les tres terrasses del Circ, del Fòrum Provincial, i de la
Zona de Culte, ha perviscut a través del temps com a base
fonamental generadora del teixit urbà. La intensitat de la
seva pervivència agafa força en els espais actuals principals del barri: la plaça de la Font - arena del Circ – les places del Rei, del Fòrum, del Pallol i de Sant Miquel com els
quatre angles de la gran plaça del Fòrum Provincial i el pla
de la Seu com la Zona de Culte. etc.

Es tracta d’una plaça de nova creació, resultat de l’ordenació general del Pla especial dels voltants del Teatre Bartrina, aprovat l’any 1994.

El parc urbà de la Torre d’en Dolça es genera a partir de
dos nuclis: el circuït hípic de Sant Antoni i la Torre d’en
Dolça, edificació del S.XIV a partir de la qual el parc en
pren el nom.

Serà a partir d’aquesta palpable subestructura profunda
de referència que s’establirà un llenguatge formal que, entenent la Part Alta com un conjunt, en permeti, al mateix
temps, resoldre i revalorar els continguts propis dels seus
diferents espais i donar una lectura pedagògica de l’evolució històrica i física de la ciutat.

Aquest pla va permetre enderrocar un seguit d’edificis
vells i inaugurar, el 1997, el renovat Teatre Bartrina, la nova
façana lateral del qual esdevé el nou límit nord de la plaça.

Esquema de localització de les tres terrasses

També hi destaca la presència d’un baix volum de formigó
tocant a la porta d’accés de vehicles al teatre, es tracta de
l’aljub d’aigua contraincendis semienterrat.

La diferenciació de les tres terrasses romanes mitjançant
el paviment, com a plans horitzontals relacionats, on es
produeix la vida col·lectiva de la ciutat i sobre els quals
poder expressar les particularitats de cadascun i dels
elements específics de cada propi context, és el punt de
partida per desenvolupar formalment i funcionalment la
proposta.

A gran escala, l’ordenació donada a la plaça és dual i, en
certa mesura, és la resposta a la dualitat expressada ja
a la nova façana del teatre Bartrina; així, a la part de façana més pública i transparent, que correspon al vestíbul
principal i a la sala d’assaig superior, hi correspon una ordenació tova i arbrada amb àrees de repàs. A la part de
façana més privada i tancada, on se situen els camerinos
i oficines, hi correspon la plaça més dura, apta per a les
maniobres dels camions de càrrega i descàrrega i per a les
manifestacions culturals i populars que s ‘hi fan.

El paviment es converteix en lloc de diàleg entre continuïtat. entre neutralitat i direccionalitat, entre simplicitat
i superposició, no com a components morts d’un altre
temps, sinó com a protagonistes vius de la ciutat actual.
Cal assenyalar la millora de la xarxa de serveis i instal·lacions urbanes, fent-les totes soterrades, com un dels objectius bàsics de la intervenció. Tanmateix. El criteri general
permet. d’una manera pragmàtica. mantenir i respectar
l’articulació d’alguns paviments existents en bon estat i
amb entitat pròpia. Ja assumits per la memòria col·lectiva.

Localització de les restes arqueològiques

La planta de la plaça és lleugerament rectangular i fa uns
25 m d’amplada i uns 43 m de longitud, és a dir uns 1.100
m2. D’altra banda, presenta un desnivell en diagonal d’uns
150 cm (el 3,5 % de pendent) i transversalment d’uns 70
cm (el 3 %) en el punt d’accés al teatre.

Proposta d’intervenció

Atès que l’ordenació dels paviments dels carrers del barri
vell de Reus, iniciada fa més de 10 anys, es basa en la repetició d’un mòdul que combina lloses de pedra calcària
i zones de llamborda reutilitzada, s’ha modificat la mida
d’aquest mòdul i se l’ha fet coincidir amb l’intereix entre
els pilars de fusta del teatre Bartrina, que al seu torn coincideix amb el del mur cortina, és a dir 3,50 m.

