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 Nota de premsa 

 
El Col· legi d’Arquitectes de Girona exposa els darrers projectes de la 

Universitat de Girona 
 
Girona 8 de novembre de 2004.- La Demarcació de Girona del Col· legi d’Arquitectes de 

Catalunya exposa les propostes presentades per als concursos de l’Aulari comú i Edifici 
docent al Campus de Montilivi, ambdós convocats per la Universitat de Girona. La mostra, 

que es podrà veure fins el dia 3 de desembre a la sala La Cova, respon a la voluntat de 

difondre, mitjançant exposicions, els diferents projectes arquitectònics promoguts per la UdG 

dins del conveni que es va signar entre ambdues entitats el passat 2003.  

 

L’edifici de l’Aulari Comú es concep com un edifici docent de 2.700 m2. útils distribuïts entre 

aules docents, aules informàtiques i laboratoris en major a menor grau d’especialització. L’edifici 

ha de permetre resoldre la manca d’espais acadèmics adequats, que en els darrers anys s’ha 

detectat en els estudis científic-tècnics que es cursen a l’Escola Politècnica Superior i a la 

Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. 

Els equips que s’han presentat són:  

- López Pedrero – R. Roda Arq. SCP – Ibering EP S.A.  

- Javier San José Marqués, arquitecte 

- AAA Arquitectura SCP 

- Montero – Gràcia Arquitectes SCP (Premiat) 

 

En quant al nou Edifici Docent que es projecta al Campus de Montilivi de la Universitat de 

Girona consta d’una superfície de 2.100 m2 útils i es concep com un edifici que inclou tots els 

serveis acadèmics, d’administració i de professorat que requereix l’Escola Universitària 

d’Infermeria per a consolidar la seva activitat. 

Els equips que s’han presentat són: 

  - Arcadi Pla Masmiquel, arquitecte 

  - Juan José Melción Vázquez de Castro i Adolfo Zulueta Vallejo, arquitectes 

  - Jaume Blancafort Sansó, arquitectes 

  - Ramis & Moya-Angeler Arquitectes S.L. 

  - Valentí Orpí, Carme Vich i Santi Vila, arquitectes (Premiat) 

 
 
Podeu veure una imatge de la signatura aquí 
 

CONCURSOS DE ... 

Sota el títol genèric de “Concursos”, la Demarcació de Girona engega un seguit d’exposicions de 

caràcter més tècnic vinculades als concursos d’arquitectura. El primer conjunt d’exposicions, 

que es van poder veure els passats mesos d’abril i maig, es vinculaven amb el tema de 

l’habitatge mostrant els projectes de: Concurs d’idees per a habitatges a la província de 
Girona. Institut Català del Sòl; Concurs per a joves arquitectes. AJAC; i Concurs 
d’idees per a la construcció de 34 habitatges a l’Avinguda Hospital Militar de 
Barcelona. Patronat Municipal de l’Habitatge. 
 
 
Per a més informació:  
Dep. de Comunicació Demarcació de Girona CoAC: Vanessa Masip.  ( 972 .41.28.96 – *: premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/  

 


