
 

 

 

 

 

Introducció 

El programa Mostres d'Arquitectura del COAC 

recull l'herència de les biennals i triennals 

organitzades des de les seves seus col·legials, 

buscant potenciar i divulgar el treball dels 

arquitectes arreu del territori català.  

També persegueix, no obstant, mostrar altres 

maneres d'exercir aquest ofici  -basat en la 

transversalitat i la resolució d'entorns 

complexos- que van més enllà de les 

atribucions clàssiques.  

Busca ser una exposició de la versatilitat que 

ens proporciona la nostra formació, la 

versatilitat d'un ofici ple de perfils professionals 

diversos i  múltiples exercicis, en definitiva, 

múltiples Arquitectures.  

Aquesta 8a Mostra inclou, doncs, modalitats on 

poder inscriure accions, produccions,... no 

“clàssiques” -en tant que no relacionades amb 

l'edificació i l'urbanisme-, on posar en valor 

aquells altres perfils que els/les arquitectes 

també exercim. 

 

Participació i àmbit 

Qualsevol persona, entitat o institució 

interessada pot proposar obres realitzades en 

l'àmbit de l’Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, 

Osona, i en les zones d'influència de la 

Demarcació de Comarques Centrals, seguint el 

procediment indicat al portal d'inscripció i 

l'abonament del preu d'inscripció. 

 

Poden optar a la Mostra les obres i treballs 

finalitzats entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de 

desembre de 2020, produïts en l'àmbit 

territorial esmentat 

 

 

 

 

 

  

Convocatòria 
de la 8a Mostra 
d’Arquitectura 
de Comarques 
Centrals 2021 

 

 

Guardó associat aquesta 
convocatòria: 
 
Premi Diputació de Barcelona 
a Accions Innovadores en la  
gestió de l’Hàbitat Urbà 

 

 



 

 

 

 

 

Modalitats I 

 

- Edificis amb ús residencial 

Inclou edificis unifamiliars de promoció privada 

o pública  

Inclou edificis plurifamiliars de promoció 

privada o pública 

 

- Edificis amb ús no residencial 

Inclou edificis de nova planta de promoció 

pública 

Inclou edificis de nova planta de promoció 

privada 

 

- Intervencions parcials 

Inclou intervencions de rehabilitació 

Inclou intervencions interiors i exteriors,  

 

 

- Intervencions paisatgístiques i ordenació 

d'espais urbans 

 

 

- Intervencions urbanístiques i de 

planejament 

Inclou qualsevol figura de planejament 

urbanístic amb aprovació definitiva entre l'1 de 

gener de 2016 i el 31 de desembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modalitats II 

Aquestes Modalitats inclouen accions, tasques 

i treballs d'intervenció en entorns com el de 

l’expressió artística, el sector de serveis, la 

consultoria i organització en el mon de 

l’administració pública local, la indústria... i en 

altres sectors econòmics i productius que no 

estiguin directament vinculats -o que no 

aboquin necessàriament- a l’edificació, al 

planejament (ja inclosos a les Modalitats I), i 

que treballin i aportin de manera clara valors i 

idees de coneixement estretament vinculades 

amb la formació i les atribucions pròpies dels 

arquitectes. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediació / Participació / Interpretació  

Estudis i Planificació 

Tecnologia i Indústria 

Divulgació i Comunicació 

Expressió Artística 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Inscripció  

Els requeriments d'inscripció així com la relació 

de la documentació a presentar -text, imatges, 

gràfics i, opcionalment, vídeos-, s’exposen en 

els annexos d’aquestes bases, i estaran 

penjats al portal de les Mostres 

d’Arquitectura Catalana seguint les 

indicacions a tal efecte. Qualsevol dubte es pot 

fer arribar al correu mostra.cc@coac.net. 

La Demarcació de les Comarques Centrals del 

COAC, amb l'interès per difondre el treball dels 

arquitectes, es compromet a la seva divulgació 

pública tot reservant-se el dret de fer ús parcial 

o totalment de la documentació lliurada de 

totes les obres presentades. 