Aquest és un parc del seu temps, és a dir, sostenible, ja
que es tracta d’un espai obert, que ha respectat al màxim la topografia existent durant les obres, ha respectat la
vegetació autòctona, potenciant-la i fent-la més destacable. S’han recuperat tots els elements d’interès històric,
culturals I arqueològics existents dins del seu àmbit. I la
rehabilitació paisatgística pretén mitigar tots els aspectes
més negatius de l’entorn més immediat, com són la via
del FFCC i la indústria petroquímica.
El parc urbà de la Torre d’en Dolça compta amb tres punts
forts que el diferencien de la resta:
1. Integra grans superfícies de zones humides, que afavoreixen la biodiversitat de la zona, atraient gran quantitat
d’aus migratòries.
2. L’origen de l’aigua que recrea aquestes zones humides,
així com l’aigua necessària pel reg de tota la vegetació, és
d’origen residual reciclada.
3. El parc comptarà amb dues col·leccions exclusives de
varietats mediterrànies de les espècies arbòries més conreades dels països Mediterranis, com són l’olivera i el garrofer.

2005-2006
REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DELS TRIANGLES » SALOU
Josep Maria Ferran Mercadé i David Soley Prieto

2011-2012
REHABILITACIÓ DEL CARRER DE L’ENRAJOLAT I EL SEU ENTORN » TARRAGONA
Carles Brull Casadó i Jordi Segura Torres

2015-2016
CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA PLAÇA DE L’ESTATUT » EL MORELL
Ramon Gasull Barberà i Aleix Antillach Tarafa

Adreça: C. de la Mola d’Aires, Els Triangles, Cap de Salou, Salou
Autors: Josep Maria Ferran Mercadé i David Soley Prieto
Col·laboradors: Esther Borràs Solé, Cristina Jiménez Los Santos
Arquitecte tècnic: Alberto Bujalance López, STM
Promotor: Ajuntament de Salou
Contractista: Obcicat SL
Fotografies: Els autosr
Data de final d’obra: 11/2006

Adreça: C. de l’Enrajolat, Tarragona
Autor/s: Carlos Brull Casadó i Jordi Segura Torres
Col·laboradors: Jordi Vilà (arqueòleg), Imma Teixell (arqueòleg)
Arquitecte Tècnic: Joan Alonso Giménez
Promotor: Institut Català del Sòl i Ajuntament de Tarragona
Contractista: Natur Grup Integral SL
Fotografies: Lourdes Llansana
Data de final d’obra: 10/2012

Adreça: Plaça de l’Estatut, El Morell
Autors: Ramon Gasull Barberà i Aleix Antillach Tarafa
Promotor: Ajuntament del Morell
Contractista: M i J Gruas S.A.
Fotografies: Els autors
Data de final d’obra: 09/2016

La Rehabilitació i Restauració d’ “Els Triangles” de Cala
Crancs pretén l’adaptació del projecte original, un SnackBar i Vestuaris, dels arquitectes Bonet Castellana i Puig
Torné, redactat l’any 1.961, a un nou ús, un Equipament
Públic Polivalent, pel gaudiment dels veïns de la zona del
Cap Salou. Es rehabiliten les edificacions i es disposen recorreguts de baixada a la Cala Crancs alternatius a l’actual
pel carrer dels Pins del Cintet, una rampa amb un pendent
massa pronunciat, acondicionant-los i urbanitzant l’espai
exterior.

L’actuació reordena el carrer per tal de fer intel∙ligible
l’àrea arqueològica adjacent de les grades del circ romà i,
alhora, mantenir els accessos als edificis existents. A més
calia resoldre el problema de filtracions d’aigua a la Volta
Llarga situada al seu davall i que constitueix part visitable
del monument.

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.

L’emplaçament, amb un fort desnivell longitudinal, està
en una situació privilegiada respecte el mar, en una zona
ben conservada amb els seus costats plens de pins blancs
i plantes autòctones de la zona modificades pel vent.
L’aproximació al lloc es produeix pel nord, sempre amb
vistes al mar.
Definim el projecte original com el tractament amb cura
d’un terreny amb molta pendent, mitjançant murs de contenció de pedra natural de l’indret, que dibuixen una sèrie
de plataformes seguint uns móduls triangulars repartits
amb equilibri per l’emplaçament, on es construeixen tres
cobertes triangulars. Conformen tres volums equilàters,
dos dels quals, d’11m. de costat, només contenen aire,
ombra i vistes, mentre que a l’altre, de 22m. de costat, es
disposa el programa: un Snack.

