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20 anys de la
Biennal
d?Arquitectura
Alejandro de la
Sota
Imatge:
© Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Sala d'Exposicions de la Demarcació de Tarragona del Col.legi d'Arquitectes de
Catalunya
Demarcació : Tarragona
Data inici : Dilluns, 5 març, 2018
Data fi : Dijous, 31 maig, 2018

Horari: Dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 15h. Dimarts i dijous, de 8 a 18h. Dissabtes,
diumenges i festius, tancat.
Tornar
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Enguany commemorem la 10 edició de la ?Biennal d?Arquitectura Alejandro de la Sota?. Per
això, la Demarcació de Tarragona del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya, en col·laboració
amb la Fundació Alejandro de la Sota, atorga un PREMI EXTRAORDINARI per distingir les
obres més significatives de cada categoria que han estat premiades en les 10 convocatòries
celebrades entre 1997 i 2017.
El premi vol guardonar aquells projectes que, en aquest vint anys, s?han perpetuat i
consolidat com a referència arquitectònica en el nostre àmbit territorial.
El jurat estarà format pels arquitectes Ricardo Vieira de Melo, Ángela García de Paredes,
Jordi Garcés i Josep Llinàs.
També s?estableix una Menció Popular a l?obra més votada. El vot és obert a tothom i es pot
exercir telemàticament a través d'aquest portal de votació [3] i també presencialment a la
secretaria de la Demarcació. Ambdós canals son accessibles del 15 de març al 12 d?abril de
2018.
Consulteu les Bases [4]del Premi Extraordinari
Consulteu les Bases [5]de la Menció Popular
Descarrega les obres per categories aquí [6]

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
El dijous 19 d?abril a les 18.30 h, tindrà lloc l'acte de lliurament de Premis, amb una
conferència a càrrec de l?arquitecte portuguès Ricardo Vieira de Melo on ens explicarà els
seus projectes més recents.
Descarrega el targetó de l'acte.
[7]Descarrega el targetó de la conferència[8]

PROJECTES GUARDONATS
Consulteu les actes amb els projectes guardonats aquí [9]
EXPOSICIÓ
Aquesta exposició mostra un recull dels projectes premiats en els últims 20 anys en aquest
certamen.
Es podrà veure del 5 de març al 31 de maig de 2018 al COAC de Tarragona.
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