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Jaume Alentorn Puigcerver i Jaume Alentorn Ferrer, propietaris de Alentorn i Alentorn Arquitectes.

«Ara més que mai és moment de fer les coses
amb la màxima professionalitat i eﬁciència»
Des de fa més de
35 anys, Alentorn i
Alentorn Arquitectes,
ofereix serveis
d’arquitectura,
urbanisme, paisatge,
disseny i càlcul
d’estructures
arquitectòniques i
direccions d’obra.
El seu despatx està
situat al carrer Bisbe
Morgades de Vic
número 51
a l’entresol 2a.
VIC | Ivette Ballesteros.- Alentorn i Alentorn Arquitectes és
una empresa osonenca que fa
més de 35 anys que ofereix serveis d’arquitectura, urbanisme,
paisatge, disseny i càlcul d’estructures arquitectòniques i direccions d’obra. Està situada al
carrer Bisbe Morgades número
51 a l’entresol 2a de Vic. Els arquitectes Jaume Alentorn Ferrer,
soci fundador; i Jaume Alentorn
Puigcerver estan al capdavant.
Sempre han cregut que la diversitat en la tipologia dels encàrrecs era un aspecte que havien
de potenciar, «el fet de treballar
constantment amb projectes
de naturalesa, tipologia i grandària diversa és un aspecte altament enriquidor per l’experiència i l’aprenentatge diari d’un
arquitecte». A Alentorn i Alentorn
Arquitectes treballen tan en obra
nova com en reformes i rehabilitacions, i consideren apassionant
quan les dues es fusionen en un

Els arquitectes Jaume Alentorn Puigcerver i Jaume Alentorn Ferrer al seu despatx aquest dimarts a la tarda.

sol projecte. Pel que fa a la tipologia han fet obres d’equipaments
de complexos comercials, de masies i establiments de turisme rural, d’habitatges plurifamiliars, en
ﬁlera i aïllats. A més també en ediﬁcacions industrials i en aspectes
de disseny i gestió urbanística.
Consideren que amb el context
econòmic que ara vivim és molt
bon moment per actuar amb màxima professionalitat i eﬁciència,
«estem segurs que les solucions
que estem donant als projectes
que actualment tenim sobre la
taula no haurien pogut sortir en
moments d’eufòria econòmica.
Ara més que mai és moment
de fer les coses amb la màxima professionalitat i eﬁciència.
L’austeritat pot ser un gran aliat

per tal d’aconseguir una arquitectura més eﬁcient, racional,
sostenible mediambientalment
i amb uns atributs estètics que
són molt atractius. Cal una dosi
important d’il·lusió barrejada
amb els coneixements tècnics.
Les idees sempre són fantàstiques, el que hem d’intentar els
arquitectes és que també ho siguin els resultats ﬁnals».
Segons Alentorn i Alentorn Arquitectes, a la nostra comarca hi ha
moltes persones emprenedores
d’on constantment surten noves
propostes adaptades als moments actuals. L’empresa compta amb col·laboradors que són
grans professionals, tan del món
de la construcció i la seva execució material com de la enginyeria i

la indústria. Aquest aspecte permet innovar en les seves propostes.
Jaume Alentorn Ferrer i Jaume
Alentorn Puigcerver són professors de la Universitat Politècnica
de Catalunya. Tots dos asseguren que és un privilegi ja que
els obliga a actualitzar els seus
coneixements contínuament per
poder-los transmetre a l’alumnat, «en una matèria com la
nostra és bàsic no perdre mai
la inquietud per aprendre i,
paradoxalment, ensenyar creiem que és una de les millors
maneres de fer-ho. Alhora que
el contacte amb els diversos
professors de l’Escola, que ﬁnalment són part dels millors
professionals de cada espe-
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cialitat, ens permet acostar el
nostre treball a l’objectiu que
qualsevol arquitecte busca:
una visió global, i especialitzada alhora, del projecte».
A la pàgina web d’Alentorn i
Alentorn Arquitectes, que és
www.alentornarquitectes.com,
s’hi reﬂexa la passió que els dos
arquitectes tenen per la seva feina. Es pot veure l’amplia oferta
de serveis que posen a l’abast
del client i a més hi ha una mostra de la diversitat dels seus projectes, de les obres realitzades
i els articles publicats. És un
espai molt visual, «és una mica
com la nostra feina, que apart
de dir coses interessants, hem
procurat que s’ensenyin també atractivament».