La proposta crea dos nivells diferenciats en el tram sobre
la volta: l’inferior recupera el nivell del visorium romà fent
que es pugui entendre la secció completa de les grades del
circ; el superior permet el pas de vehicles i manté l’accés
als edificis. Per la cambra registrable de sota passen les
xarxes de serveis, facilitant la impermeabilització i control
de possibles fuites. El desnivell entre ambdós permet crear pous de ventilació i il∙luminació de la volta que alhora,
a la nit, fan de balises ambientals del carrer. Més enllà de
les escales que comuniquen els dos nivells en un extrem
el nivell alt s’eixampla creant un mirador sobre les ruïnes.

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.
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Interiorisme: Intervenció en espais interiors i muntatges efímers

2001
EXPOSICIÓ DE LA II BIENNAL “ALEJANDRO DE LA SOTA“ » ITINERANT
JTFM associats

2002
REFORMA D’UN CONSULTORI MÈDIC » SALOU
Gabriel Bosques Sànchez

2002-2003
ESPAI MUNLTIFUNCIONA CAMPAU » SANT JAUME DELS DOMENYS
Diego Ruiz - Llimona Ruiz Recoder arquitectes SL

Adreça: Itinerant
Autors: JTFM associats
Col·laboradors: Josep Ramon Domingo, Juan Fernando Ródenas,
Lluc Sumoy
Promotor: Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya
Contractista: JTFM associats
Fotografies: JTFM
Data de final d’obra: 12/2001

Adreça: C. Vendrell 6, Salou
Autor: Gabriel Bosques Sànchez
Col·laboradors: Esther Gàmez
Promotor: MSDoctors, Antonio Simón Junqueras
Contractista: Aerrege Interiors SL
Fotografies: Gabriel Bosques
Data de final d’obra: 12/2002

Adreça: Carretera B212 de Vilafranca a Sant Jaume, Km. 12.8,
Sant Jaume dels Domenys
Autor: Diego Ruiz - Llimona Ruiz Recoder arquitectes SL
Col·laboradors: Jao Faria, Natalia Ojeda, Isabel Concheiro
Aparellador: Joel Vives
Promotor: Montserrat Matas
Contractista: Enric Pallarès
Fotografies: Eva Serrats
Data de final d’obra: 07/2003

A hores d’ara, pot semblar redundant continuar parlant
de la metàfora d’Alejandro de la Sota i la bombeta, amb
la qual il·lustrava la cerca de la simplicitat essencial en
el projecte, fent-nos reflexionar sobre com s’aconsegueix
produir llum tan sols un filament dins una tènue closca
de vidre. La qüestió que preocupa De la Sota –com fugir
del que és superflu en el procés creatiu- té la virtut de no
derivar, com tots els enunciats de problemes essencials,
cap a una solució única. És per això que el repte projectual
representat per la bombeta continua essent inspirador i
engrescador.

La solució que es va adoptar com a estratègia va ser generar un consultori que dilatés el seu espai (que és de 38 m2
aproximadament) amb la incorporació del pati com a sala
d’espera i fent una distribució dels àmbits d’una manera
molt clara i fluida, separant la zona d’espera de la zona
de consulta, inspecció i recepció amb un moble il·luminat
que, a la vegada, contindrà la majoria de les necessitats
de mobiliari del consultori.

La masia Campau, situada a l’entrada de Sant Jaume dels
Domenys (Baix Penedès), és un clar exponent de les masies catalanes, del que van ser al llarg de la seva història
i del que són i representen avui dins del paisatge. La masia construïda a finals del segle XVII, està formada per la
gran casa pairal, des d’on es gestionaven tots els conreus,
majoritàriament de vinya, al llarg de les més de 60 ha de
terreny de la finca.

La sala d’espera, organitzada en fusta, continua a la zona
del pati, on esdevé l’escala que salva el desnivell d’un
metre que hi ha entre el nivell del carrer i el nivell de consultori. Aquesta escala s’organitza amb la mateixa secció
transversal que la sala d’espera.

Per tal d’introduir usos nous a la masia i al seu entorn, els
propietaris van engegar la transformació dels jardins i els
porxos. Finalment, es va rehabilitar completament l’antic
celler i va esdevenir un espai multifuncional que es pot
fer servir per a reunions de negocis, convencions d’empreses, presentacions d’actes culturals, etc.

