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El projecte es va plantejar a partir dels requeriments de la Generalitat de 
Catalunya per crear l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).Es va crear un espai 
unitari que es percebeix en tota l’extensió, eliminant les barreres entre el ciu-
tadà i l’administració. L’espai és recognoscible creant determinades catego-
ries que es formalitzen amb diferents tipologies de mobiliari que segueixen 
formalitzacions estrictes per distingir els usosper un costat i donar imatge 
unitaria a les diferents seus per altre. Donat que és un espai que el ciutadà 
busca, les oficines aprofitaran al màxim el contacte amb el carrer, sortint de 
la pròpia oficina sempre que sigui possible.

OAC Girona
RDR ARQ

El projecte encarregat per Formica a l’estudi 
García&Ruiz (Javier García i Hector Ruiz-Ve-
lázquez), va ser exposat al SICI. 
 L’apartament, d’uns 80 m2, s’estructura 
entorn a la cuina com centre neuràlgic. La 
cuina lliga tots els altres espais i funcions 
de la vivenda. Segons Héctor Ruiz, es trac-
ta d’una cuina viva, que creix en funció de 
les necessitats concretes de cada moment, 
sense perjudicar l’estructura global o el con-
tinent. Creix en alçada amb majors opcions 
d’emmagatzematge o en amplada per major 
necessitat d’espai de treball, segons les no-
ves necessitats d’habitabilitat dels usuaris. 
Han tractat d’incorporar unes noves caracte-
rístiques estètiques a la cuina tradicional.

Susana Cots Interioristes ha encapçalat el 
projecte de remodelació d’una antiga posada 
en Sant Ramón a Lleida. La Fonda Magdalena 
és un hostal familiar de 1870, que ha passat 
de generació en generació fins arribar a la 
sisena en mans d’Eduardo Domingo, un jove 
xef que va creant-se nom en el món dels focs. 
Així doncs, la fonda Magdalena ha recuperat 
el seu aspecte tradicional, on s’ha incorporat  
una bodega perimetral i treballant, com pin-
zellada de disseny, un cub de roure decapat 
formant la barra. A més han tret de l’oblit l’an-
tic sostre, de volta catalana, que havia que-
dat amagat sota un fals sostre de guix. Com a 
curiositat destaca un delicat llum feta peça a 
peça de la vaixella de la besàvia del xef.

L’ampliació de l’Hotel Hospes Maricel l’ha portat a terme 
l’Equip Xavier Claramunt, que consta de tres nous edificis 
que acullen 24 exclusives habitacions i un spa, amb un 
passeig exterior de 1.400 metres quadrats que uneix les 
tres construccions. El projecte ha estat guardonat amb el 
premi Calvià d’Arquitectura 2010. 
 Igual que en la 1a fase de reforma es va recuperar el 
mar, Equip Xavier Claramunt ha intentat recuperar el bosc 
en l’ampliació, la qual ha estat concebuda per annexionar 
dos solars situats front l‘edifici original, a l’altre costat del 
carrer, i per tant en 2a línia de costa. Ho han fet a partir 
de murs de pedra seca, que negocien amb la terra l’espai 
a ocupar, aconseguint un bancals que ens condueixen fins 
perdre de vista l’entorn urbà.
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