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Projectes seleccionats
Els projectes arquitectònics que es presenten a
continuació són els que exemplifiquen millor
els meus interessos i la meva manera d’exercir
l’arquitectura.
Tots ells són treballs que neixen del coneixement
i l’anàlisi sensible del lloc entès en tota la seva
complexitat. Només així s’aconsegueixen
projectes que generen, modifiquen o adapten
el programa al seu entorn perquè el binomi
edifici-entorn s’entengui com un conjunt.
Cada espai construït sorgeix de la preexistència,
ja sigui un vell edifici, un espai natural o un
racó residual de l’espai urbà. Cal conèixer
la realitat prèvia a qualsevol projecte amb
la màxima profunditat i, alhora, actuar-hi
desacomplexadament.
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M.O.J.A.

E

l projecte sorgeix de la demanda de transformar l’ús del Palau
Moja, un edifici històric situat al
nucli antic de la ciutat de Barcelona.
Reconeixent els problemes de gentrificació, massificació del turisme i falta d’habitatge assequible al barri, la rehabilitació es basarà a compatibilitzar els usos
d’habitatge col·lectiu amb equipaments
pel barri.
Així doncs proposem una cuina i menjador socials, una ludoteca, sales per a
les associacions del barri i una sala polivalent pública per a diferents esdeveniments veïnals.
Plantegem un model d’habitatge amb espais compartits per donar una opció als
veïns que han de deixar el barri per raons
econòmiques.
En planta baixa, la intervenció consisteix
a generar un nou espai públic obrint-la
al carrer.
Amb una actitud desacomplexada però
respectuosa amb la història del lloc convertim el Palau en un espai per a la ciutadania.
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_memòria

_canvi d’ús

_contradicció

Quadrimestre: tardor 2018-2019
Professors: Pere Buïl i Josep Giner
Grup: Agustín Amor
Ubicació: Carrer de la Portaferrisa, 1
Barcelona
Programa: Habitatge compartit i
equipament

Estat previ

En visitar el Palau Moja, trobem
un edifici amb grans sales, amplis
passadissos, una majestuosa escala
i una gran càrrega decorativa. La
generositat dels espais de la planta
primera (la planta noble), els sostres
alts i la quantitat d’espai destinat a la
circulació entre sales; contrasta amb
la compartimentació i la secció de
les plantes superiors. Actualment la
primera planta del Palau es conserva
intacta com a espai d’exposició,
mentre que l’ús es concentra a les
plantes superiors.
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L’edifici, per tant, té dos caràcters diferenciats. D’una banda
la part noble on feien vida els senyors, a la que dóna accés
l’escala noble, i d’altra banda la zona del servei, concentrada
a les plantes superiors, amb el seu propi nucli d’accés vertical.
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Més permeabilitat

Més llum i ventilació
La relació entre el lloc que ocupa el Palau i les Rambles ha evolucionat al llarg del temps. Abans de la construcció del Palau aquest
espai es trobava dins la muralla, la relació amb l’exterior era inexistent. En el moment de la construcció del Palau Moja la façana
es dissenya de manera bastant convencional, amb portes i finestres que tenen una relació molt controlada amb el carrer. Quan les
Rambles prenen un protagonisme important a Barcelona i esdevenen una via molt concorreguda es decideix obrir la primera crugia
de la planta baixa al carrer. La nostra intenció és seguir aquesta evolució i donar al carrer la major part de la planta baixa creant
nous recorreguts i espais públics.
Més espais estàtics
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Programa

Després de la visita i l’anàlisi del barri, estructurem el programa del nou Palau Moja sobre tres punts: un nou
equipament per als veïns del barri que serveixi alhora com a espai de reunió i trobada, espai públic lliure que
suposi un punt estàtic respecte el gran moviment de les Rambles i habitatge assequible amb espais compartits que
contribueixi a evitar la despoblació dels barcelonins de Ciutat Vella. Els usos es complementen entre ells en el
projecte i comparteixen espais, s’enriqueixen els uns dels altres fent que l’edifici funcioni com un conjunt.

