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Els Premis d’arquitectura tradicional Toni Cobos neixen amb la voluntat de premiar les
bones pràctiques en la intervenció en el patrimoni més feble i desprotegit que respectin
les característiques específiques de les preexistències, responent al mateix temps als
reptes actuals.
Es pretén posar en valor les tècniques constructives tradicionals i els materials que han
fet possible el patrimoni arquitectònic que conforma el nostre paisatge i els nostres pobles, així com els coneixements que són fruit de la transmissió de generació en generació, i el testimoni d’una manera de viure, d’una cultura i d’un territori, que és el nostre.
Conscients de la importància i responsabilitat de tots els agents implicats en cada intervenció, el Premi valorarà especialment les sinergies creades entre propietaris, tècnics i
constructors.
Aquests premis es dediquen a la memòria de Toni Cobos, constructor apassionat per
l’arquitectura tradicional, que ens va deixar de forma sobtada el desembre del 2016,
marcant una forta petjada en la nostra Associació GRETA i en tots els qui varen treballar amb ell.
Toni Cobos creia en la importància de recuperar l’ofici, el saber fer, l’orgull i la dignitat
que porta la feina ben feta, treballant dia a dia en la recerca dels coneixements seculars
que hem perdut: les tècniques constructives i els materials tradicionals, la terra, la pedra,
la calç, el guix, la ceràmica, la fusta, el ferro...Ell posava tota l’energia de què disposava
per aprendre i transmetre generosament qualsevol coneixement que pogués ajudar a fer
una construcció més respectuosa i sostenible amb el nostre patrimoni i la nostra societat.

JURAT 2018:
Presidenta, Camilla Mileto.
Arquitecta i Professora Titular a la Universitat Politècnica de València.
2n membre jurat, Joaquim Maria Puigvert.
Professor Titular d’Història Contemporània a la Universitat de Girona.
3r membre jurat, Gerard Camps Soler.
Arquitecte Tècnic i Administrador de l’empresa “Construccions i Rehabilitacions CAIBA
S.A.” de Girona.

CATEGORIA A
A. PREMI TONI COBOS 2018 A LA INTERVENCIÓ
EN L’ARQUITECTURA TRADICIONAL
Premi a obra finalitzada, feta amb coneixement i respecte al patrimoni arquitectònic
anònim, les tècniques constructives i els materials que l’han fet possible, que permeti
preservar per a les futures generacions aquest llegat i al mateix temps respongui als reptes i necessitats actuals. El Premi valora l’obra com el resultat entre les sinergies creades
entre propietaris, tècnics i constructors, entenent que per obtenir un bon resultat és indispensable la complicitat entre tots ells.
Pot tractar-se d’una obra de reforma, restauració o ampliació d’un element d’arquitectura tradicional o d’una intervenció o obra nova en un context de nucli urbà històric o en
l’entorn d’un element d’arquitectura tradicional
Els participants són el conjunt de persones implicades en l’obra: el propietari o promotor, l’arquitecte, arquitecte tècnic..., i el constructor, industrial o artesà.

PREMI A LA MILLOR OBRA
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE AÏLLAT
Salvador Berga, promotor
Oriol Roselló Viñas, arquitecte
Joaquim Verdiell, aparellador
Restauracions Ullastret, empresa constructora

FINALISTES A LA MILLOR OBRA
RESTAURACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL
Comunitat de propietaris de Sabateret 5, promotor
Xavier de Caceres Ainsa, arquitecte
Francisco Javier Pazos Trinidad, arquitecte Tècnic
Chroma restauració del patrimoni arquitectònic SL, empresa constructora
RESTAURACIÓ MAS DE BUROT
Ajuntament d’Horta de Sant Joan, promotor
Oscar Benet Ramos, arquitecte
Daniel Esteve Roig, arquitecte Tècnic
Construccions Ferras Prats SL, empresa constructora
TRANSFORMACIÓ D’UNA MASIA A HABITATGE UNIFAMILIAR
Ferran Blanch i Elisabeth Stampa, promotors
Aldayjover arquitectura y paisaje, arquitectes
Josep Bonvehí, aparellador
Obres i construccions Joan Fusté SL, empresa constructora

PREMI A LA MILLOR OBRA
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT
Promotor
Salvador Berga
Arquitecte
Oriol Rosselló
Aparellador
Joaquim Verdiell
Empresa constructora
Restauracions Ullastret

Tradició en la diversitat
Una casa eclèctica on els espais íntims són exteriors i gaudeixen de grans vistes. Aquest programa arquitectònic, molt elaborat, té a veure amb
els patrons culturals de la propietat.
La tradició és, en aquest cas, entesa en un sentit
ampli i universal. Amb obertura de mires i una
visió global, s’han aprofitat recursos de tecnologies vernaculars, que provenen d’altres cultures
edificatòries.
En una façana orientada a ponent, i oberta al
paisatge de manera panoràmica, s’ha escollit el
tradicional “jali” de l’arquitectura popular islàmica, per a controlar el confort lumínic i tèrmic.
Els propietaris volien que els banys fossin espais
elegants i que, a la vegada, mantinguessin una
relació visual amb el paisatge agrícola tradicional que rodeja la finca.
S’han proposat múltiples punts d’entrada de llum
natural, des de diversos àmbits, per tal de gaudir
d’un espai lluminós, sense perdre el potent perímetre que defineixen els espais originals.

