
 
 
 

 

 

 

 

 
VEREDICTE DEL JURAT A LA 6ª MOSTRA D’ARQUITECTURA 

DE LES COMARQUES CENTRALS 

6ª Mostra d’Arquitectura de les Comarques Centrals (MACC) 

Després d’un procés iniciat amb l’estudi documental de totes les obres presentades, 
continuat amb la visita “in situ” d’una bona part d’elles i culminat amb un intens intercanvi 
d’opinions tan sobre la seva específica qualitat arquitectònica com sobre l’abast cívic i 
significatiu  que podrien tenir aquestes diverses mostres en el nostre entorn i en el marc de la 
especial situació sòcio-econòmico-cultural que ens toca de viure, tots els membres del jurat 
acorden: 

1 

Eliminar totes les fronteres administratives que consten a les bases de la mostra i que, al 
nostre parer, no ajuden a valorar correctament la qualitat arquitectònica de les obres, sinó que 
la dissolen  enmig de classificacions que ens distreuen del seu objectiu principal: la producció 
de coneixement al voltant de l’Arquitectura. Per aquest motiu, el jurat posa l’accent en els 
valors positius de les obres que mostren un concepte, una actitud i una qualitat especial. 

2 

Exposar, com a contrapartida,  tot el material presentat, valorant, en un lloc i en un temps 
(aquí i avui), el seu valor documental i testimonial d’una manera de fer, de pensar i d’entendre 
la qualitat arquitectònica i el seu exercici professional. Una mostra  oberta i plural, capaç de 
generar preguntes suggerents i  respostes diverses i que s’haurà de configurar i d’exposar 
d’acord amb  la voluntat  i el criteri exclusius dels arquitectes participants i sense cap tipus de 
restricció selectiva  intermediària. 

3 

Aprofitar l’avinentesa de comptar amb la dedicació i el punt de vista dels membres convidats 
del jurat, de manera que, a l’hora d’assenyalar la vàlua qualitativa d’algunes obres 
presentades, el seu judici, contingent i limitat, però rellevant i significatiu, prengui un paper 
d’estímul referencial, alhora de construir els criteris que hauran de permetre valorar la 
totalitat de la mostra. 

 



Les obres escollides són: 

- El parc de Bombers de Calaf, de Xavier Farré, Santi Orteu i Glòria Piferrer. El jurat posa 
l’accent en la qualitat constructiva, el mim pels detalls i la bona praxis de l’arquitecte. 
Situat en un entorn força anodí, troba un bon equilibri entre la necessitat de servir a un 
programa molt acotat i concret, sense menystenir la seva inevitable voluntat de 
referència urbana en el gest d’una porxada, potser  una mica forçada, però que neix 
amb molta naturalitat de la pròpia articulació morfològica del conjunt de l’edifici. Una 
articulació molt precisa que ajuda a la comprensió de les diferents parts de conjunt i 
que, en general, és molt remarcable per la seva exactitud.  

L’Atlàntida, centre d’arts escèniques d’Osona, a Vic, de Josep Llinàs, Josep Llobet, 
Pedro Ayesta i Laia Vives. Edifici de grans dimensions en un entorn històric, que en fa 
d’aquest problema la seva major virtut dissolent la seva gran volumetria en una 
estratègia d’enfonsament i, sobretot, en un desplegament de plans que l’emparenten 
amb la configuració geogràfica del paisatge, esdevenint un interessant element de 
transició entre ambdues realitats: la del casc antic i la de l’espai obert. En aquest 
sentit, la incorporació d’un carrer públic que el travessa reforça aquesta consideració, 
encara que una certa manca de programa subsidiari li treu bona part de la 
potencialitat que promet. El jurat posa l’accent en la fluïdesa espacial de l’edifici, la 
riquesa dels recorreguts i la successió d’escenaris que fusionen l’interior i l’exterior, 
així com la integració en l’entorn. 
 
 
El centre d’assistència primària de Sant Vicenç de Castellet, de Joan Arnau i Carme 
Muñoz. Encara que l’edifici és una mica massa hermètic respecte de l’entorn urbà, en 
el sentit de que tendeix a una certa monumentalització en lloc d’afavorir una 
interacció major entre l’espai interior i el del carrer, és remarcable la voluntat de 
continuïtat amb alguns elements preexistent de l’entorn que serveixen de bon 
argument per l’articulació d’alguns dels seus millors àmbits, així com la bona factura 
aconseguida entre l’opció constructiva, la seva materialització formal i l’adequació 
programàtica. 

 

La urbanització de l’àrea Alfons XII - Gispert de Manresa, de David Closes. Un bon 
exercici de configuració d’espai públic que, més enllà de la seva solvència tècnico-
morfològica, ha estat capaç d’entendre la necessitat de continuïtat amb el context i 
l’atmosfera històriques preexistents i, alhora i potser el més determinant, entendre 
que, generalment i en aquest cas, l’espai públic convé que sigui un suport de les 
diverses  activitats dels ciutadans molt més que un lloc pel desplegament 
d’expressions projectuals massa individualitzades, emfasitzant els seus valors de fons 
més que de figura, i de buit més que de ple. La delicadesa del detall i l’elegància d’un 
traçat subtil cohesiona i qualifica el teixit urbà per on transcorre la intervenció. 
 

Els 36 habitatges de lloguer al sector del Castell de Torelló, d’Eduard Gascón i Jordi 
Roig. El jurat posa l’accent en la innovació tecnològica al servei de l’arquitectura, 
valorant el procés de prefabricació com a resposta a una demanda d’agilitat, qualitat, 



economia i eficiència energètica en el projecte arquitectònic d’habitatges, sense 
menystenir la seva claredat programàtica i formal i la cura en la definició dels detalls.  

 

- Per al premi “Ciutat Antiga” de Vic es proposa: L’Atlàntida, centre d’arts escèniques 
d’Osona, a Vic, de Josep Llinàs, Josep Llobet, Pedro Ayesta i Laia Vives. 

- El premi “Fòrum” de Manresa es declara desert. 
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