Per gestionar els accessos i recorreguts pels nous usos de l’edifici i les relacions entre ells recuperem un dels elements
essencials del funcionament del Palau: les escales. Quan el Palau va ser concebut es diferenciaven els accessos i
recorreguts del servei i el dels senyors. Ara, la que fou l’escala noble serà la que doni accés als espais públics i als
residents. En canvi, l’escala del servei, serà l’escala utilitzada pels treballadors i els veïns que utilitzin els espais per
associacions.
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Planta segona

Planta tercera

Seccions de la planta baixa

Estintolem murs i obrim el pati petit per millorar la
ventilació i il·luminació. A més, això genera un nou
espai exterior a la planta baixa.
Modifiquem l’estructura de la planta baixa en alguns
punts clau per fer-la més permeable.
Allarguem l’escala noble fins a la tercera planta, així
concentrem la circulació al voltant dels patis.
Canviem la façana de l’escala noble i de les sales al
voltant dels patis, hi obrim nous forats i hi afegim més
capes que milloraran el comportament climàtic de
l’edifici.
Planta baixa

Planta primera
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Secció de l’escala noble
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GUT

[Exclusivamente para uso académico]

Entrada des del carrer Portaferrissa

Nova escala noble

Façana de les Rambles

Entrada des de les Rambles

[Exclusivamente para uso académico]
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Referències
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La grande bellezza
Paolo Sorrentino
2013

El que ens captiva la vista és el que aquí
defineix l’espai, la geometria del pòrtic, la
seva estructura i ritme i com interactua amb
la llum.

Wrapped Reichstag
Christo i Jeanne-Claude
1995

L’actuació fa emergir l’essencial de l’edifici:
proporcions, escala i estructura; ocultant
darrere la tela allò que, segons l’artista, és
més superficial.

22 a million de Bon Iver
Eric Timothy Carlson
2016

Cada cançó i cada concepte del disc tenen el
seu propi símbol, el conjunt i la composició
dels símbols genera l’aparença visual de
l’àlbum.

Santa Maria do Bouro
Souto de Moura
1997

Reivindicar la runa com a element
arquitectònic que explica la memòria del lloc
i roman inalterable al llarg del temps.
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CENTRE D’ESPORTS A LA
POBLA DE CLARAMUNT

L

a Pobla de Claramunt és un poble
d’uns dos mil habitants situat a la
comarca de l’Anoia. Ens trobem
un municipi fragmentat pel riu, la carretera principal que travessa el poble i les
vies del tren.
L’emplaçament del projecte, a la part est
del riu és a la zona on hi ha hagut els últims creixements del poble, actualment
bastant inconnexos amb l’altra banda del
riu on es troba el centre.
A més, s’identifiquen dues problemàtiques importants que afecten la Pobla: en
primer lloc el gran percentatge d’espais
ocupats pel cotxe, en comparació amb
els espais públics per al vianant; i en segon lloc, l’abandonament del riu, un dels
grans patrimonis del poble ha quedat en
un segon pla. La majoria d’edificis li donen l’esquena i els espais propers a la ribera són sovint espais residuals.
El projecte s’entén com la porta d’entrada al complex esportiu de la Pobla, generant un gran espai públic obert a la ribera
del riu. Amb la construcció del nou pavelló també es volen donar espais útils per
a l’escola situada al mateix carrer.
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_entorn

_mimetisme

_consolidar

Quadrimestre: primavera 2018-2019
Professors: Joan Curós, Marta Adroer i
Carlos Jaén
Ubicació: Carrer Josep Aguilera, 2
La Pobla de Claramunt
Programa: Pavelló esportiu, gimnàs, bar
i sala polivalent

Estat previ

Des de l’emplaçament on s’haurà
d’ubicar el nou pavelló del poble
observem les vistes al castell de
Claramunt, als turons i la vegetació
de les proximitats del riu Anoia.
Identifiquem l’espai que actualment
ocupa el pàrquing del camp de futbol
com un lloc amb un gran potencial
per esdevenir un espai públic de
qualitat gràcies al bon assolellament,
al contacte amb la vegetació de la
ribera del riu i les àmplies visuals del
poble i els seus voltants.
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L’edificació de gra petit, en la seva gran majoria
habitatges, és la predominant a la Pobla. Cases de cos
amb estructura muraria. Els materials predominants
són la pedra, revestida o vista i la fusta.
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Programa
Es tracta d’un projecte amb col·laboració amb l’ajuntament de la Pobla de Claramunt i el programa del centre d’esports que es proposa des del
municipi es compon d’un pavelló tipus PAV-3, un gimnàs, una sala polivalent, un bar-cafeteria i un pàrquing de 100 places.