FINALISTA
RESTAURACIÓ D’UNA FAÇANA DEL S. XVIII AMB
ESGRAFIATS
Promotor
Comunitat de Propietaris de Sabeteret 5
Arquitecte
Xavier de Caceres
Aparellador
Francisco Javier Pazos
Empresa constructora
Chroma restauració del Patrimoni Arquitectònic

Façana del Segle XVIII amb esgraﬁats
L’edifici objecte de la intervenció va ser construït
l’any 1795 segons indica la inscripció en la clau
de l’arcada de la planta baixa. En el seu inici es
tractava d’un edifici de planta baixa i tres pisos
i la façana estava revestida per un estuc de calç
policromat i decorat amb esgrafiats amb motius
vegetals. Anys més tard, al 1898 s’incrementà un pis l’edifici i es va re-estucar de nou tot el
parament simulant carreus de pedra, probablement per uniformar l’antiga façana amb la nova
remunta.
La façana després d’algunes actuacions realitzades durant el segle XX va arribar als nostres
dies en un avançat estat de deteriorament. No
obstant, sota l’estucat carreuat del segle XIX es
preservaven els antics esgrafiats originals en bon
estat, fet que va fer possible la seva recuperació,
la restauració d’aquesta façana a càrrec de l’empresa Chroma es va efectuar tenint en compte
els criteris de restauració, acordats amb la DF i
propietat, i emprant materials, sempre que fos
possible, els més similars i compatibles als existents, per tal de preservar el valor constructiu de
l’edifici i a la vegada evitar futurs danys per incompatibilitat de materials. La recuperació dels
esgrafiats va comportar delicades feines de neteja, sanejament i repicat i una exhaustiva feina
de documentació.

FINALISTA
RESTAURACIÓ MAS DE BUROT

Promotor
Ajuntament d’Horta de Sant Joan
Arquitectes
AREA55 arquitectura
Aparellador
Daniel Esteve
Empresa constructora
Construccions Ferras Practs SL

Mas de Burot
La restauració del mas de Burot s’emmarca dintre d’unes accions realitzades pel Parc Natural
dels Ports per tal de conservar els valors culturals, etonològics i paisatgístics del Parc. Aquest
projecte neix amb la voluntat de donar a conèixer
i promocionar l’ús de tècniques constructives
tradicionals i promoure el respecte per aquest
patrimoni arquitectònic, tant durant el procés de
l’obra, mitjançant la realització de jornades tècniques, com a posteriori promocionant-lo com a
actiu turístic i cultural.
La documentació més antiga del mas de Burot
data del 1898. Com d’altres masos, és una unitat autosuficient, formada per boscos, conreus,
ramats i construccions. La masia és l’epicentre
de tota l’activitat. El mas s’ubica en un punt elevat buscant un control visual de l’entorn, protegint-se de les condicions climatològiques adverses i aprofitant la bona orientació, amb volumetria
fruit de l’adaptació al terreny.
La intervenció de rehabilitació del mas de Burot
ha tingut com a objectiu retornar-lo al seu estat
original tant exteriorment com interiorment, sense dotar-lo de noves instal·lacions, fent èmfasis
en la recuperació de les tècniques constructives
tradicionals i els materials naturals utilitzats, per
tal d’aprofundir en el seu coneixement, difusió i
correcta utilització.

FINALISTA
TRANSFORMACIÓ D’UNA MASIA A HABITATGE
UNIFAMILIAR
Promotor
Ferran Blanch i Elisabeth Stampa
Arquitecte
Aldayjover arquitectura y paisaje
Aparellador
Josep Bonvehí
Empresa constructora
Obres i Construccions Joan Fusté SL

Rehabilitació d’una masia a l’empordà
La intervenció es planteja des de la discreció adequant-se a les noves necessitats, però alterant
al mínim el caràcter de la masia i de la seva història, conservant la configuració dels espais originals i la seva materialitat, i mantenint la relació
amb el paisatge productiu de l’entorn (cereals,
gira-sols, fruiters...) i les vistes a les muntanyes
del litoral. Els espais es netegen d’envans afegits
amb el pas dels anys per recuperar la majestuositat dels espais originals i aconseguir millorar
les circulacions per la casa i edificis annexes amb
la diafanitat que permet l’arquitectura de murs
i voltes existents que es reparen segons tècniques tradicionals. Dues grans escletxes a paret i
sostre, no visibles des del exterior, deixen entrar
la llum a les parts fosques de les sales de majors
dimensions. La resta de noves obertures es minimitzen, en nombre i aparença a l’exterior, per
condicionar les sales, les quals, en aquest nou ús
requereixen il·luminació i ventilació. Alhora, es
continua protegint, tal com recomana la saviesa
del lloc, la façana nord de la tramuntana. El nucli
de la casa acull la vida quotidiana de la família: a
l’estiu a la planta baixa, aprofitant el frescor dels
murs de pedra i la seva situació semi-soterrada,
i a l’hivern a la planta primera que és més solejada i menys humida.

