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CARLES BLAYA
Manresa

La  delegaciô Bages-Berguedà
del  Col.legi  d’Arquitectes  de
Catalunya  va lliurar ahir  els guar
dons  de la  primera  edicié  de  la
Biennal  d’Arquitectura,  una  mi
ciativa  que neix amb l’objectiu de
premiar  els millors projectes  aca
bats  durant  cada  bienni  a  les
dues  comarques  i aihora incenti
var  el dinaniisme arquitectènic al
Bages  i al Berguedà. Durant  l’ac
te  de lliurament  de  premis, cele
brat  a la seu de la  delegacid, a la
casa  Lluvià  de  Manresa,  es  va
inaugurar  també  l’exposiciô amb
els  vint-i-un projectes  presentats
a  concurs.  La  mostra,  que  es
podrà  veure  a  la  capital  del
Bages  fins al 31 de juliol, recorre
rà  posteriorment  les dues comar
ques.

La  I Biennal  d’Arquitectura
s’ha  presentat  segons sis apartats,.
en  cinc dels quais hi han concur
sat  obres.  En l’apartat  d’edificis
de  nova  planta  d’tis pi’iblic va
resultar  guanyador  el supermer
cat  Supeco  de  Berga,  de  Josep
Miravitllas. En l’apartat  d’edificis
de  nova planta  d’i’is privat,  es va
premiar,  ex  aequo,  l’habitatge
unifamiliar  de la carretera  Sant
pedor,  72,  de  Manresa,  de
Miquel  Angel  Prunés,  i un  con
junt  d’habitatges  unifamilars  a
Santpedor,  de  Josep  Manuel
Rigat.  Quant  a l’apartat  de refor
mes  j rehabilitacions,  el jurat  va
guardonar  el projecte  de recupe
raci6  del museu d’Artés, d’Anto
ni  Cortina.  En  espais urbans, van
rebre  ahir el premi  Jaume  Espi
nal  i Josep Miravitilas per  l’orde
nacié  de! parc de la Seu de Man
resa.  Finalment,  en l’apartat d’in
teriors  destinats  a l’habitatge  es
va  guardonar  Jordi  Garcia  per
l’apartament  Molins, a Manresa.
Cadascun  dels premiats  va rebre,
com  a  dotaciô  del  seu  guardô,
una  obra original de Josep  Fauli.

A  més  de les obres guanyado
res,  s’havien presentat  a la prime
ra  Biennal  d’Arquitectura  els

projectes  de  i’església  de  Sant
Pere  Apôstol  (Manresa),  de
Josep  Maria Esquius; la remode
lacié  i ampliacié  de  l’Hospital
General  (Manresa),  de  Jaume
Espinal  i  Josep  Miravitllas;  la
biblioteca  de Berga,  de  Manuel
Mirô  i Manuel  Rodergas;  la casa
Tous  (Pineda  de  Bages),  de
Josep  Maria  Esquius,  j  Pelli
cer-Guàrdia  (Salelles),  de Jordi
Garcia  Vilaplana;  els habitatges
unifamiliar  Carreres-Teixidé
(Salelles),  de Pere  Santamaria,  j
e!  de  la cantonada  Aloy-Tàpies
(Manresa),  de  Pere  Santamaria;
un  conjunt  d’habitatges unifami
!iars  a  Pineda  de  Bages,  de
Miquel  Angel  Prunés;  la restau
raciô  de la plaça  de  l’església de
Santpedor,  de  Josep  Maria
Esquius  i Josep  Puig;  la rep ara-

çié  d’un edifici  afectat per  l’alu
minosi  al  passeig  de  la  Pau  de
Berga,  de  Pere Pajerols; les reha
bilitacions  de  la façana  de l’esco
la  Renaixença  (Manresa),  de
Jaume  Espinal,  j de la casa de  la
vila  de Santpedor,  de Jordi Lude
vid;  i l’ordenaciô  de la carretera
Manresa-Berga  de  Balsareny,
també  de Jordi  Ludevid.