El projecte s’obre al riu, es vol recuperar el
riu com l’espai natural de qualitat que era. Per
fer-ho cal que els edificis, el poble i l’activitat
torni a mirar al riu, al camí i s’enriqueixin
mútuament.

Estudiant el programa de manera crítica es decideix modificar-ne alguns punts. S’unifiquen els vestidors de les pistes de tenis, actualment en
mal estat i els del pavelló dins el nou edifici. S’incorpora una sala al gimnàs preparada perquè la utilitzin els nens de l’escola. Finalment, per la
gran quantitat d’espais buits que trobem al voltant del pavelló i la sobreutilització del cotxe al poble, es redueix el nombre de places de pàrquing
i s’ubica fora del solar, en un espai municipal buit més perifèric.
Així doncs, el programa queda concretament definit:
Zona d’esports
- Pista
- Grades
- Vestíbul
- Zona d’administració
- Magatzem
- Infermeria
- Instal·lacions tècniques
- Vestidors
- Serveis
Total: 1.991 m2

A més de complir la funció pròpia de
qualsevol pavelló, aquest, i sobretot l’espai
públic seran la porta d’entrada, al conjunt
d’equipaments esportius de la Pobla. Des
del centre del poble i el riu, es genera un nou
accés principal clar i ampli.
Es fragmenta el gran volum que suposa un
pavelló esportiu per minimitzar l’impacte del
nou equipament. Trencar el volum permet
generar entrades de llum al pavelló i evitar
les obres indesitjades sobre les edificacions
properes

Bar-cafeteria i sala polivalent
- Cuina
- Cafeteria
- Magatzem
- Serveis
- Zona d’aforament
- Magatzem

L’emplaçament pel projecte es troba al costat
de l’escola de la Pobla, que no compta amb
espais de gimnàs a part del pati. El nou
complex esportiu inclou espais interiors per
fer esport per als nens de l’escola.
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Total: 553 m2

Gimnàs
- Serveis
- Vestidors
- Sala fisioterapeuta
- Sauna
- Solàrium
- Magatzem
- Sala d’aeròbic
- Sala escolar
- Sala de peses

Total: 389 m2

El nou projecte se situa a la franja oest del complex esportiu del poble, just on el
pont per a vianants connecta el nucli antic del poble amb els nous creixements.

La manca d’espais públics per a vianants
al poble i l’excés d’espais al voltant del
riu destinats a l’aparcament de cotxes que
genera una sobreutilització del vehicle fa
repensar l’aparcament del projecte.
En primer lloc, es redueix el nombre de
places per a cotxe substancialment, de
100 a 50. Es mantenen les 15 places per a
motos però s’incorporen 25 suports amb
carregador per bicicleta o patinet i 10 box
per bicicleta.
Aquestes places no es col·loquen al solar,
on s’hauria d’excavar. S’utilitza un terreny
municipal més perifèric per generar un
aparcament en superfície que estalvia
costos i és fàcilment adaptable a les noves
formes de mobilitat.
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Espai per als cotxes
Espai per als vianants

50
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Planta cota +2m

Alçat Sud-Est
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Secció del bar i sala polivalent

Secció del pavelló
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Vista general del conjunt esportiu i entorn

Planta de les cobertes dels nous edificis
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Vista des del riu
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Entrada al pavelló

Referències
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The tree of life
Terrence Malick
2011

La vida intel·lectual i espiritual del
protagonista es representa amb una dona
caminant i gaudint d’un espai obert, la natura
i la llum.

Die Kunst und der Raum
Martin Heidegger
Eduardo Chillida
1969

“La matèria, l’espai i el temps són, en primer
lloc, coses inseparables a un grau tal que no
sé si són coses realment diferents”
“La plàstica: la corporització de la veritat del
ser a l’obra que instaura llocs.”

Looking into my dreams,
Awilda
Jaume Plensa
2014

L’escultura és una reflexió sobre un mateix i
la introspecció. La deformació de la cara la fa
misteriosa, irreal. La peça es situa en un espai
verd on el contrast entre els arbres i el blanc
de l’escultura enriqueix l’obra.

