ACTA DE LA REUNIÓ DEL PRONUNCIAMENT DEL 4t CONCURS DE DISSENY AxA
A Barcelona, dimarts 19 de desembre de 2017, a la seu del Departament de Cultura de
la Diputació de Barcelona, situada al Recinte de l’Escola Industrial, Edifici del Rellotge,
carrer del Comte d’Urgell 187, planta 1a, es reuneix el jurat del 4t Concurs de Disseny
Arquitectes per l’Arquitectura, convocat amb motiu de realitzar una proposta per a un
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca a Talamanca. Es presenten tots els membres del
Jurat:
_Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé, Diputat de Cultura, Diputació de Barcelona
_Il·lm. Sr. Josep Tarín, Alcalde de Talamanca
_Sra. Olga Felip, sòcia AxA
_Sr. Ignacio Paricio, President Emèrit AxA
_Sr. Ramon Valls, Vocal Junta AxA

Després de l’anàlisi dels projectes presentats i la posterior deliberació, el Jurat, per
unanimitat, i conforme a les bases del concurs, pren el següent acord:

Concedeix el premi del 4t Concurs de Disseny Arquitectes per l’Arquitectura al projecte
presentat sota el lema ‘ARRELS DE PEDRA’, valorant especialment la seva atenció a totes
les escales del programa proposat a les bases, amb un extens estudi del territori així
com el seu interès en el detall de l’espai expositiu. Els autors presentats sota aquest
lema son Irene Escudé Moreno, Laura Florentín Aragón, Javier Gavín Balda i Ventura Godoy Garcia.

El jurat, fora del premi estrictament estipulat a les bases del concurs, estima fer dues
mencions honorífiques:
_Concedeix una primera menció al projecte presentat sota el lema ‘EL PES DEL TEMPS’,
valorant una proposta d’exposició suggeridora, de marcada sensibilitat, amb l’ús de
l’economia com a recurs i unes possibilitats compositives amplies. Les autores sota
aquest lema son Gisela Rovira i Laura Valle.
_Concedeix una segona menció al projecte presentat sota el lema ‘A-GRADA’, projecte
que ha abordat la complexitat geomètrica del conjunt, assenyalant aquells punts més
singulars amb una nova volumetria, amb especial interès pel mirador proposat, de relació amb el paisatge que s’explica. L’autor sota aquest lema és Isaac Martí.
L’acta de pronunciament del jurat del concurs està signada per tots els membres del
jurat:

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé

Sr. Ignacio Paricio

Il·lm. Sr. Josep Tarín

Sra. Olga Felip

Sr. Ramon Valls

Pròximament s’anunciarà l’acte d’entrega del premi. AxA es compromet a fer àmplia
difusió del concurs i dels seus resultats.

