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El proper dijous 22 de novembre a les 19.30 h, tindrà lloc a la Sala d'actes de la Demarcació
de Lleida una conferència a càrrec de l'arquitecte Carles Enrich, sota el títol "En Seqüència".
L'arquitecte Carles Enrich (ETSAB, 2005) combina la seva trajectòria professional amb la
docència i la investigació. Actualment és professor de Projectes a l'ETSAB i ha estat
professor de Projectes i Urbanisme a l'Escola d'Arquitectura de Reus (2008-2017). També ha
estat director del Taller Vertical de l'ESARQ (2018) i professor convidat en diferents escoles
d'arquitectura i disseny. Ha participat com a ponent en congressos de patrimoni i urbanisme
com el BIA Urban Regeneration Forum a Bilbao (2018) o el Thinking the Edge: Water and
Culture a Istambul (2013).
El 2013 va fundar Carles Enrich Studio, abordant projectes de diferents escales en els àmbits
de l'arquitectura, l'urbanisme i el paisatge, amb una mirada transversal i a partir d'una
minuciosa diagnosi de les preexistències. L'estudi ha estat nominat als Premis Mies Van der
Rohe en dos ocasions (2016 i 2018) i finalista als Debut Awards de la Trienal d'Arquitectura
de Lisboa (2016). També ha guanyat diversos concursos d'idees entre els que destaquen dos
Primers Premis Europan (2013 i 2017), un Primer Premi del Concurs Passatges
Metropolitans de la AMB (2015) i un Primer Premi del Concurs per a l'Ordenació pel casc
antic de Vallcarca (2017). La seva obra construïda ha estat publicada i exposada en
certàmens internacionals com la Biennal de Venècia (2012 i 2016) i ha rebut reconeixements
com el Premi FAD de l'opinió (2016), Premi de la Biennal Espanyola d'Arquitectura i
Urbanisme (2016 i 2018), o el Premi AJAC (2012, 2014 i 2018).
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