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Les millors obres arquitectòniques fetes a Lleida en els últims tres anys (2007-2009) poden veure’s a l’exposició

que el Col·legi d’Arquitectes ha organitzat a l’Auditori ambmotiu de la tercera Mostra d’Arquitectura de les Terres

de Lleida. Ofereixen un panorama d’arquitectura “del dia a dia” que no renuncia a la qualitat des de la sobrietat.

ARTMOSTRAD’ARQUITECTURADELESTERRESDELLEIDA

La nova
arquitectura
deLleida

E. H.
� LLEIDA � Lluny de l’arquitectura
efectista feta més pensant en els
catàlegs que en l’ús diari, la mos-
tra organitzada pel Col·legi d’Ar-
quitectes a l’Auditori amb les
millors obres fetes a Lleida els
últims tres anys, ofereix una pa-
noràmica per una “arquitectu-
ra del dia a dia”, que reivindica
la seua qualitat sense renunciar
a la bellesa. “L’arquitectura de
Lleida no necessita excessius re-
cursos per fer obres de qualitat,
sap apostar pel disseny amb
sobrietat, està molt implicada
amb l’entorn en què treballa i
brega amb els pressupostos i els
terminis fixats, no com aques-
ta arquitectura icònica que sem-
bla que té patent de cors”, ex-
plica David Pàmpols, vocal de
cultura a la junta del Col·legi
d’Arquitectes, que organitza la
mostra.

Una altra de les característi-
ques que cada vegada té més
impacte en els projectes és la
sostenibilitat. “Difícilment es
troben ja obres que no incorpo-
rin criteris de sostenibilitat
i eficiència energètica i, de fet,
moltes s’expliquen a partir
d’aquest punt de vista”, afegeix
Pàmpols.

En aquesta tercera edició de
la Mostra d’Arquitectura de les
Terres de Lleida s’han presentat
165 projectes de tot tipus: obres
d’edificació, rehabilitació, inte-
riorisme i espais exteriors, sen-
se cap limitació més enllà del fet
que havien d’estar acabades en-
tre el 2007 i el 2009.

Els premiats, les imatges dels
quals acompanyen aquest repor-
tatge, donen mostra d’aquesta
varietat, des d’una residència per
a ancians fins a un arxiu, un edi-
fici històric rehabilitat o un

Castell de Ciutadilla. La recuperació d’aquest espai, a càrrec de
Salvador Giné, obté el premi a la millor rehabilitació.

Residència Betula Alba
(Almacelles). És obra de Jaume
Terés, Cristina Fortuny i Jesús
Rafart i és el millor edifici d’ús
privat.

L’Auditori acull una mostra del Col·legi

d’Arquitectes amb les millors obres dels

últims tres anys || Sobrietat, adequació als
requeriments del projecte i sostenibilitat
són les principals característiques dels
professionals lleidatans
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�

Es vanpresentar al concurs cent seixanta-cinc
obres, de les quals un jurat ambarquitectes de
prestigi en va seleccionar seixanta-vuit

La sostenibilitat i l’eficiència energètica
són criteris que ja incorporenpràcticament
tots els projectes des de la seua gènesi

Lamostra reivindica la qualitat d’obres,
per exemple d’habitatges de protecció oficial,
que s’han fet sense grans pressupostos

celler. I també de la diver-
sa procedència geogràfica, amb
projectes de tota la província.

Però més enllà dels premis, el
jurat, format per tres arquitec-
tes de reconegut prestigi (Josep
Lluís Mateo, LinaToro i Guiller-
moVázquez Consuegra), ha re-
conegut un total de 68 obres que
són les seleccionades per a
aquesta mostra.

Amés, també reben un accès-
sit edificis com l’escola de Be-
llesArts, l’escola bressol La Mer-
cè, l’estabulari de la facultat de
Medicina i dos promocions d’ha-
bitatges socials a Cavallers i a
Pardinyes, tots a Lleida capi-
tal; l’ampliació de l’institut
Manuel de Pedrolo, aTàrrega, i
una promoció de pisos a Prat del
Rei.

