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Un espai tranquil
Una casa a Gualta especialment pensada per afavorir la relació entre
l’interior i un «exterior privilegiat» va ser una de les obres seleccionades
pel jurat dels Permis d’Arquitectura de les comarques de Girona 2019

Fitxa
tècnica
◗ Projecte: Casa a
Gualta.
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rear una atmosfera tranquil·la a l’interior
i afavorir la relació amb l’exterior per
aprofitar el màxim possible les
excel·lents vistes i l’«entorn privilegiat»
en què s’emplaçava l’habitatge. Aquestes són dues de les premisses que els arquitectes
Joan Carles Capilla i María Pia Mónaco van tenir en
compte a l’hora de dissenyar una casa a Gualta, en
un projecte que resultaria una de les obres seleccionades pel jurat dels Premis d’Arquitectura de les
comarques de Girona  en la categoria, precisament, d’arquitectura.
En la memòria del projecte inclosa en el catàleg
dels premis, els arquitectes (amb estudi a Esplugues de Llobregat des del ) començaven detallant
on s’havia d’emplaçar aquest habitatge de nova
construcció: «La casa se situa al municipi de Gual-

ta, en un entorn privilegiat entre pins i alzines amb
vista al Montgrí». I per aprofitar aquest entorn, una
de les primeres decisions que adopten és que «el
programa es resol en una única planta per potenciar la relació interior-exterior».
A partir d’aquí, Capilla i Mónaco apunten altres
aspectes de la relació interior-exterior que tenen a
veure amb la configuració final de l’immoble: «L’orientació correcta, el tancament al carrer i la protecció contra la tramuntana configuren una planta
en L, l’accés a la qual és per la cantonada, per segregar la zona de dia i la de nit. Les grans obertures
de la façana del jardí permeten la captació de llum
i calor a l’hivern, i es protegeixen amb porticons corredissos a l’estiu».
Aquest vincle interior-exterior també es manifesta en algunes altres de les propostes arquitectòniques incorporades: «Els forats controlats a la façana oposada permeten la ventilació creuada i visuals al Montgrí. L’estar s’estén cap a l’exterior gràcies a un espai porxat protegit de la tramuntana, que
esdevé l’espai central de la casa».

Pel que fa als acabats
i a l’aspecte exterior i interior que presenta la
casa, Capilla i Mónaco
apunten que «exteriorment, es combinen els
paraments arrebossats
manualment i la fusta.
Els interiors lluminosos
i càlids creen una atmosfera tranquil·la».
Finalment, assenyalen algunes de les solucions adoptades per mirar d’afavorir la sostenibilitat de la nova construcció: «La casa, climatitzada amb aerotèrmia,
aprofita l’aigua de la pluja per al rec de la vegetació autòctona i de baix
manteniment». ◗

◗ Municipi: Gualta.
◗ Autora: Capilla Mónaco arquitectes
(Joan Carles Capilla i
María Pia Mónaco).

◗ Col·laboradors:
Andrea Capilla Mónaco i Carolina Capilla
Mónaco, arquitectes.

◗ Contractista: Xiu
Cargol, Gestió i construcció d’obres, s.a.u..

◗ Fotografia: Carolina Capilla Mónaco.
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