X MOSTRA D'ARQUITECTURA DE TARRAGONA
BIENNAL ALEJANDRO DE LA SOTA
QUART PREMI ALEJANDRO DE LA SOTA
Els dies 23 i 24 de març de 2017, es reuneix, a la Seu de la Demarcació de Tarragona del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya, el Jurat per deliberar sobre les obres presentades a la convocatòria de la X
Mostra d'arquitectura de Tarragona, Biennal Alejandro de la Sota i Quart Premi Alejandro de la Sota.
Formen el jurat els arquitectes João Mendes Ribeiro, Eugeni Bach Triadó i Clara de Solà-Morales Serra.
Actua com a secretari, sense vot, l'arquitecte Josep Anglès Pascual.
El jurat vol constatar l'alt nivell de les 43 obres inscrites a la present Biennal. Així mateix, vol agrair a tots els
autors la seva participació. D'aquesta manera s'ajuda a difondre i potenciar la tasca de l'arquitecte, tan
necessària avui en dia.
S'ha mantingut el nombre d'obres presentades en aquesta mostra, en comparació de la convocatòria
anterior. Aquest fet no és d'estranyar, ja que va lligat al nombre d'obres construïdes a la Demarcació en els
últims anys que, com bé sabem, no ha augmentat. Per això, i amb més motiu, es valora molt positivament
l'interès que segueix generant aquesta Mostra.
Els projectes de rehabilitació i reforma, i de les obres d'intervenció en espais interiors han format el grup
més nombrós d'obres presentades, davant d'una disminució dels projectes de nova planta i d'ús privat que
ha estat menor ja que no s'ha presentat cap edifici plurifamiliar d'habitatges. Aquesta tendència no ha
minvat la qualitat de les obres presentades.
El jurat es reafirma en la selecció de les 25 obres acordada en la sessió d'ahir dijous i fetes les oportunes
deliberacions després d'haver visitat les obres, emet el següent veredicte per modalitats:

Interiorisme: Obres d'intervenció en espais interiors, disseny i muntatges efímers
Obres Finalistes
Estudi NUA, Tarragona.
NUA arquitectures. Maria Rius Ruiz, Arnau Tiñena Ramos i Ferran Tiñena Guiamet.
Cal Fargas, Reus.
Albert Pàmies Thomas.
Exposició Itinerant de la IX Biennal Alejandro de la Sota - Mostra d'Arquitectura de Tarragona.
NUA arquitectures. Maria Rius Ruiz, Arnau Tiñena Ramos i Ferran Tiñena Guiamet.
Menció especial
El jurat vol subratllar el valor de la creativitat i l'enginy davant un programa a priori impossible. Un projecte
que són molts projectes en un espai mínim que es transforma donant valor al procés i no només al resultat.
El jurat considera atorgar una MENCIÓ ESPECIAL al "Apartament MA", al Vendrell, de l'arquitecte Angel Rico
Painceiras.

Obra Premiada
La simplicitat i la tectònica de baix cost construeixen un sistema capaç d'adaptar-se i resoldre tots els
aspectes del projecte, des de l'organització, fins a la il·luminació i la gràfica. Per aquesta intel·ligent
estratègia, el jurat considera atorgar el PRIMER PREMI d'aquesta categoria a "La Martí", a Tarragona, de
l'arquitecte Ignacio Álvarez Martínez.

Espais exteriors: Espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme
Obra Finalista
Pla Especial Urbanístic del conjunt històric artístic del Monestir de Poblet - PEU CHAP
Jordi Portal Liaño, Claire Palluel i Albert Casanovas Rancaño
Obra Premiada
Des d'una única estratègia d'acotació de l'espai, el projecte resol tant la circulació com la programació dels
diferents espais. L'ús matèric i cromàtic reforça les intencions del projecte. Per aquestes raons, el jurat
considera atorgar el PRIMER PREMI d'aquesta categoria al "Condicionament i Millora de la Plaça de
l'Estatut" al Morell, de l'arquitecte Ramon Gasull Barberà i Aleix Antillach Tarafa.

Restauració: Obres de restauració, rehabilitació o reforma
Obra Finalista
Rehabilitació de l’antic hospital del Coll de Balaguer a l’Hospitalet de l’Infant
Joan Figuerola Mestre, Joan C. Gavaldà i Bordes, Jordi J. Romera Cid
Obres Premiades ex aequo
Per tractar-se d’una delicada intervenció que potencia l'ordre existent en una finca històrica del nucli urbà.
Perquè la mateixa claredat en l'actuació exterior penetra a l'espai interior organitzant i donant continuïtat
al conjunt. Una estratègia única que vincula passat i present en tots els àmbits del projecte. El jurat
considera atorgar el PRIMER PREMI EX AEQUO d'aquesta categoria al "Projecte de Reforma d'una botiga i
rehabilitació d'una façana al carrer Sant Joan de Reus" dels arquitectes Marina Huguet Blasi, Andrés
Peñuela Betancur i Josep Huguet Monné.
Per la mesurada contenció i el rigorós criteri en abordar un treball de rehabilitació, amb maduresa i
subtilesa. El jurat considera atorgar el PRIMER PREMI EX AEQUO d'aquesta categoria a la "Església de la
Santíssima Trinitat" a Tarragona, de NUA arquitectures. Maria Rius Ruiz, Arnau Tiñena Ramos i Ferran Tiñena
Ramos.

Edificis de nova planta d’ús privat
Obra Finalista
Habitatge unifamiliar a Tarragona
Josep Maria Ferran Mercadé

Obra Premiada
Per la innovació en la manera d'habitar, desdoblant una casa en dos temps, dos sistemes constructius, dues
respostes climàtiques. El jurat considera atorgar el PRIMER PREMI d'aquesta categoria a la "Casa OE", a
Alforja, de Fake Industries Architectural Agonism (Urtzi Grau Magaña i Cristina Goberna Pesudo) + aixopluc
(David Tapias Monné)

Edificis de nova planta d’ús públic
Obres finalistes
Tanatori municipal de El Morell
Ramon Gasull Barberà i Víctor Pujol Hugas
Biblioteca Pere Anguera de Reus
STM Arquitectura Ajuntament de Reus (Gabriel Bosques Sánchez) i Tous Arquitectes SLU (Joan Tous GomàCamps)
Obra Premiada
Per la seva estratègica implantació en la trama urbana, els espais de transició entre els diferents volums que
pauten l'entrada al recinte, i per una acurada volumetria i il·luminació natural. El jurat considera atorgar el
PRIMER PREMI d'aquesta categoria a l'Església i Centre Parroquial a Bonavista, Tarragona, dels arquitectes
Daniel Gimeno Domènech i Miguel Guitart.

Finalment el jurat encarrega al secretari que enviï la documentació de les obres premiades a la Fundació
Alejandro de la Sota perquè consideri quina d'elles és mereixedora del Premi Alejandro de la Sota.

En resum, de les 43 obres inscrites en aquesta mostra, el jurat ha decidit seleccionar-ne 25, de les quals 15
han passat a la següent fase com a obres finalistes.
Finalment, el jurat ha decidit atorgar 1 menció i guardonar 6 obres com a guanyadores.

Quan són les set de la tarda es tanca la sessió, de la qual s'estén la present acta.
Divendres, 24 de març de 2017

Josep Anglès Pascual
Secretari del Jurat