El preu d'inscripció per la participació a la 

Mostra és de 30 euros + IVA per cada treball  

presentat. 

 

Terminis 

El termini d'inscripció i presentació de la 

documentació s’inicia el 14 de maig de 2021 i 

s'acaba a les 24.00 h del 30 de juny de 2021 

 

 

Jurat 

Els jurats actuaran d'acord amb les bases i 

estaran coordinats per un representant de la 

Demarcació de les Comarques Centrals del 

COAC i un secretari/a del Jurat, sense vot. 

L'acceptació de formar part del jurat permet la 

participació a la Mostra i el Premi, però 

comporta la renúncia expressa a optar a cap 

dels reconeixements amb cap de les obres 

amb les que hagin tingut relació directa. 

El jurat procedirà als acords per majoria de 

vots. 

El jurat haurà d'incloure en l'acta una valoració 

de les obres seleccionades i podrà fer les 

mencions que cregui oportunes així com 

declarar desertes, reordenar les categories, o 

re-classificar alguna de les obres, si així ho 

convé. 

(En el cas d'haver de fer una nova classificació, 

l'autor/a rebrà una notificació escrita on se li 

sol·licitarà el vistiplau). 

  

https://www.arquitectes.cat/ca/3mostrabarcelona
https://www.arquitectes.cat/ca/3mostrabarcelona
mailto:mostra.cc@coac.net


 

 

 

 

 

Selecció i reconeixements  

El jurat emetrà dues actes, en una primera fase 

es farà una selecció de les obres presentades 

en cadascuna de les modalitats i en la segona 

s'atorgaran les mencions i reconeixements per 

a cada modalitat de la Mostra. El veredicte del 

jurat es donarà a conèixer en l'acte públic que 

es realitzarà a tal efecte i que serà anunciat 

durant la tardor del 2021. 

 

Premi associat a aquesta convocatòria 

Adscrit a aquesta convocatòria es presenta el 

Premi Diputació de Barcelona a Accions 

Innovadores en la Gestió de l’Hàbitat Urbà, les 

bases de qual estan descrites en el present 

document. 

 

Publicació dels treballs 

Tots els treballs que s'hagin presentat a la 

Mostra seran publicats a la xarxa i, si fos 

possible, en paper de la manera més massiva 

possible, atesa la voluntat de difondre'ls en 

mitjans de comunicació escrita. 

Els participants cediran els seus drets de 

propietat intel·lectual en favor del COAC de 

manera que aquest en pugui fer la divulgació 

que cregui més oportuna. 

 

(NOTA: la participació en aquesta convocatòria 

implica l'acceptació de les bases. Qualsevol 

consideració no especificada en aquestes 

bases quedarà sota la decisió del Jurat) 



  

 

 

 

 

 

 

BASES  

DEL PREMI 

Antecedents  

El COAC té com un dels seus objectius 

prioritaris la difusió i potenciació de 

l'Arquitectura en totes les seves expressions, 

així com la tasca dels arquitectes en els seus 

diversos i polivalents perfils professionals, i el 

Programa Mostra d'Arquitectura Catalana te 

entre les seves funcions la recerca d'escenaris 

i mètodes propicis a aquesta difusió, així com 

la transmissió del valor de servei que aporta la 

tasca diària dels seus associats. 

La Diputació de Barcelona te com un dels seus 

objectius estratègics la millora dels 

equipaments públics i els espais urbans a 

través del suport tècnic, econòmic i material als 

municipis de la seva demarcació. Dins d'aquest 

objectiu impulsa accions de suport i 

col·laboració amb els serveis tècnics 

municipals per tal d'incorporar les noves 

demandes socials en la planificació, disseny i 

construcció de la ciutat i te molt interès en la 

identificació i difusió de les millors pràctiques 

en aquest àmbit. 

