Barcelona, 25 de novembre de 2013

Il∙lm. Sr. Jordi San José Buenaventura
Alcalde de Sant Feliu de Llobregat

Benvolgut Sr. San José,
Arquitectes per l´Arquitectura (www.arqxarq.es) és una associació formada per arquitectes en
actiu i alguns altres vinculats a la professió des d’àmbits complementaris com la docència o la
crítica. AxA es va presentar públicament al Juliol del 2011, i des de llavors ha actuat amb una
clara voluntat de propiciar un marc adequat al treball professional dels arquitectes, amb la
intenció d´oferir el millor servei i la millor arquitectura a la societat.
Un dels objectius de l’associació és millorar les condicions dels concursos d’arquitectura, i per
aquesta raó hem redactat un llistat de condicions que considerem mínimes, i que els
adjuntem.
Ens dirigim a vostès en relació al Concurs per la redacció del projecte de reforma i ampliació de
la biblioteca Montserrat Roig. Voldríem reclamar la seva atenció sobre les condicions
establertes en aquest concurs, en concret en els següents punts:
1.

No anonimat de les propostes
Creiem que l’anonimat ajuda a la imparcialitat del jurat, i per tant a assolir l’objectiu d’un
concurs d’arquitectura: seleccionar la millor proposta d’entre totes les presentades. Més en un
concurs obert, en el què es presentaran molts candidats amb currículums diferents. El concurs
és el mecanisme que permet comparar en igualtat de condicions diferents propostes; però si
no és anònim, aquesta igualtat no quedarà garantida.

2.

Indefinició del Comité d’Experts
Al plec s’indica que la comissió d’experts estarà formada per “el Cap del Departament de
Projectes de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per un
Tècnic Especialista de la Gerència de Serveis de biblioteques de la Diputació de Barcelona i per
un Tècnic Especialista de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de

Barcelona”. No s’indica qui seran els dos últims experts. Creiem que el jurat o comité d’experts
hauria d’estar definit des del primer moment.
3.

Quantía molt baixa de premis
Els concursants que quedin en segona i tercera posició rebran 1.500 i 500 euros de premi. Amb
aquestes quanties, fins i tot la del segon premi, no es recupera ni un terç de les despeses que
significa un concurs d’arquitectura. Entenem que un concurs obert, en el que els participants
ofereixen les seves propostes de manera gratuïta, ha de recompensar els millors projectes
amb una dotació econòmica una mica més proporcionada a l’esforç i despesa realitzats.

Per tot plegat, creiem que seria necessària una revisió de les bases del concurs, per adequar‐lo
a criteris més rigorosos i ètics, tot oferint la nostra col∙laboració en tot el necessari. És, sense
dubte, en aquests moments difícils en els què les administracions públiques han d’esdevenir
exemplars en les seves actuacions, i més tenint en compte la seva responsabilitat sobre la
ciutat i el patrimoni públic.

Atentament,

La junta directiva d’AxA
Lluís Domènech, Ramón Sanabria, Josep Maria Gutiérrez, Ignacio Paricio, Olga Felip, Eugeni
Bach, Ramon Valls i Josep Ferrando.