Com a projectes d’interioris-
me i espais efímers aconseguei-
xen l’accèssit la botiga Montse
Armillas, entre Carme i Demo-
cràcia, a Lleida ciutat; l’expo-

sició Lluís Trepat, l’època abs-
tracta i La Bombolla de l’Ani-
mac.

La presidenta del col·legi,
Montserrat Giné, destaca la qua-
litat mitjana dels projectes pre-
sentats.“No tenen res a envejar
a la de la resta de Catalunya, tot
i que de vegades hi hagi menys
recursos disponibles. Una obra
pot ser igualment valuosa enca-
ra que sigui petita o no tingui un
gran pressupost; el més impor-
tant és respondre bé als reque-
riments que té. Sovint, disposar
de molts recursos porta al fra-
càs”, explica.

Precisament, disposar d’una
arquitectura mitjana de qualitat
és el gran actiu de Lleida, con-
clou Giné: “En altres països no-
més tenen gran arquitectura a
les grans obres i la resta del pa-
norama és penós, ple de pre-
fabricats.Aquí, qualsevol perso-
na pot fer-se una casa de quali-
tat.”

LESCLAUS

Mostra
� S’hi van presentar 165 obres, de
les quals el jurat en va seleccio-
nar un total de 68 per a les cinc
categories en què es dividia el
certamen (edificis nous d’ús pú-
blic; edificis nous d’ús privat; re-
habilitacions; interiorisme i es-
pais efímers i espais exteriors. El
jurat està format per tres arqui-
tectes de reconegut prestigi de
fora de Lleida.

Premis
� Els guanyadors de cada catego-
ria són l’arxiu comarcal de l’Alt
Urgell (Santi Orteu); la residència
per a gent gran Betula Alta (Jau-
me Terés, Cristina Fortuny i Jesús
Rafart); la rehabilitació del castell
de Ciutadilla (Salvador Giné); el
celler La Gravera d’Alfarràs (Car-
les Sala i Relja Ferusic), i la plaça
del consell comarcal de la Segar-
ra i el carrer Manel Ibarra de Cer-
vera (Imma Bernardos, Ivan Blasi
i Javier Sanz).

Exposició
� La mostra es pot veure als bai-
xos de l’Auditori Enric Granados
i també inclou les obres finalis-
tes.

Premi IgnasiMiquel
� El guardó per al millor arquitec-
te jove (de menys de de quaran-
ta anys) ha sigut per a Josep Bu-
nyesc, com a reconeixement per
la seua trajectòria.

Plaça del Consell Comarcal i carrer Manel Ibarra (Cervera). Aquesta
obra d’Imma Bernardos, Ivan Blasi i Javier Sanz és el millor espai exterior.

Celler La Gravera (Alfarràs). Els autors són Carles Sala i Relja Ferusic, que han obtingut el premi al millor
projecte d’interiorisme i d’espais efímers.

Arxiu comarcal de l’Alt Urgell (Seu d’Urgell). Aquest edifici, dissenyat per Santi Orteu, és l’elegit com a millor
immoble de nova planta d’ús públic.

ALTRESOBRESSELECCIONADES

� Paral·lelament a la mostra,
el Col·legi d’Arquitectes tam-
bé organitza la tercera edició
del premi Ignasi Miquel, que
reconeix la trajectòria del mi-
llor professional de menys de
40 anys. El guardonat ha si-

gut el lleidatà Josep Bunyesc,
que també va ser reconegut
pel jurat de la mostra com a
finalista per dos dels seus tre-
balls, un habitatge unifamili-
ar a Ciutat Jardí i una expo-
sició.

Premipera JosepBunyesc
comamillor arquitecte jove

Un dels treballs presentats per Bunyesc.

Accèssits. Tres treballs a Lleida ciutat que han obtingut accèssits.
L’escola bressol La Mercè, Belles Arts i l’exposició de l’Animac.