 

 

Ambdues institucions acorden potenciar 

aquests objectius mitjançant la convocatòria del 

següent guardó: 

 

Premi Diputació de 

Barcelona a Accions 

Innovadores en la 

Gestió de l’Hàbitat 

Urbà 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

BASES  

DEL PREMI 

Motivació i  

objectiu del Premi 

Cada cop més, la construcció i el funcionament 

dels artefactes urbans com el parc 

d'habitatges, el teixit comercial, els 

equipaments i l'espai públic estan condicionats 

a factors complementaris, aparentment 

estranys a la practica professional tradicional 

dels arquitectes.  

Els processos de gentrificació i degradació 

urbanes, el paper de la ciutadania en la presa 

de decisions amb la major conscienciació en 

temes d'accessibilitat, salut i pobresa 

energètica, l'accés al verd urbà, les tasques de 

difusió de les intervencions a nivell urbanístic i 

d'infraestructures, juntament amb els efectes 

del canvi climàtic, suposen reptes que molts 

cops requereixen d'una intermediació entre 

aquesta realitat urbana, la ciutadania i els 

processos de decisió política.   

 

 

 

 

Aquests reptes són assumits pels arquitectes al 

servei de les administracions locals, construint 

metodologies i solucions moltes vegades 

exitoses i que cal reconèixer. 

Posar en valor aquests processos de gestió de 

la complexitat urbana, reflexionar sobre ells i 

difondre`ls, tant entre els propis arquitectes, 

com el mon local i la opinió pública, és una via 

oberta a potenciar la recerca d'altres models, 

especialment innovadors, d'aquesta gestió. 

 

Àmbits geogràfic i temporal 

Son els mateixos que estan definits en 

aquestes Bases de la Mostra d’Arquitectura de 

les Comarques Centrals 

 

Destinataris 

Arquitectes individualment o en equips, 

integrats en les administracions locals: 

ajuntaments, entitats municipals 

descentralitzades i consells comarcals. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

BASES  

DEL PREMI 

Criteris d’avaluació 

L’avaluació s’efectuarà segons els següents 

criteris: 

- Que l'actuació formi part d'una estratègia 

municipal més amplia 

 

- Complexitat de la problemàtica abordada, 

entesa aquesta com l'existència d'agents i 

interessos contraposats 

 

- La innovació en la metodologia o processos 

establerts per abordar la problemàtica 

 

- El grau d'assoliment dels objectius 

(consolidació de la metodologia) 

 

- La capacitat de la metodologia per ser 

aplicada en altres municipis (replicabilitat i 

transferència) 

 

 

 

 

 

 

Jurat 

El jurat estarà format per: 

- El President de l'Àrea de Territori i 

Sostenibilitat de la Diputació, o persona en 

qui delegi 

 

- El gerent de serveis d'Equipaments, 

Infraestructures urbanes i Patrimoni 

Arquitectònic de la Diputació o persona en 

qui delegui 

 

- El  President de la Demarcació de les 

Comarques centrals del COAC, o la 

persona en qui delegui 

 

- El Comissari de la Mostra d'Arquitectura  

 

- Una persona designada pel COAC que 

actuarà com a secretari/a, sense vot 

 

Guardó  

S'atorgarà un reconeixement a la millor 

proposta i mencions a propostes que el jurat 

consideri rellevants. El premi i les mencions, si 

s’escauen, consistiran en sengles diplomes 

acreditatius. 



  

 

 

 

 

 

 

BASES  

DEL PREMI 

Presentació dels treballs 

Els autors d’un treball que opti a aquest Premi, 

hauran d’inscriure aquest en alguna de les 

modalitats del apartat Modalitats II –en la 

modalitat que s’ajusti a la seva temàtica i 

naturalesa-, i a continuació hauran de fer 

explícita la intenció a optar al Premi mitjançant 

l’activació de la casella que s'habilita a tal 

efecte a la mateixa butlleta d’inscripció. 

Els detalls del tipus i contingut de la 

documentació s’exposen en els annexos 

d’aquestes bases i a la butlleta d’inscripció. 


