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Imatge:
© POUM de Vic, Pere Solà i Busquets
El passat 11 de maig, la Societat Catalana d?Ordenació del Territori (SCOT) va fer
públics els projectes guanyadors de la 12a edició del Premi Catalunya d?Urbanisme Manuel de Solà-Morales i del Premi Catalunya de Territori - Enric Lluch.
Després de valorar els 18 projectes presentats, el jurat ha decidit atorgar els següents
guardons:
Premi Catalunya d?Urbanisme - Manuel de Solà-Morales:
S'atorga, ex aequo, als projectes:

- POUM de Vic [2], presentat per Pere Solà i Busquets
El jurat ha volgut reconèixer la figura del POUM, en el cas del projecte de Vic, com a eina
urbanística per a la gestió del territori, tot posant en valor elements bàsics de l?estructura
morfològica i històrica del municipi, i amb una clara orientació vers la salut dels seus
habitants.
- Pla d?Usos de Ciutat Vella [3], presentat per Mar Santamaria Varas, 300.0000 Km/s.
S'han valorat altres maneres d'aproximar-se a la gestió del territori, menys ortodoxes i per
tant innovadores, com és el Pla d?Usos de Ciutat Vella, que parteix d?una anàlisi massiva de
micro-dades, així com de les aportacions obtingudes en un complert procés de participació.
Accèssit:
- MPGM per a la millora de la xarxa d'espais lliures dels barris de muntanya - Sant Boi de
Llobregat [4], presentat per JPAM.
Premi Catalunya de Territori - Enric Lluch:
- Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona [5], presentat per Jornet Llop Pastor Arquitectes.
El jurat ha valorat la seva simplicitat, alhora que la seva alta capacitat de transformació d?un
territori i la seva replicabilitat. Sent tot just una formalització en el pla legal d?un itinerari
fluvial, es constitueix com una eina urbanística per donar cobertura a l?ús social del gaudi,
respectuós del medi natural, i d?accés universal.
Accèssit:
- Imagina Badia. Pla d'acció local de Badia del Vallès [6], presentat per l?Àrea Metropolitana
de Barcelona
Membres dels Jurats
Enguany, el jurat del Premi Catalunya d?Urbanisme - Manuel de Solà-Morales ha estat
composat per Alice Lancien, arquitecta; Cristina Gamboa, arquitecta; Elena Amat, arquitecta;
Juli Esteban, arquitecte urbanista; Marc Montlleó, biòleg; i Robert Juvé, arquitecte; presidint
l?acte Nel·la Saborit Esteve, enginyera civil.
Pel que fa al jurat del Premi Catalunya de Territori - Enric Lluch, ha estat format per Albert
Arias, geògraf; Laura Camprubí, ambientòloga; Helena Reñones, ambientòloga; Marina
Cervera, arquitecta; i Moisés Jordi Pinatella, ambientòleg; presidint l?acte Oriol Biosca,
enginyer de Camins.
Per a més informació, consulta el web de l'SCOT [7].
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