Font de llum i tènue closca: els ingredients de la metàfora
són també els dels expositors de la Il
Biennal. La closca aquí és tèxtil, una tela sobre la qual
s’ha imprès el material gràfic de l’exposició.
Donar-li la tensió necessària perquè pugui ser percebuda com un cilindre és tan senzill com lligar-la a dos cèrcols per les seves arestes i intercalar-hi uns fleixos que,
actuant com a ballestes, mantinguin tibant el conjunt. l,
finalment, la llum, amb la qual les parets de tela perden
l’opacitat, revelen els continguts de l’exposició a l’observador i afegeixen a la sala una agradable llum tamisada,
d’atmosfera domèstica, tan poc freqüent de trobar en els
espais d’exhibició.

D’altra banda, el moble que divideix el consultori entre
les àrees dels metges i la sala d’espera és tot vidrat i està
il·luminat interiorment, amb la voluntat que s’hi pugui sobreposar una imatge tranquil·litzadora que ocupi la totalitat de l’espai vidrat, el mateix que el de la sala d’espera. A
més, s’ha integrat a la superfície vidrada una televisió de
plasma, la qual, amb auriculars, farà més amena l’espera
a la consulta dels malalts i els acompanyants.
El pati s’organitza amb un paviment de travertí, un arbre
existent central i l’escalinata de fusta, amb una idea de
pati japonès.
Un aspecte important en el consultori va ser la seva imatge exterior. Una simplificació formal quant a material va
ser la idea principal. Unificar tot el seu tancament exterior
amb un enllistonat de fusta. Amb la presència d’un tancament basculant a la zona d’accés, que inclou tota l’amplada de la sala d’espera, i la d’un altre tancament, també
basculant, a la zona de recepció, és dóna polivalència pel
que fa a la imatge exterior. Alhora actuen de porxo.

L’antic celler és una nau de 25 m de llarg per 6,50 m d’amplada, amb una única entrada des de l’exterior i quatre
cubs de formigó, on es fermentava i guardava el vi.
El projecte ha d’aconseguir la utilització d’aquest espai,
la connexió amb els porxos del segle XVIII i l’obertura cap
al jardí i les vistes de les vinyes del Penedès. La proposta
consisteix a buidar completament l’interior de la nau i deixar-hi únicament les parets existents i la coberta inclinada
de teula àrab. A l’interior, es col·loca una petita capsa de
fusta, que segon l’ús, permet tancar o obrir els espais i utilitzar els lavabos, la cuina o el magatzem que es troben al
seu interior. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’antic
celler es pugui fer servir per a usos diferents.
Per donar llum a l’interior i permetre la connexió i la utilització conjunta dels espais que conformen l’antic celler,
els jardins i els porxos, s’han fet tres grans obertures amb
portes corredisses a la paret sud i una gran obertura en
cantonada a la part nord-oest del celler.

2004-2005
XDF RESTAURANT XAMFRÀ DEL FÒRUM » TARRAGONA
Josep Llobet i Gelmà

2010
EXPOSICIÓ TALENT LATENT » TARRAGONAA
Ignacio Álvarez Martínez

2011-2012
CINC MOBLES » REUS
Oriol Llauradó March, Jordi Sardà Ferran i Josep M. Toldrà Domingo

Adreça: C. Lleida 17-19, Tarragona
Autor: Josep Llobet i Gelmà
Col·laboradors: Jao Faria, Natalia Ojeda, Isabel Concheiro
Promotor: Pous Menchón Asociados SL
Contractista: Construccions Andrés Cintas SLU
Fotografies: Eugeni Pons
Data de final d’obra: 09/2005

Adreça: Mercat Central, pl. Corsini s/n, Tarragona
Autor/s: Ignacio Álvarez Martínez
Col·laboradors: Noemí Martínez Fernández (interiorista), Gerard
Joan Gili (dissenyador gràfic)
Promotor: Ajuntament de Tarragona SCAN i Generalitat de
Catalunya
Contractista: NAM EXEC
Fotografies: Carles Fargas i Toni Amengual
Data de final d’obra: 10/2010

Adreça: C. Antic Pas del Ferrocarril 4, Reus
Autor/s: Oriol Llauradó March, Jordi Sardà Ferran i Josep M. Todrà
Domingo
Col·laboradors: Cori Sabaté Figueres (interiorista)
Promotor: Àngela Monforte i Àngels Simó
Contractista: Josep M. Delgado (ebenista)
Fotografies: Josep M. Todrà Domingo
Data de final d’obra: 11/2012

L’emplaçament d’aquest local es immillorable, situat just
enfront del Foro Romà de la ciutat de Tarragona al carrer
Lleida 17 cantonada amb Cardenal Cervantes.