Segons  les bases  del concurs,
les  obres presentades  (pels arqui
tectes,  promotors  privats o ajun
taments)  havien d’estar acabades
el  desembre  del  95. El jurat  que
va  emetre  ahir el veredicte estava
format  pels  arquitectes  Lluis
Cuspinera,  Jaume  Avellaneda,
Sergi  Balaguer  i Daniel  Farrés,
que  exercia de president.

Josep  Maria  Sarrate,  de!egat
al  Bages-Berguedà  del  Col.legi
d’Arquitectes  de  Catalunya  i
secretar.i de! jurat  qualificador de
la  biennal  creu  que el nombre de
participants  en  aquesta  primera
ediciô  s’ha de  qualificar  de  poc
representativa  respecte  de l’acti
vitat  arquitectônica  de les  dues
comarques.  Sarrate  confia, perô,
que  en  properes  edicions,  i  a
mida  que  es  vagi  donant  a
conèixer,  la biennal  incrementa
rà  la participacid.

E!  desè aniversari dcl
Grup de Dansa Cor de
Catalunya  reuneix els
tres  esbarts manresans

Uns  200 baganesos
intervenen  avui en «E!

rescat  de les cent

La Catalunya. central premia i’arquitectura
La  delegaci6 Bages-Berguedà del Collegi d’Arquitectes iliura elspremis de la seva biennal

Sis  obres realitzades  en els
darrers  dos anys a
Manresa,  Santpedor,  Artés
i  Berga van rebre  ahir els
premis  de la I Biennal
d’Arquitectura,
organitzada  per la
delegacié  Bages-Berguedà
del  CoHegi d’Arquitectes
de  Barcelona.  Les obres
s’exposen  a la casâ Lluvià
fins  al 31 de juliol

Jordi Garcia, Josep Manuel Rigat, Josep Miravitllas j Miquel Àngel Prunés (esquerra a dreta). Quatre dels arquitectes premiats ahir en la Biennal d’Arquitectura
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Manresa, ciutat arquitectènica
Amb  motiu  del  èongrés

celebrat  a Barcelona,  la Uniô
Internacional  d’Arquitectes
(UIA)  ha  promogut,  junta
ment  amb e! Col.legi d’Arqui
tectes  de Catalunya,  l’edicié
d’un  plànol-guia  de  la millor
arquitectura  a les comarques
de  Barcelona.  E! plànol desta
ca  450 obres, 64 de les quals es
troben  a  les  comarques  de!
Bages  i el Berguedà.

El  plànol, que  es divideix en
periodes  histàrics  (segle  I  al
XV,  segle  XVI  al  XIX,
1880-1929,  1930-1979  i
1980- 1996), detalla el patrimo
ni  de només cinc ciutats: Saba
dell,  Terrassa,  Mataré,  Vic  i
Manresa.  La UIA ha  seleccio
nat  quaranta  construccions de
la  capital  del  Bages:  des  de!
Pont  Veli,  la Seu  i la capella
de  Sant  Marc,  fins  al col.legi
ptiblic  Pare  Algué o e! Museu

La  mostra  amb les
obres  participants  a la
biennal  s’exposarà pci
Bages  i e! Berguedà  de

forma  itinerant

de  la  Tècnica,  passant  per  la
Santa  Cova,  la  Fàbrica  dels
Panyos,  e! Casino,  l’Escorxa
dor,  la  Casa  Padrô,  el  teatre
Kursaal  o els magatzems  Jor
ba.  De la resta  de! Bages  i del
Berguedà,  e! plànol  destaca
construccions  com el castel! de
Cardona,  Sant  Benet  de
Bages,  les colènies  industrials
de  Puig-reig  o el centre  civic
d’Avinyô.

Segons  explica Josep Maria
Sarrate,  «fa temps que iwsaltres
reclamaven  un  trebail  com
aquest,  que ens servis per fer iti
neraris d’interès arquitectônic».
Segons  explica el seu respon
sable,  la  delegacié  al
Bages-Berguedà  del  Col.legi
d’Arquitectes  farà  arribar
exemplars  de! plànol  a les ins
titucions  locals  i  també  en
posarà  a la venda.


