Esther Vidal -Arquitecta Tècnic-

Esther Vidal [1982] és Arquitecta Tècnic
[2007] per la Universitat de Girona [UdG],
Màster en Gestió Integral en l’Edificació i
Consultoria Immobiliària “Project &
Facility Management” [UdG] i Postgrau en
Patologies de l’Edificació [UdG]. Ha
participat en múltiples seminaris, jornades
i
cursos
relacionats
amb
el
desenvolupament i la gestió Integral de
projectes i l’execució d’obra.
Col·laboradora habitual de l’estudi KGB
Arquitectura Urbanisme i Disseny, durant
més de 10 anys, col.laboradora de l’Estudi
de paisatge Martí Franch, tècnic assessor
de Barneto Serveis immobiliaris entre
d’altres, i co-fundadora de Dièdric [estudi
de disseny i gestió d’espais].

Arquitectura – Desenvolupament de
projectes, càlcul d’estructures i direcció
d’execució
d’obra
d´habitatges
unifamiliars, plurifamiliars, edificis docents,
administratius, esportius i comercials, i
col·laboració en l’edificació d’obra pública:
edificis amb sistemes de construcció
convencional i industrialitzada: Habitatge
unifamiliars (Bordils, Pineda de Mar,
Llagostera, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm,
Fornells de la Selva, Medinyà) i
plurifamiliars (48 HPO St Gregori, 44
habitatges a Vilablareix) entre d’altres.
Col·laboració: CEIP Albons, CEIP Tordera,
CEIP Domeny, Taller ocupacional a Girona,
Unitats de convivència a Girona, Oficina
turisme Llançà.

Redacció i direcció d’obra pública:
a nivell local amb els arquitectes Joaquim
Bover i Enric Bayona, i Martí Franch.

Rehabilitació - Direcció d’execució d’obra i
intervenció en edificis catalogats del
Patrimoni Històric-Artístic: Església de
Lladó. Col·laboració: Seminari de Girona,
Casa Reina Sibil·la de Fortià, Església de
Portbou, edifici d’habitatges a Girona.

A nivell educatiu
Ha participat com a col.laboradora en el
projecte Ensenyar arquitectura - Aprendre
arquitectura a les escoles, promogut per
Pep Admetlla [COAC-Girona].

Urbanisme - Control d’execució d’obres al
Polígon Cala Rovellada i Bordils.
Col·laboració en el projecte i l’execució de
carrers i places en centres històrics:
c.Major de Sarrià de Ter.

Idiomes: anglès, nivell avançat parlat i
escrit, català i castellà bilingüe.
Informàtica: Autocad, Revit (nivell basic),
CYPECAD, CE3X, Líder i Calener, Photoshop,
TCQ i Presto i programes Office.
Ha treballat tant en el desenvolupament
integral de projectes com en la direcció
d’execució d’obra en diferents àmbits:

Disseny d´Interiors - Disseny de l´espai, la
il·luminació i el mobiliari, decoració de
locals
comercials,
administratius
residencials i d’espais efímers per
esdeveniments: farmàcia Cassà de la Selva,
perruqueria, botiga de roba, habitatges a
Girona i comarques, Escola de dança a
Girona. Intervenció efímera al pati del
CAATiEE de Girona, Temps de Flors 2012 i
al pati de les Àligues el 2003, i a Ca
l’Hornós d’Argelaguer el 2013.

