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PRESENTACIÓ
COMÚ DE LA MASSANA

“Els Arcs”: disset grans idees per a un edifici multifuncional
Aquesta publicació representa la culminació de la col·laboració entre el Comú de
la Massana i el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra per tirar endavant un projecte molt important per la parròquia, l’edifici multifuncional “Els Arcs”, ja que es
tracta d’un nou equipament comunal pensat per a donar diferents serveis – tant
als infants i joves, com a les associacions i al conjunt de la població- i amb una part
destinada a un centre tecnològic. Per tant, serà un edifici ple de vida, amb molta
activitat. És per això que la corporació comunal, amb la intenció d’escollir el projecte més adient, va sol·licitar la implicació del COAA. El treball conjunt s’ha realitzat des del moment de redactar el plec de bases fins a la decisió de la proposta
guanyadora. El fet que el jurat estigués format majoritàriament per professionals
amb un perfil tècnic dota de rigor tot el procés i també ha permès que els criteris
s’ajustessin a la funcionalitat que preteníem, a més d’un disseny adequat a les característiques de la ubicació de l’equipament. En nom de tot l’equip comunal,
agraeixo profundament la col·laboració del Col·legi, així com també de tots els
arquitectes que van participar en el concurs públic.
Com ja sabeu, el projecte que en breu es materialitzarà és “Capa Alpha”, de Manel Pallarès. Però en el procés de selecció hi havia setze treballs més, de diferents
estils, tots amb idees força originals i atractius. En els concursos públics només acostumem a veure el projecte guanyador perquè, naturalment, és el que es porta a la
pràctica. Però tant el COAA com el Comú de la Massana considerem que és interessant donar a conèixer la resta d’idees que s’han realitzat, per donar valor a la
feina realitzada pels diferents arquitectes i també per mostrar l’elevat grau de creativitat dels professionals del país. D’aquí va sortir la idea de realitzar una exposició
i un document explicatiu de les diferents propostes, que siguin un reconeixement
als disset arquitectes que han proposat una “cara” per aquest nou equipament. El
temps que han dedicat a realitzar un projecte sòlid no és temps perdut, encara
que no es materialitzi, perquè contribueix a fer créixer el seu bagatge professional i
personal. Perquè l’arquitectura no és només elaborar un disseny sinó que també
implica un treball profund de relacionar l’estructura amb l’espai i l’ús què en faran
els ciutadans. Ara volem que surti a la llum aquesta gran feina.
Esperem que aquesta mostra, amb tants punts de vista com arquitectes, us agradi
tant com a nosaltres.
David Baró Riba
Cònsol major de la Massana
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A. SINFREU VERGARA
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PRESENTACIÓ
DEGÀ COAA

A l’abril del 2013, el Comú de La Massana va publicar un concurs nacional
d’idees pel nou Edifici Multifuncional situat a l’Av. Sant Antoni a La Massana.

Des del COAA volem donar les gràcies al Comú de la Massana per haver comptat amb nosaltres, un cop més, en la realització del plec i en la participació com a
jurat per la selecció de la millor proposta.

Creiem fermament que aquesta col·laboració ha permès al COAA mostrar la possibilitat de donar resposta a les necessitats d’entitats públiques, privades i de particulars. I en aquest cas en particular al Comú, per obtenir un resultat òptim per cobrir la seva demanda i així poder donar un millor servei al poble de la Massana.

Amb l’exposició es mostrarà el ventall d’opcions que sorgeixen d’un concurs
d’idees.

Després d’aquesta iniciativa desitgem poder continuar col·laborant amb el Comú
de la Massana.

Víctor Blasi Palacín
Degà
Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra
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