CATEGORIA B
B. PREMI TONI COBOS 2018 A LES INICIATIVES QUE
POSIN EN VALOR L’ARQUITECTURA TRADICIONAL
Premi a la institució pública, entitat privada o particular per promoure, estudiar o posar
en valor l’arquitectura anònima o les tècniques tradicionals i els seus materials.
Tant pot tractar-se d’estudis de recerca, com plans especials, estudis de detall, subvencions o fórmules de difusió que vagin en la línia de protegir i/o facilitar la conservació i
pervivència del patrimoni més vulnerable.
En aquest cas els participants poden ser una entitat, un col•lectiu o individuals.

PREMI A LA MILLOR INICIATIVA
L’ARQUITECTURA TRADICIONAL AL PARC NATURAL DELS PORTS
Parc Natural dels Ports

FINALISTES A LA MILLOR INICIATIVA
I CUITA DE CALÇ AL FORN GRAN D’EN TORRÓ DE FONTETA
Ajuntament de Forallac i Josep Matés

PREMI A LA MILLOR INICIATIVA
L’ARQUITECTURA TRADICIONAL AL PARC
NATURAL DELS PORTS

Impulsors
Parc Natural dels Ports

L’arquitectura tradicional al Parc Natural dels Ports
L’abandonament de les activitats agràries, les
intervencions poc afortunades juntament amb
l’ús de nous materials han provocat durant els
últims anys la progressiva destrucció d’aquest
patrimoni arquitectònic, cultural, etnològic i paisatgístic. Per revertir aquesta dinàmica, el Parc
Natural dels Ports, atenent a les seves funcions
i amb l’objectiu de protegir i conservar el valor
d’aquests elements patrimonials, va planificar
diferents accions. La primera acció va consistir
en inventariar totes les construccions dins del
Parc Natural i de l’espai EIN, elaborant una fitxa
per cada construcció i una base de dades georeferenciada que permetia comparar i analitzar diferents paràmetres. S’ha elaborat un manual de
bones pràctiques (Guia per intervenir en el patrimoni arquitectònic del Parc Natural dels Ports)
que recull els trets característics de l’arquitectura tradicional dels Ports, i aporta criteris d’intervenció tot assenyalant solucions no adequades
utilitzades freqüentment. Es va crear el projecte ‘Mas de Burot, arquitectura i vida als Ports’.
El projecte de restauració pretenia ser un exemple de bones pràctiques arquitectòniques i en
el què, paral·lelament al procés de l’obra, es van
realitzar unes jornades tècniques de formació.
Està previst realitzar visites guiades per donar a
conèixer el patrimoni arquitectònic i el mode de
vida tradicional al Parc Natural.

FINALISTA
I cuita de calç al forn Gran d’en Torró de Fonteta

Impulsors
Ajuntament de Forallac
Josep Matés

1a Cuita de calç al forn gran d’en Torró de Fonteta
Entre els dies 29 de maig i 5 de juny de 2018 es
va portar a terme al Forn Gran d’en Torró de Fonteta una cuita tradicional de calç tal com s’havia
vingut fent fins a mitjan dels anys cinquanta en
forns que hi havia hagut a Fonteta i a Sant Climent de Peralta. Aquests dos nuclis van configurar un dels centres calciners més importants de
Catalunya. Amb aquesta cuita es culminava un
llarg procés que es va gestar pràcticament deu
anys abans, el 2008, quan Josep Matés, impulsor de la iniciativa en col·laboració amb l’Ajuntament de Forallac, va iniciar la recerca sobre els
forns de calç en aquests dos nuclis, recorrent a
tres informants del territori. El seu objectiu era
el de preservar la memòria d’aquest patrimoni,
en un moment en què ja pràcticament no quedaven persones que havien calcinat. La cuita ha
permès reviure aquesta activitat tradicional, que
tanta incidència va tenir en la configuració social
i econòmica de Fonteta i Sant Climent de Peralta
fins a mitjan segle XX; però també ha permès reviure i recuperar la memòria i la tècnica d’un element patrimonial de primer ordre. El Forn Gran
de Can Torró ha quedat plenament consolidat i
ben visible. Durant el desenvolupament de l’activitat, es van realitzar visites guiades a grups de
persones del món de l’etnologia, l’arquitectura,
la cultura, i públic en general, ja que la difusió era
un altre dels objectius estratègics de l’activitat.
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