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JORNADA TÈCNICA:  
VISITA TÈCNICA AL BLOC 6X6 GIRONA 

Dia 14 Octubre 2022 
Hora inici 10:00h  
Localització Bloc 6x6  C/ Tomàs Carreras i Artau, 6 – Girona   

clica aquí per veure mapa 
Format Presencial 
Aforament Limitat 30 persones 
Cost 10€/persona 
Duració aproximada  3h 
Públic Tècnics, professionals de l’edificació 
Inscripcions Clica aquí 

 

 
 
Presentació: 
Aquesta jornada es centra en l’edifici plurifamiliar anomenat BLOC 6X6 de l’estudi 
d’arquitectura Bosch-Capdeferro, construït amb panells de fusta contralaminada 
(CLT) i on es plantegen criteris de flexibilitat i una reducció de la petjada de carboni al 
llarg del cicle de vida de l’edifici.  
 
Bloc 6x6 és un edifici residencial aïllat de 35 habitatges, volumetria prismàtica amb 6 
plantes d’alçada i 4.375,50 m2 de superfície construïda.  
Cada habitatge es composa de 6 estances de 12 m2 capaces d’acollir múltiples usos, i 
per tant proposa una combinació adaptable i flexible del programa.  
Un edifici amb consciencia sostenible, al proposar que tota la seva estructura sigui de 
panells de fusta contralaminada. A nivell energètic, el projecte va més enllà i planteja 

https://shoutout.wix.com/so/ddOEdOVa6/c?w=36LInTDeLVbZajb6j9-AGxmOTM89CdiWk3lzEKxzhkE.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9nb28uZ2wvbWFwcy9weHFCdHJmaUpNOEhyUkRkNiIsInIiOiJlZDIzNTIxNy1iYTU2LTQzYWItMzFlMC1jMWY0YTJhMmNkNzQiLCJtIjoibWFpbCIsImMiOiI0Njg2YmIxZS1kNzBiLTRlYTItODFmYS1iNTc4ZGIyZjQ5YWYifQ
https://www.aparellador.cat/index.php/formacio/activitats-formatives/event/1066/2022/43--VISITA-T%C3%88CNICA-AL-BLOC-6X6-GIRONA
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un aprofitament de la llum simultani a Sud i Nord, una reducció de la demanda 
energètica gràcies a la utilització d’un bon aïllament i la ventilació creuada amb el 
màxim aprofitament de la radiació solar.  
 
A més, la situació d’una galeria permet la creació d’un hivernacle habitable a la façana 
sud i alhora beu de la tradició local de galeries construïdes en voladiu sobre l’antiga 
muralla que separava la ciutat del riu Onyar. 
 
La jornada es desenvoluparà al mateix edifici, on es comptarà amb els agents 
involucrats en el desenvolupament del projecte: Bosch.Capdeferro Arquitectura / 
Xavier de Bolòs, arquitecte tècnic / Josep Capdeferro, promotor / Francesc Sampedro, 
enginyer acústic de SiS consultoria acústica i Maria Sisternas, arquitecta i habitant de 
l'edifici. 
En primer lloc, es realitzarà una visitarà l’edifici mentre es va explicant el projecte per 
part dels tècnics.  
Posteriorment, es farà una taula rodona en el mateix porxo de l’edifici amb els agents 
involucrats, on es debatrà sobre els reptes i obstacles que van anar sorgint al llarg de 
l’obra i a més, es reflexionarà sobre el resultat final i l’acollida per part per de la 
ciutadania.  
 
La jornada està co-organitzada entre l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació 
Urbana de les Comarques de Girona (ObRE) i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers de l’Edificació (CAATEEG).  
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Programa: 

10.00h Benvinguda institucional. Presentació de la Jornada 

10.15 h Visita guiada i explicada a l’edifici i habitatges per part de DF 

11.30 h Taula rodona amb els agents involucrats en l’obra i la vida de l’edifici 

Bosch.Capdeferro Arquitectura  

Xavier de Bolòs, Arquitecte tècnic 

Josep Capdeferro, promotor 

Francesc Sampedro, enginyer acústic de SiS consultoria acústica s.l. 

Maria Sisternas, arquitecte i habitant de l’edifici 

12:45 h Espai sponsor 

13:15h Comiat 

 
 
 
 


