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AROUSA

Cando hai un ano Portos de Galicia presentou a estación
marítima de Vilanova púxoa como un exemplo único en
España polo seu deseño en madeira. E os técnicos non
falaban por falar. O premio Gran de Área de achega á
Arquitectura 2013, que convocan as delegacións de Vigo e
Pontevedra do Colexio de Arquitectos de Galicia, acaba de
outorgar un dos seus galardóns ao arquitecto Ángel Cid
Carballo, de 2C Arquitectos SLP, por esta obra. A estación
marítima está elaborada con madeira acetilada e foi
presentada como punta de lanza por parte do Centro de
Innovación e Servizos dá Madeira á hora de promocionar o
uso deste material nas construcións ao aire libre.

Dobrete

Non foi o único premio que esta convocatoria deixou en
Vilanova. A reforma e ampliación da lonxa, situada no porto
a poucos metros da anterior, tamén resultou galardoada e,
outra vez, por un proxecto asinado por Ángel Cid. A lonxa
quedaba pequena para as necesidades da frota vilanovesa e
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A estación marítima e a lonxa de Vilanova, ambos os edificios realizados por Portos de Galicia,
foron dúas das propostas premiadas polos arquitectos. MARTINA MISER
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en Portos de Galicia aproveitaron a ampliación das
instalacións para darlle un deseño máis funcional e
operativo. O resultado deixou contentos aos mariscadores e,
polo que se ve, tamén ao Colexio de Arquitectos de Galicia.
E como non hai dous sen tres, outro dos premios ten tamén
selo arousán. Trátase dunha vivenda construída en
Vilagarcía cuxo proxecto asinan os arquitectos Wenceslao
López Velasco e Alberto Reiriz Paz. Este mes recibirán os
diplomas nun acto que se celebrará en Vigo.
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