Expectations
Lawrence Alma-Tadema
1885

L’espai lluminós, obert i dins de la natura
convida a mirar i a interactuar amb l’entorn
des d’un lloc tranquil.
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VAPOR ROS

E

l conjunt arquitectònic del Vapor Ros és un conjunt d’antigues
naus industrials construït el 1904.
S’emmarca dins el patrimoni arquitectònic industrial de Terrassa que es troba en
la seva majoria, actualment, en estat de
desús i degradació.
El Vapor Ros, concretament es troba
entre el teixit urbà del centre de la ciutat de Terrassa i la zona del Vapor Gran
i la Plaça Nova, una zona residencial i
comercial amb grans espais públics. Per
tant, parlem d’una situació urbana plenament consolidada. A causa de les transformacions que ha patit l’illa on es troba
el Vapor, ha quedat ocult rere els nous
edificis i s’ha convertit en un espai quasi
desconegut pels veïns.
Identifiquem el Vapor com un espai
d’oportunitat per satisfer les necessitats
veïnals i per revitalitzar part del patrimoni fabril de Terrassa.
El projecte proposa diferents usos amb
un recorregut que els relliga. Entenem el
Vapor com un espai a recórrer. El caràcter de cada racó serà el criteri que marcarà l’arquitectura i el programa.
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_amalgama

_naturalització

_complexitat

_recorregut
Quadrimestre: tardor 2019-2020
Professors: Carles Llop, Catalina Salvà i
Franc Fernandez
Grup: Agustín Amor
Ubicació: Carrer del Racó, 13, Terrassa
Programa: Habitatge per a joves i artistes, tallers i fàbrica de creació.

Estat previ

La primera visita
al Vapor ens revela
un seguit d’espais
amb caràcter propi.
L’íntim i acollidor
carrer interior que
relliga els espais,
l’espai obert amb
vistes del campanar
de la Catedral i
les façanes plenes
de vegetació, el
vell dipòsit sobre
l’escala...

L’estructura de la nau principal, es troba en bon
estat, i els grans finestrals il·luminen tot l’interior. El
principal contrapunt el trobem a la coberta, en molt
mal estat, amb una part important ensorrada.
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Plantegem tres nous recorreguts diferents però
connectats entre ells que permetin descobrir tots els
espais del conjunt. Els recorreguts canvien de forma i
funció depenent de l’ús i característiques de cada espai.

Conservar els accessos i
millorar-los
[Exclusivamente para uso académico]

Compartimentar la planta baixa i mantenir les
visuals àmplies de la primera planta

Potenciar el caràcter íntim del
carrer interior

Donar importància al que
genera i envolta l’espai
[Exclusivamente para uso académico]

[Exclusivamente para uso académico]

Adaptar la planta superior per tenir un
espai obert, públic i productiu

El Vapor Ros com a connector entre
el centre i el Vapor Gran
[Exclusivamente para uso académico]

[Exclusivamente para uso académico]
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Programa

Planta baixa

Els diferents usos proposats es complementen i es
relacionen entre ells i amb l’espai públic. Els tallers
i la fàbrica de creació tenen una relació més directa
amb els espais accessibles al públic mentre que les
sales comunes dels habitatges col·lectius tenen més
filtres amb l’espai públic en planta baixa.
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Planta jardí

Tallers i dúplex

Habitatges

Axonometria general
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Secció de la nau principal

Alçat de la plaça interior

Alçat del carrer interior

Alçat del recorregut per la segona planta
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Entrada des del carrer Portal Nou
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Nova escala

Porxo a la planta baixa
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Jardí a la planta superior

PLACE

place-work

place-folk

work-place

WORK

work-folk

folk-place

folk-work

FOLK

Referències
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Building cuts
Gordon Matta-Clark
1970’s

Tallar un edifici de dalt a baix, en cercle
o eliminant-ne un tros revela nous punts
de vista. Altres maneres d’entendre les
estructures, els espais i els materials.

Place, Work, Folk
Patrick Geddes
1917

Geddes proposa aquest diagrama com a
base pels seus planejaments urbanístics
i territorials. Es compon de la relació i
integració de la gent amb el lloc on viu i el
seu treball alhora.

Rurh museum
OMA
2002

En aquesta rehabilitació d’una antiga fàbrica
el projecte es centra a dissenyar nous accessos
i instal·lacions, intervenint en punts concrets
i respectant la memòria de l’edifici.

