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Nota de Premsa  
 
L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i el Centre Recerca i Innovació de les 
Indústries Turístiques – Centre de la Imatge Digital i Producció Multimèdia (CRIIT – 
CIDPROM) motius de l’exposició de la Sala la Cova. 
 

El Col·legi d’Arquitectes de Girona exposa les propostes dels darrers 
concursos convocats per la Universitat de Girona 

 
La mostra, que es podrà veure fins el 22 de gener de 2006, respon a la voluntat del Col·legi 
d’Arquitectes de Girona de difondre els concursos d’arquitectura que es convoquen dins 
l’àmbit de la Demarcació. 
 
Girona, a 20 de desembre de 2005 – La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
inaugura, el proper dijous 22 de desembre a les vuit del vespre, l’exposició CONCURSOS DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA, que engloba els concursos que la UdG ha convocat per a la realització 
de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i per al Centre Recerca i Innovació de les 
Indústries Turístiques - Centre de la Imatge Digital i Producció Multimèdia (CRIIT – CIDPROM).  
 
La mostra, que es podrà visitar fins el 22 de gener de 2006 a la Sala la Cova de la Demarcació de Girona 
del COAC (Pl. Catedral, 8. Girona), recull en total dotze propostes, sis per concurs, entre les quals hi 
trobem els dos equips guanyadors que s’amaguen darrera els lemes GRAMA per l’Institut Català de 
Recerca de l’Aigua de STEM Arquitectes i, LE per al Centre de Recerca i Innovació de les Indústries 
Turístiques – Centre de la Imatge Digital i Producció Multimèdia de Nova Gestió SL. 
 
En el concurs per a la realització de la nova seu de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua a Girona, es 
demanava als participants un edifici amb un màxim de 5000m2 construïts que es poden repartir en planta 
baixa més tres pisos, no sobrepassant els 13.30 m d’alçada. L’edifici, a més, ha de tenir en compte tres 
zones diferenciades: una part de serveis comuns (administració, biblioteca, sales de reunions, sala 
polivalent, cafeteria...), una part de laboratoris comuns (d’instrumentalització especialitzada, àrea de 
condicionament de mostres, tallers i magatzems), i una darrera part singular per a la recerca. En quant al 
disseny, se’ls demanava que fos modular i flexible. S’hi presentaren un total de sis equips amb els lemes: 
Xop (Lluís Corbella), Ma (STEM Arquitectes), Sota Closca (ETC Arquitectura), Hacdoso (Josep 
Francesc Vaquero), AH-AH3 (Fuses Viader Arquitectes) i GRAMA (Nova Gestió SL).  
 
En quant al concurs per a l’edifici del Centre Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques – 
Centre de la Imatge Digital i Producció Multimèdia es demanava als participants un conjunt edificatòri 
de dos àmbits diferenciats i uns espais comuns que els uneix i els connecta; un àmbit acollirà el Centre de 
Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques i, un segon àmbit acollirà el Centre de la Imatge Digital i 
Producció Multimèdia. Ambdós edificis hauran d’ocupar un total de 7.500 m2 construïts, que es podran 
repartir en planta baixa i tres pisos no superant els 13.30m d’alçada. La zona d’usos comuns haurà de 
comptar amb una cafeteria, un showroom, una sala d’actes, una sala de Juntes i una sala de Projeccions. 
En quant als usos específics, el CRIIT haurà de disposar un espai per a institucions, un espai de 
gastronomia, i un centre de recerca i innovació. El CIDPROM per la seva banda, haurà de tenir espais per 
a recerca, espais per a formació, i espais per a locals empresarials. S’hi presentaren un total de 6 equips 
amb els lemes: Hulk (Lluís Corbella), Sota Closca (ETC Arquitectura), Dentat (Josep Francesc Vaquero), 
AH-AH1 (Fuses Viader Arquitectes), ARTICULATS (Enginyeria CAST) i LE (STEM Arquitectes).  
 

Per a més informació:  
Departament de Comunicació COAC Girona: Vanessa Masip.   972 .41.28.96 – : premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/  


