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“ El CoAC de Girona exposa projectes de Pich-Aguilera 
Arquitectes sobre models de desenvolupament urbà sostenible” 
 
Fins el proper 15 de setembre la Demarcació de Girona del Col· legi d’Arquitectes de 
Catalunya acull sis projectes de l’Equip d’Arquitectura Pich-Aguilera on es reflexiona 
sobre un model de desenvolupament urbà de compromís cap a la sostenibilitat. 
 
La maqueta de l’Edifici Costeau a Sant Feliu de Guíxols s’exposa per primera vegada en 
públic. 
 
 
Sota el títol “Biopolis, construint naturalesa” la Demarcació de Girona del Col· legi d’Arquitectes 
de Catalunya acull, fins el proper 15 de setembre de 2004, una mostra on es recullen sis projectes de 
l’Equip d’Arquitectura Pich-Aguilera, els quals reflexionen sobre un nou model de desenvolupament 
urbà de compromís cap a la sosteniblilitat. 
 
L’Estudi d’Arquitectura, dirigit per Felip Pich-Aguilera Baurier i Teresa Batlle Pagès, Pich-Aguilera 
Arquitectes S.L., es prenen la seva professió, la d’arquitectes, com un instrument per millorar la 
realitat i transformar-la fins el límit del pensament.  
 

“El respecte al medi ambient, com a un valor que hem d’administrar, s’ha convertit en un consens social. 
L’arquitectura ha de buscar alternatives que proporcionin una relació més estimulant amb la naturalesa i una 
aplicació més honesta dels recursos naturals que puguin donar-nos pautes objectives per a abordar el planejament i 
la tecnologia de la construcció des d’una apreciació contemporània”.  

 
D’aquesta manera l’exposició mostra la seva particular lluita per fer més eficients els processos 
constructius a través de la utilització d’energies renovables, cobertes ecològiques que possibiliten 
l’emmagatzematge de l’aigua de la pluja, façanes ventilades que permeten minimitzar els canvis de 
temperatura entre l’interior i l’exterior, panells solars tèrmics que proveeixen als habitatges d’aigua 
calenta sanitària i calefacció,  entre d’altres elements que afavoreixen aquesta sosteniblitat. 
 
Per a exemplificar aquestes idees els projectes que formen part de l’exposició són: 
 

- Habitatge Unifamiliar a Collserola. Barcelona. Any 2001. 
- Torre jardí. Any 2001. 
-  Edifici per a Telefónica Móviles. Toledo. Any 2002. 
- Assessorament urbanístic Pla Parcial “Pla del baix Domeny”. Girona. Any 2003. 
- Edifici Costeau. Any 2004. 
- Escola industrialitzada a Sant Cugat del Vallès. Any 2003. 

 
L’exposició es complementarà amb una conferència a càrrec de Felip Pich-Aguilera el dia 10 de 
setembre de 2004 a les 20 hores on es tractaran temes relacionats amb l’Arquitectura i l’Ecologia. 
 
Recordeu que... 
 
BIÒPOLIS, CONSTRUINT NATURALESA 
Equip d’Arquitectura Pich-Aguilera. Felip Pich-Aguilera i Teresa Batlle. 
Del 26 de juliol al 15 de setembre de 2004 
 
Conferència “Ecologia i Arquitectura. Altres Territoris”.  
A càrrec de Felip Pich-Aguilera, arquitecte 
Divendres 10 de setembre de 2004 a les 20 hores 
Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del CoAC. 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Girona Col· legi d’Arquitectes de Catalunya: Vanessa Masip.  ( 972 .41.28.96 – *: premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.coac.es/Girona/Home_Girona_c.shtml 