TALENT LATENT és una exposició emmarcada dintre del
festival SCAN de fotografia que pretén mostrar “joves” autors als inicis de la seva trajectòria artística.

El restaurant que es realitzarà en aquest local de planta
baixa i altell, es troba a 90 cm. per sota la rasant del carrer.

Amb un espai tan singular i potent com l’edifici modernista del Mercat Central de Tarragona, obra de l’arquitecte Josep Mª Pujol de Barberà, l’estratègia va ser crear una sèrie
de murs de tancament que envoltessin el visitant establint
un diàleg entre els diferents autors, l’estructura plantejada i el propi edifici.

En dos habitatges situats a les plantes primera i darrera
de la mateixa finca, que pertanyen a la mateixa família —
mare i filla— hem projectat i construït, amb temps i cura,
mobiliari divers. Els habitatges —nous— han estat repensats —sense tocar gairebé res— només a través de refer
armaris, lleixes, mobles de bany, sabaters, llibreries, bufets, escales i sota escales, racons i raconets.

La seva orientació es sud-oest en la façana al carrer Lleida. L’accés al local es provoca just al xamfrà de la finca.
El local actualment es troba totalment diàfan situat en un
edifici de nova planta, sense haver tingut cap us anterior.
Es vol fer una bona reestructuració de tota la superfície
disponible, adequant-lo a la funció del us proposat, tenint
amb conte els seus accessos, recorreguts i serveis per a
tota la gent que la de fer servir diàriament.
Des de l’accés es distribueix la gent cap a la planta baixa
amb set graons i deu graons a la planta altell. També esta
prevista una plataforma elevadora que donarà accés a la
planta baixa del local. El restaurant tindrà la infraestructura necessària per servir menjars a unes 96 persones diàriament, 36 en planta baixa i 96 a l’altell.
En aquesta planta baixa hi haurà la cuina i el mostrador
amb una superfície de 52,03 m2. Els serveis per a homes
dones i gent amb minusvalidesa amb una superfície de
19,40 m2, i tota la superfície restant de 64,50 m2 per les
taules de menjar i els seients per els comensals.
La zona superior, l’altell, hi ha uns altres serveis amb una
superfície de 9,00 m2, estances per el personal i un petit
despatx amb superfície total de 20,05 m2, la superfície
restant de 127,24 m2 dedicada a la zona de menjador i
zona de menjador reservada.

L’exposició parteix també de la idea del reciclatge de la
fusta d’encenalls amb la que s’havia realitzat l’exposició
l’any anterior.
D’aquesta manera es van tallar llistons de 250x20 cm, que
s’anaven acoblant i repetint i que constituïen un sistema
expositiu capaç d’adaptar-se a l’espai i fomentar les perspectives creuades i diàlegs entre els diferents autors. Un
cop trobat el sistema la resta d’elements com il·luminació,
estructura d’ancoratge, gràfica i mobiliari s’adapten també a aquest llenguatge.

Alguns són això, mòbil, mobles. D’altres són fixos, siguin
portes, escales, armaris...
Construeixen la mobilitat interior i tenen sempre la vocació de contenir. Tots estan fets de la mateixa manera, amb
tauler de xapa d’arç. Només algun parament —les portes— està lacat en blanc. Hi ha alguna lleixa de vidre i la
fusta —el doussié— s’usa a les escales, als cantells o en
els mobles d’exterior.
Com hem dit, la relació de mobles i moblets d’ambdues
cases, és força variat. Els que aquí presentem —només
5— són els de major envergadura i un de versàtil que ens
agrada especialment.

