CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE DIRECTORS DE LA REVISTA
QUADERNS D’ARQUITECTURA I URBANISME
Bases aprovades en Junta de Govern de data 10 d’abril de 2019

I.

ANTECEDENTS
L’any 2017 el COAC va iniciar una nova etapa en l’edició de la seva revista. Per tal
d’optimitzar els recursos i garantir la periodicitat de la revista, es van externalitzar les
feines d’edició, producció i distribució de la mateixa. A tal efecte es va signar un
conveni amb la Polígrafa Ediciones, editorial amb dilatada i reconeguda experiència
en l’edició i publicació de llibres d’art i d’arquitectura i que disposa d’una àmplia i
consolidada xarxa de distribució, tant a la península com a la resta del món.
L’etapa iniciada el 2017 es caracteritzava pel fet que cada número de la revista el
dirigia un arquitecte diferent, de manera que cada número es considera com una
revista d’autor. Es tracta de fer una mirada a l’arquitectura contemporània sota
diferents punts de vista.
Atesa la bona acollida dels darrers 4 números, es considera adient mantenir aquesta
dinàmica 2 anys més.

II.

ORGANITZACIÓ DEL CONCURS
L’organització del present concurs corre a càrrec de:
Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya
Àrea de Cultura
Plaça Nova 5
Barcelona
cultura@coac.cat

III.

PARTICIPANTS

Dirigit a arquitectes col∙legiats
No podran presentar‐se al concurs:
‐ els membres de la Junta de Govern i de les juntes directives del COAC.
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‐ els membres del jurat, els seus familiars amb parentiu fins a segon grau per afinitat i
quart per consanguinitat grau de consanguinitat o afinitat. S’estén la incompatibilitat
als socis i col∙laboradors professionals actuals.
‐ Els treballadors del COAC, ja tinguin un contracte laboral o un contracte mercantil.

IV.

OBJECTE
L’objecte del present concurs és l’adjudicació de la direcció dels números 274
(primavera 2020), 275 (tardor 2020) 276 (primavera 2021) i 277 (tardor 2021) , de la
revista Quaderns a quatre arquitectes
Consell editorial:
La revista comptarà amb un consell editorial format per:
Degana del COAC
Vocal de Cultura del COAC
Vocal de Junta de Govern del COAC
Vocal d’una Demarcació del COAC
Director de l’Arxiu Històric i la Biblioteca del COAC
Director de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell
Director editorial de La Polígrafa Ediciones

El consell editorial marcarà la línia editorial genèrica de l’etapa 2020‐2021.
El consell editorial es reunirà un mínim de dos vegades amb el director corresponent al
número de la revista en edició.
Funcions del Director:
Establir els continguts
Escriure la editorial
Escollir i establir el contacte amb els participants del número de la revista
Funcions de la Polígrafa Ediciones
Coordinació, producció i edició de la revista.
Proposta de disseny, que serà consensuat amb el Consell editorial
Els honoraris del director seran de 4.000€ (IVA exclòs), dels quals 2.500€ seran abonats
per La Polígrafa Ediciones i 1.500€ pel Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya.

Característiques de la revista:
Periodicitat: semestral
Format: 19cm x 21cm
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Pàgines: 150
Idioma: Català i versió anglesa per la distribució internacional.
Tot i que l’idioma serà en català, els articles que estiguin escrits en castellà no es
traduiran en cas que l’autor així ho prefereixi.
V.

FASES DEL CONCURS
Aquest concurs es desenvolupa en una única fase consistent en la presentació de la
documentació que s’especifica a la clàusula VI.
Les propostes es presentaran abans de les 12.00h del divendres 14 de juny de 2019 al
Registre del COAC. Es poden presentar presencialment al Registre (Pl. Nova,5. 5a
planta de Barcelona) o per correu electrònic a l’adreça registre@coac.net, indicant al
sobre o bé a l’assumpte del correu “Concurs Quaderns”.
En qualsevol cas, les propostes enviades per correu electrònic han d’haver‐se rebut
abans de les 12.00 del darrer dia, 14 de juny de 2019.
La resolució definitiva del guanyador es farà pública en el termini màxim de tres
setmanes des de la presentació de la proposta.

VI.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
‐ Descripció del programa proposat i estructuració de continguts en un màxim de 4 din
A4 a una sola cara
‐ En cas que n’hi hagin, proposta de col∙laboradors amb carta d’acceptació dels
mateixos.
‐ DNI
‐ Document amb dades de contacte.
‐ Declaració jurada d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

VII.

JURAT
El jurat estarà constituït per:
‐
‐
‐
‐
‐

La degana del COAC, Assumpció Puig, o persona en qui delegui
Vocal de Cultura del COAC, Josep Ferrando, o persona en qui delegui
Director de l’Arxiu Històric i la Biblioteca del COAC, Fernando Marzá, o persona en
qui delegui
Director Editorial de Ediciones La Polígrafa, Francisco Rei, o persona en qui delegui
Un director d’algun dels números de la darrera etapa de la revista Quaderns.

Amb antelació a la reunió del jurat una comissió formada pels vocals de cultura de les
demarcacions del COAC faran una valoració de les propostes que elevaran al jurat per
a la seva consideració.
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Entre les propostes que es rebin, el jurat triarà quatre arquitectes, cada un dels quals
dirigirà un dels quatre propers números de la revista (274, 275, 276 i 277).

VIII.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Els criteris de valoració per a la selecció de les propostes presentades per part del Jurat
es basaran en:
Que la revista tingui l’esperit d’esdevenir eina de reflexió col∙lectiva del paper de
l’arquitectura i l’arquitecte en el context actual, generant coneixement i posicions
d’utilitat com a referència pels propers anys.
Les estratègies d’obrir i ampliar la incidència de la revista tant al mercat nacional com
internacional.

IX.

CONSULTES SOBRE LA DOCUMENTACIÓ DEL CONCURS
Les consultes sobre la documentació del concurs es faran a l’adreça cultura@coac.cat

X.

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte amb els directors es signarà amb Ediciones La Polígrafa a la seu social del
COAC .

XI.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de presentar‐se al concurs suposa l’acceptació de les presents bases.

Barcelona, 10 abril de 2019
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