
 

 

 

 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL PRONUNCIAMENT DEL 6è CONCURS DE DISSENY AxA 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE TRESPA 
 
A Barcelona, dimarts 14 de maig de 2019, al Design Center de Trespa, situat al carrer 
Ribera 5 de Barcelona, es reuneix el jurat del 6è Concurs de Disseny Arquitectes per 
l’Arquitectura, convocat amb la voluntat d’apropar la industria als arquitectes que pos-
teriorment utilitzem els seus productes. Es presenten tots els membres del Jurat, com-
posat per: 
 
_Sr. Fernando Corona, de Trespa 

_Sr. Xavier Ferrés, de Ferrés Arquitectos y Consultores 

_Sr. Esteve Terradas, Soci d’AxA 

_Sr. Juan Trias de Bes, Soci d’AxA 

 
Després de l’anàlisi dels projectes presentats i la posterior deliberació, el Jurat, per 
unanimitat, i conforme a les bases del concurs, convergeix en els següents aspectes 
concloents: 
 
El concurs presenta un tema molt interessant, però a la vegada el jurat vol reconèixer la 
complexitat i exigència de la proposta per la confluència de diversos aspectes, i per això 
es valora especialment la capacitat de donar una resposta adequada als requisits del 
concurs convocat. 
  
En primer lloc, es demana la rehabilitació d'un edifici preexistent amb una gran volume-
tria, i una geometria i estructura contundent i discordant amb les configuracions, aline-
acions i alçades predominants en aquesta zona de l’Eixample. 
 
La tipologia estructural de l’edifici respon a l’ús original d’oficines, presentant una pro-
funditat edificable inadequada per habitatges, aspecte que ha obligat als participants a 
introduir una reflexió afegida sobre el tema principal del concurs. 
 
I en tercer lloc, la responsabilitat de realitzar una intervenció en un obra de Francesc 
Mitjans, arquitecte català amb una trajectòria professional de relleu i gran qualitat ar-
quitectònica. 
 
Així doncs, de les propostes presentades queden descartades totes aquelles que no han 
respectat la marcada verticalitat estructural que l’edifici manifesta en les seves façanes i 
que, per tant, anul·len l’expressió i condició essencial d’aquesta obra de Mitjans, i tam-
bé les que no aporten una solució innovadora de la placa Trespa ni un tractament espe-
cial de la placa en el projecte. 



 

 

El jurat considera que qualsevol intervenció sobre la façana havia de ser una ocasió per 
establir una millora en la relació entre aquest edifici i la ciutat. Aquest aspecte no s’ha 
aconseguit en cap proposta, motiu pel qual es declara el 1r premi del Concurs desert, 
fent ús de les normes establertes de les bases de la convocatòria. 
 
Malgrat el que s’ha exposat, el jurat ha valorat positivament la proposta sota el lema 
‘COBOGO’, ja que aconsegueix una solució d’intervenció coherent sobre el conjunt de la 
proposta, i per això li atorga el segon Premi, valorat en 500€. L’autora presentada sota 
aquest lema és Carlota Nadal. 
 
Aquest projecte resol una solució d’implantació de tipologia d’habitatges proposant, de 
forma generalitzada en tota l’envolupant de façanes, una gelosia amb sistemes de 
TRESPA de gran format, amb un joc de lames fixes i replegables que han de permetre 
un interessant joc de llum i ombra en els espais intermedis creats entre els habitatges i 
la seva terrasses. El jurat valora també com a molt positiu l'ús de les plaques de Trespa 
com a material de construcció d'aquests elements de control lumínic i solar adequats a 
les prestacions de lleugeresa, solidesa i estabilitat, característiques necessàries per a la 
tècnica de la construcció de la solució de façana que es proposa construir. 
 
Així es crea un espai intermedi de terrasses amb els tancaments exteriors dels habitat-
ges que millora la qualitat de confort mediambiental. Aquest element de filtre manté la 
condició de verticalitat seriada de l’edifici.  
Tanmateix, la solució de gelosia no és aliena a algunes solucions de neutralització de 
façanes del mateix Francesc Mitjans. Així i tot, aquesta solució es presenta només de 
manera intuïtiva, sense solució geomètrica ni constructiva per ser practicable. 
 
El jurat també ha declarat el tercer premi desert. 
 
L’acta de pronunciament del jurat del concurs està signada per tots els membres del 
jurat. 
 
 
L’acte d’entrega del premi tindrà lloc el 16 de maig a les 20:00 al Design Center de 
Trespa. AxA es compromet a fer àmplia difusió del concurs i dels seus resultats. 

 