2013-2014
REFORMA INTERIOR DESPATX » TARRAGONA
Ignacio Álvarez Martínez

2015-2016
LA MARTÍ » TARRAGONA
Ignacio Álvarez Martínez

2015-2016
APARTAMENT MA » EL VENDRELL
Angel Rico Painceiras

Adreça: C. Cós del Bou 17, Tarragona
Autor: Ignacio Álvarez Martínez (NAM ARQ)
Col·laboradors: Jerome Rens i Manel Sánchez
Promotor: Privat
Contractista: José Cordón, Joan Miró i José Luís Hernando
Fotografies: Jose Hevia
Data de final d’obra: 07/2014

Adreça: Avinguda Roma 6, Tarragona
Autor: Ignacio Álvarez Martínez
Col·laboradors: Enric Sanz Ariño (instal·lacions)
Promotor: La Martí
Contractista: Antonio Vega Constructor SL
Fotografies: José Hevia
Data de final d’obra: 05/2016

Adreça: Avinguda Europa 5-20, El Vendrell, Urbanització Masia
Blanca
Autor/s: Angel Rico Painceiras
Col·laboradors: E3 Arquitectos (consultor estructura), Perez Mora
SL (Fuster)
Promotor: Mónica Ruíz Pombo
Contractista: Newjoquesa, S.L.
Fotografies: Angel Rico Painceiras
Data de final d’obra: 06/2016

Aquest petit local situat al carrer Cós del Bou de Tarragona
s’ha convertit en el nostre espai de treball. L’edifici situat
al centre històric de la ciutat presenta una morfologia estreta i irregular. Amb un pressupost limitat els cinc objectius fonamentals són:

L’antiga cafeteria Martí amb més de 25 anys de antiguitat
presentava una distribució molt caòtica i tortuosa.

Reforma interior d’un apartament de platja a la costa mediterrània.

Els clients pretenien una transformació completa del local amb una despesa mínima però alhora renovant tota la
imatge del negoci fins al moment.

Partint d’un espai únic de 20m² , els clients van demanar
el següent programa:

1. Neteja de l’espai interior mostrant l’espai original i fent
fora tancaments, reixes i elements que havien convertit
aquest antic magatzem en un espai incomprensible, tancat i fosc.
2. Tractament en base al color blanc de parets, sostre i mobiliari per al màxim aprofitament de la llum natural i artificial i millora i amplificació de la sensació d’espai interior.
3. Reestructuració i neteja de l’arc original de pedra amb
un nou tancament amb porta corredissa d’acer i vidre i un
marxapeu de la mateixa pedra buixardada de remat.
4. Distribució interior en base a una gran taula central a
on s’organitzen els espais de reunió i treball en pb i altell.
S’organitzen prestatgeries de suport i, aprofitant un petit
racó, el magatzem i un bany.
5. Senzillesa i utilització del mínim nombre de materials
amb taulers d’embalatge de fusta per a mobles i revestiments, passamà d’acer pintat per a baranes i escala i paviment autonivellant gris.

A partir d’aquestes premisses es busca la màxima efectivitat a través d’un sol gest: un mur lineal de maó girat que
organitza els espais generals, serveix d’absorbent acústic, funciona com a reclam exterior i genera els motius de
la nova imatge corporativa.
La resta del mobiliari en barres i seient lineal es concreta
en fusta de pi.
Les instal·lacions d’aire i il·luminació queden vistes per
economitzar mitjans i assegurar el seu futur manteniment.
La proposta gràfica s’adapta al sistema de perforacions en
el maó.

Una sala per a veure la televisió amb els amics (7)
Una dutxa per a dues persones (2)
Una terrassa per a prendre aperitius nocturns en família
(2+1)
Un menjador per a deu comensals (10)
L’adaptabilitat de l’apartament per a que hi puguin dormir
cinc persones amb un cert grau d’intimitat.
El projecte proposa la construcció d’un moble de geometria variable, a base de tres mòduls: cuina, lleixa i llit,
adaptable a tots els usos requerits. La lleixa funciona com
un biombo, si és necessari. La porta del bany també és
armari, i dóna accés a la bugaderia.
L’altell (a sobre del bany) amaga un dormitori doble, al
que s’accedeix mitjançant una escala situada en la paret
lateral.
El magatzem a la terrassa, permet guardar objectes de diferents mides, com les cadires.

