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Els Premis d'Arquitectura reconeixen la qualitat arquitectònica de Sant Cugat malgrat la crisi
del sector
Els Premis d'Arquitectura de l'Associació de Propietaris de
Sant Cugat han guardonat tres projectes i han atorgat una
menció honorífica en la seva 10a edició, en reconeixement a les
millors obres noves realitzades a Sant Cugat durant el 2009.
Els arquitectes Eduard Gascón Climent, Gustavo Silva
Nicoletti i Alberto López Garcia, i el grup Serra Martínez
Leivar arquitectos han estat els protagonistes d'una nit que ha
reconegut la feina feta en habitatges unifamiliars,
plurifamiliars, i en edificis de no habitatge. La menció
honorífica per la rehabilitació integral de dos habitatges ha
estat per als arquitectes Oriol Cabré Verd i Silvana Díaz
García.

La 10a edició dels Premis d'Arquitectura, que organitza anualment l'Associació de Propietaris de Sant Cugat,
ha guardonat les millors obres noves que s'han realitzat a Sant Cugat durant el 2009. El premi s'ha dividit en
les categories d'habitatges unifamiliars, plurifamiliars i els edificis de no habitatge.
En la primera categoria, l'Associació de Propietaris ha premiat els arquitectes Gustavo Silva Nicoletti i Alberto
López Martínez pel seu treball a l'habitatge situat al carrer de Font del Fumet número 85. El premi per
habitatge plurifamiliar ha estat per a l'edifici d'habitatge públic Mira-sol Centre, situat a la plaça d'Ausiàs
March, entre el número 1 i el 9; un obra realitzada per l'arquitecte Eduard Gascón Climent. L'edifici situat al
carrer de Pau Vila número 13-15 també ha rebut el seu reconeixement en la categoria d'edificis de no
habitatge. Es tracta d'un edifici d'oficines a San Mamet. El guardó ha estat per a l'empresa d'arquitectura Serra
Martínez Leivar arquitectos.
El president de l'Associació de Propietaris, Emili Rei, ha celebrat que els premis hagin arribat a la seva 10a
edició i ha destacat que el que pretenen és reconèixer la tasca dels arquitectes que fan que Sant Cugat sigui una
'ciutat diferent arquitectònicament'. Així, els Premis d'Arquitectura volen ser una aportació a la millora de
l'arquitectura santcugatenca.
Emili Rei: La voluntat és millorar la qualitat de l'obra arquitectònica del municipi. Volem mantenir un
nivell alt de qualitat.
Els guardons també han reconegut la tasca dels arquitectes Oriol Cabré Verd i Silvana Díaz García al carrer de
Santa Joaquima número 6-8, amb una menció honorífica per la rehabilitació integral dels dos habitatges.
El regidor d'Urbanisme, Pere Casajoana, ha destacat la importància d'aquests premis i el fet que, malgrat el
moment de crisi que pateix el sector arquitectònic, encara hi hagi iniciatives d'aquest tipus.
Pere Casajoana: És un èxit per als arquitectes poder participar tal com està el mercat, perquè és molt
complicat poder executar obres.
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En l'edició d'enguany, els Premis d'Arquitectura de l'Associació de Propietaris de Sant Cugat han comptat amb
la participació d'un total de 20 projectes arquitectònics. L'edició anterior dels premis va rebre 136 propostes.
Els organitzadors de l'acte atribueixen aquesta reducció a la crisi del sector i lamenten que, a causa de les
poques llicències d'obres noves que es donen, serà complicat fer una propera edició dels premis.
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