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Carmen Martínez de Trincheria
Interiorista - Col·legiada núm. 1.310

Treballar en un ambient
personal, càlid i diferent

relaxant i càlid però al mateix temps
funcional i pràctic.
Amb una paleta de colors en tons
sorra i or en les zones comunes, juntament amb una il·luminació molt acurada, hem aconseguit transmetre una
sensació de confort i bellesa sofisticada, creant així una atmosfera molt
personal que fa que les clientes se sentin còmodes i com a casa. Un ambient
que ajudi a relaxar la tensió prèvia a la
visita de l'especialista durant l'espera.
Un dels reptes d'aquest projecte era
aconseguir un espai còmode i de fàcil
circulació. Ens vam trobar davant
d'una distribució excessivament compartimentada i la solució que vam
aplicar va ser la d'oxigenar una oficina
fosca i plena d'espais petits i obrir-la a
la llum i a l'exterior. Ha estat un exercici de neteja, obertura i ordre. L'ob-

Dra. Meritxell Gispert Girbau
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L’equip de Giah

E

l mes passat us presentava aquesta consulta mèdica i us
mostrava les zones comunes com ara la recepció i la sala
d'espera. Aquest mes
us vull presentar els
despatxos de cada una de les doctores, on hem reflectit els gustos i la personalitat de cada una d'elles.
Aquest espai dirigit per quatre doctores i destinat a un públic únicament i
exclusivament femení ens va donar les
pistes de com havíem de projectar un
lloc de treball únic i diferent. Estava
clar que no volíem unes consultes mèdiques d'estètica freda i impersonal,
sinó que volíem dotar-les d'una bona
dosis d'exclusivitat, feminitat i glamour. Volíem crear un espai acollidor,

Dra. Montserrat Alcalde Royo
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Dra. Rosa Ma. Huguet Montfulleda

jectiu era obtenir espais ben proporcionats, càlids i personals, on la llum
natural hi fos present.
Com he comentat abans, un dels requisits del projecte era el de donar un
caràcter únic i personal a cada despatx. Cada una de les doctores té una
personalitat, gustos i necessitats molt
diferents i volien que aquests es reflectissin en el seu espai de treball. Així
doncs, cada un dels quatre despatxos
mèdics té una estètica totalment diferent però la mateixa distribució i usos:

Dra. Marisa Iborra Sanjosé
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zona de consulta, zona mèdica i bany.
Per donar un caràcter unitari als espais
s'ha utilitzat un únic paviment de parquet vinílic que recorda la fusta de
roure envellit. Aquest material, degut
a la seva resistència, s'ha pogut utilitzar tant a les zones mèdiques com en
els banys.

Un altre punt unitari és el mobiliari
blanc brillant utilitzat en tots els espais
mèdics i de recepció. Aquest mobiliari
ha estat dissenyat íntegrament pel
nostre estudi d'interiorisme. Per donar
sensació de lleugeresa, a la part inferior dels mobles els hem il·luminat a
base de tires de led. Sembla que no to-
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quen a terra i per tant transmeten sensació d'ingravidesa.
Apostem per un espai simple i càlid,
un escenari neutral on el mobiliari que
hem dissenyat guanya protagonisme.
Entre aquestes peces destaquen el
taulell i el llarguíssim moble perimetral que recorre tot el local i que té la
doble funció d'emmagatzematge i
d'aïllant acústic i tèrmic.
Els colors corporatius són el blanc i
l'or. Amb això preteníem connectar
dos mons, el mèdic: fred, funcional...
amb el femení: sofisticat, càlid... Així
doncs, tant el panelat de l'entrada
com el moble de la recepció s'han realitzat en lacat blanc brillant amb uns
tocs d'or que donen un punt de feminitat i sofisticació a tot l'espai. I com a
últim apunt, el simbolisme de la lluna
que apareix tant en el punt de la “i” de
GIAH, com en els quadres que vam fer
pintar especialment per aquest espai.
La lluna com a reflex del cicle i del
mon femení. n
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Fitxa Tècnica
Projecte: Centre Ginecològic GIAH. Clínica Bofill.
Localització: Carrer Joan Maragall 23-B, primer. Girona.
Estudi: Girofinques. Àrea d'Interiors.
Interioristes: Carmen Martínez de Trinchería y Eugenia Ymbern.
Constructor: Construccions Pinalba S.L.
Material d'obra: Materials de Construcció Oliveras SL
Instalador llum i clima: INGISA.
Cadires: Masters Stool de Philippe Starck per KARTELL.
Paviment: Paviment vinílic PURELOC, model “Roure tardor”.
Paviment hall d'escala: Moqueta de vinil KEPLAN
Revestiment banys: Venis Cubica Blanco de Porcelanosa.
Il·luminació decorativa. Recepció i despatxos: Fluorescència suspesa i de
superfície model Fil Plus de LAMP
Sala d'espera: làmpada decorativa model B-hive de FOSCARINI.
Il·luminació tècnica. Il·luminació general: Il·luminació indirecta:
Tira continua de leds color blanc càlid.
Parets portes: tira de led color blanc càlid colocats amb perfil d'alumini.
Llum de banys i sala d'espera: halogen semi-empotrable fixe de color blanc.
Cortines: Cortina enrotllable de teixit poliscreen color blanc de Caldas
Cortinatges.
Disseny gràfic: Set de Disseny.

Girofinques Interiorisme
Pl. Marquès de Camps, 11, baixos
17001 GIRONA
Tel. 972 22 46 68
www.girofinquesinteriorisme.com
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