Sleep
Max Richter
2015

El disc dura 8,5 hores, i es concep per ser
escoltat mentre es dorm. Richter diu:
“Estem crònicament privats del son com a
cultura. Estem sempre actius.”

Altres treballs
L’arquitectura és una professió àmplia que
comprèn camps del coneixement diversos. A
continuació es mostren treballs que van des
de l’escala del detall constructiu fins a l’escala
urbana. des de la reflexió teòrica o la il·lustració
fins a l’execució de la construcció.
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Pla de millora urbana:

Estratègies

Esponjament al barri de Ca’n
Anglada

Nous eixos connectors

Obrir les places al carrer

Plaça-Articulació

Quadrimestre: primavera 2018-2019
Professor: Isabel Vega, Silvia Ros i
Alex Gauthier
Grup: Blanca Fàbrega, Ignsi Boldú i
Agustín Amor

Plataforma única
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Modificació del desnivell

Plaça-Articulació
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Planta i secció de la proposta

Projecte executiu:

Procés constructiu de la fonamentació: mur pantalla

Petit teatre a la plaça de
Margarida Xirgú
Quadrimestre: tardor 2019-2020
Professor: Jaime Prous i Alex Gauthier
Grup: Blanca Fàbrega

construcció del
muret guía

excavació per
panells

col·locació de
l’armadura

full interior de càrrega
amb armadura

execució del forjat
superior

aplicació de la capa
contínua de morter

fixació dels panells de
llana de roca

formigonat del
mur

[Exclusivamente para uso académico]

Maó perforat
29 x 14 x 5 cm
Armadura d’acer
10 cm
Connectors d’acer
25 cm
Panell de llana de
roca 135 x 60 x 4 cm
full exterior connectat
amb l’interior
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Planta d’estructura

Procés construciu de la façana
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La vida a la ciutat contemporània
Quadrimestre: primavera 2017-2018
Professor: Nicolaos-Ion Terzoglou

L’objectiu d’aquesta redacció és la reflexió
sobre el rol que juga la professió de
l’arquitectura en el desenvolupament de les
ciutats en el període postmodern que ens
toca viure.
Comencem definint que significa viure a la
ciutat al segle XXI i quines conseqüències
implica. Segons dades de l’ONU, més
de la meitat de la població mundial viu a
ciutats de més de 300.000 habitants, i el
percentatge augmenta constantment. Les
prediccions diuen que al 2050 serà del 70%.
El mateix estudi de 2014 diu que de les 10
“megaciutats” (ciutats amb 10 milions o
més d’habitants) que hi havia al 1990 hem
passat a tenir-ne 28.
El creixement de les ciutats va de la mà
del que el premi Nobel d’economia, Paul
Krugman defineix com l’Economia de
l’aglomeració: el valor del treball creix més
ràpidament com més gran és la ciutat. En
el sector financer, per exemple, el poder
es concentra bàsicament a Londres, Nova
York, i 2 o 3 ciutats més. Des de l’inici de
la urbanització les ciutats han esdevingut
el centre del creixement econòmic i
tecnològic. Aquesta és una de les raons que
les converteix en sistemes extremadament
complexos.
Dins d’aquests sistemes gent de diferent
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classe social, edat diversa, diferent gènere,
ideologies, orígens i creences coexisteix i
comparteix espai públic. Les relacions que
es generen entre ciutadans converteix a les
ciutats en els llocs claus per l’intercanvi,
creació i renovació de les idees.
Precisament gràcies a l’elevat nombre de
relacions humanes que es duen a terme
a les ciutats, sovint es gaudeix d’un cert
anonimat. Aquesta falta de contacte amb els
altres deguda al ritme de vida accelerat pot
tenir conseqüències negatives per la vida
social però alhora ens garanteix una certa
intimitat i llibertat individual.
Sovint però les grans ciutats poden
comportar problemes de salut pels seus
habitants. La densificació i la construcció
en massa sense criteris acceptables de
salubritat ha sigut un greu problema durant
el segle XX. A més la gran presència de
vehicles dins les ciutats fa que sovint
visquem en entorns contaminats.
Si comparem la vida a la ciutat amb la vida
rural el que marca ràpidament la diferència
és el contacte amb la natura. L’estil de vida
rural lligat al ritme de la natura, al clima,
al sol i a les estacions, sembla oposar-se a
la voràgine de les ciutats. L’arquitectura
tradicional lligada a aquest món rural té
com a objectiu donar aixopluc a l’humà i

