AC
CTA DE LA
A REUNIÓ
Ó DEL PRO
ONUNCIA
AMENT D
DEL
PREMI BAUMITT D’ARQU
UITECTUR
RA 2019
A Baarcelona, dimarts 3 de
e desembree de 2019, a la seu d’AxA, situadda al carrerr Sant
Agusstí 5 de Barrcelona, es reuneix el jurat del Premi
P
Baum
mit d’Arquit ectura 2019, un
guard
dó de convo
ocatòria biaanual promoogut per l'empresa Bau
umit, que neeix amb la volun‐
v
tat de distingir i donar a co
onèixer les obres i projjectes que utilitzin matterial SATE en la
seva proposta, ofererint
o
un
na bona arqquitectura i que potencciïn l'eficiènncia i els avaantat‐
ges eenergètics. Es
E presente
en tots els m
membres de
el Jurat, com
mposat per:
_Sr. C
Claudi Aguillo, arquitectte
_Sr. A
Aureli Moraa, arquitecte
e
_Sr. JJordi Romeu
u, arquitectte
Tamb
bé assisteix a la reunió,, sense vot, Miquel Cap
parros, de Baumit.
B
Desp
prés de l’an
nàlisi dels projectes
p
prresentats i la posterio
or deliberacció, el Juratt, per
unan
nimitat, convergeix en els
e següentss aspectes concloents:
c
ntada
En laa categoria ‘PROJECTE’, el jurat haa decidit prremiar la prroposta 19__037 presen
sota el lema MA
ARINADA, ja que el prrojecte destaca consid
derablemen t per sobre
e dels
altres valorats degut
d
a la seva compreensió del sisstema constructiu SATTE, i la seva bona
aplicació en un entorn
e
com
m el d’Eivissaa, amb un edifici
e
lleuge
er i senzill p erò que dessprèn
denssitat i complexitat, i que
e resol —dee forma mo
olt interessant, rigorosaa i suggeridora—
problemes relaccionats amb
b l'habitar, aalhora que amb
a
l'estalvi i l'impactee energètic.
Els autors preseentats sota aquest lem
ma son Martta Peris i Jossé Manuel TToral, de l’e
estudi
Periss.Toral.

En la categoria ‘OBRA CONSTRUIDA’, el jurat ha escollir la proposta 19_020, presentada
sota el lema DOMUS, ja que es considera un projecte de reforma i ampliació conceptu‐
alment ben abordat, resolent adequadament cadascun dels problemes programàtics i
energètics de l'edifici existent amb criteri, però resultant‐ne una arquitectura en con‐
junt no sempre ben interconnectada i amb detalls millorables, malgrat resoldre l'encàr‐
rec positivament.
Els autors presentats sota aquest lema son els arquitectes Ferran Grau i Nuria Casais, de
l’estudi GrauCasais Arquitectura.

L’acta de pronunciament del jurat del concurs està signada per tots els membres del
jurat:
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AGUILO
ARAN /
num:33302
-6
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L’acte d’entrega del premi tindrà lloc el gener de 2020. AxA es compromet a fer àmplia
difusió de la data d’entrega del premi i dels seus resultats.