protegir-lo de la intempèrie però sempre té
un fort lligam amb l’entorn ja sigui per la
seva materialitat, els processos constructius
o la manera en què es col·loca al paisatge.
La transformació del món rural al món
urbanitzat ha suposat un canvi de paradigma
per la humanitat. Ha permès a la nostra
espècie evolucionar com mai ho havia fet
abans. Però també ha generat problemes que
ens toca afrontar. Com diu Georg Simmel a
l’article “Metropolis and the spiritual life”,
les metròpolis representen un repte per
reconciliar la individualitat i personalitat
de tots nosaltres amb la vida social. El que
defineix, bàsicament, la nostra individualitat
són les nostres emocions i sentiments que
poden estar en risc a la gran ciutat.
Els habitants de les grans ciutats es troben
en un context on els estímuls són constants
i passen ràpidament, això crea el que
Simmel defineix com a “intensificació
de la consciència”. Hem d’utilitzar cada
cop més la intel·ligència per processar
tots els estímuls i les relacions socials
que tenim cada dia. L’esforç mental que
requereix assimilar aquesta gran quantitat
d’informació ens resta energia i temps per
centrar-nos en temes més profunds.
Hem d’adaptar-nos a les convencions
socials per mantenir bones relacions amb la

resta de ciutadans, cosa que pot suposar, a
vegades, un risc per a la nostra individualitat.
La sobreutilització de la intel·ligència pot
portar a convertir la vida a la ciutat en una
rutina molt estricta. El cervell s’acostuma
a la rutina i actuem de forma quasi
automàtica. A més, la percepció del temps
que tenim està lligada a les rutines i sovint
entra en conflicte amb el temps natural.
La concepció de l’espai en una gran ciutat
també dista de la nostra pròpia escala, a més
el disseny i artificialitat de tots els elements
de la ciutat anul·la completament el caire
caòtic i lliure que té l’entorn natural.
Així doncs, tenint en compte que la
població mundial segueix creixent cada
dia i que per tant, els llocs on viure també
hauran de créixer, com hem de concebre
els arquitectes les ciutats i els territoris del
present i del futur?
La manera de fer ciutat a través del zoning
definida pel moviment modern ha quedat
obsoleta. La falta d’observació de l’entorn
i la seva rigidesa l’han condemnat.
Les ciutats del futur han d’aportar nous
estímuls als seus habitants, no més estímuls.
Una ciutat interessant per al seu habitant
és aquella que està canviant constantment
i que és capaç d’absorbir canvis socials,
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polítics, econòmics... i on diferents usos
i condicions comparteixen espai. Perquè
aquesta convivència sigui efectiva cal que
els espais comuns i públics siguin el punt
de partida de la ciutat. Cal que aquests
espais siguin descentralitzats i escampats, si
generem noves centralitats dins les ciutats
que tenim, podrem reduir la necessitat de
mobilitat i aconseguirem que la ciutadania
se n’apropii més fàcilment. Aquests espais
han de naturalitzar-se, crear ecosistemes
i deixar espai per a la resta d’espècies que
conviuen amb nosaltres. Els arquitectes
podem dissenyar espais que en comptes
de restringir la natura, donin un lloc on la
natura mateixa s’obri pas i passi a formar
part de la ciutat.
Amb aquestes ambicions també hauríem de
tenir en compte quan projectem la història
i la naturalesa dels llocs. Podem adoptar
després, un punt de vista crític sobre la
memòria o les qualitats de l’entorn però no
podem crear nous elements sense lligar-los
amb l’entorn, la personalitat i la història de
cada ciutat.

Il·lustració:

Xexe.

148 x 210 mm

Maria. 148 x 210 mm

Miquel. 210 x 148 mm
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Marion. 148 x 210 mm

Arrels. 210 x 148 mm

Moha.

Roma.

Albert. 210 x 297 mm

Miki.

210 x 148 mm

148 x 210 mm

210 x 148 mm
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Lofos Lycabettus.
210 x 148 mm

L’arquitectura és observar, percebre i analitzar
l’entorn a través de l’experiència viscuda. És
transformar la realitat respectant la memòria de
cada lloc. Generar espais que siguin un reflex
dels nostres ideals amb el màxim compromís i
rigor tècnic.

La Mola.
210 x 148 mm
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