ArqCatMón és l’instrument que il·lustra i analitza l’exercici professional dels arquitectes catalans a
l’estranger. La relació d’intervencions aportada pels mateixos arquitectes nodreix:
 l’Atles ArqCatMón que permet la consulta a través d’internet de totes aquestes
intervencions,
 una exposició itinerant, Expo ArqCatMón, que es vol inaugurar durant el proper congrés
de la UIA a Istanbul i un catàleg,
 i constitueix el conjunt d’obres que es poden inscriure al Premi ArqCatMón 2005.
Mentre que l’Atles ArqCatMón dóna una visió objectiva, publicant a través de fitxes totes les
intervencions, i analítica, extraient els trets característics d’aquestes intervencions, el Premi
ArqCatMón pretén seleccionar i premiar aquelles intervencions que millor exemplifiquin el doble
repte que afronta un arquitecte català quan té l’oportunitat de projectar fora del seu entorn
habitual: intentar, per una banda, comprendre les característiques específiques del lloc (culturals,
urbanístiques, climàtiques...) donant una resposta coherent al problema plantejat i, per altra
banda, transmetre la seva empremta particular al projecte mitjançant l’experiència, els
coneixements i la formació professional que li són propis.
BASES
1. El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya convoca el Premi ArqCatMón 2005 dins de la present
edició ArqCatMón 2005.
2. Poden optar al Premi ArqCatMón 2005 els projectes a l’estranger d’arquitectes que exerceixen
des de Catalunya.
3. La inscripció al Premi ArqCatMón implica l’acceptació de les seves bases així com el
compromís de facilitar el material que s’indica més avall en els terminis establerts.
4. Per tal d’inscriure un projecte al Premi ArqCatMón cal:
 registrar-lo a l’Atles ArqCatMón –d’acord amb el procediment i els terminis establerts
(del 20 de setembre al 20 de novembre de 2004) per a la tramesa de dades a la web
www.coac.net/arqcatmon.htm
 activar en la corresponent fitxa de projecte la casella que permet la inscripció al Premi
 expressar, a títol indicatiu, en quina de les tres categories s’inscriu el projecte:
arquitectura residencial
arquitectura no residencial
urbanisme i paisatgisme
5. Caldrà lliurar abans de les 14h del 30 del novembre de 2004, a la Secretaria del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, a la plaça Nova núm. 5 de Barcelona, un sobre amb la documentació
del projecte que constarà de:
 dos fulls DIN A-3 amb els plànols, les imatges i una petita memòria del projecte
 un CDRom amb la mateixa documentació en format digital
S’indicarà a l’exterior del sobre: el títol del projecte, els autors, l’emplaçament i la categoria en la
qual s’inscriu el projecte.

6. El jurat estarà format per:
dos representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
un arquitecte estranger de renom que exerceixi a Catalunya
un arquitecte espanyol, però no català, de renom
el Director General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
o persona en qui delegui
un Secretari amb veu però sense vot

El Jurat designarà entre els seus membres el president que tindrà vot de qualitat en cas d’empat.
L’acceptació a formar part del jurat comporta, per part dels seus membres, la renuncia que la
seva obra pròpia o la de qualsevol altre amb qui guardin una relació directa, bé de parentiu (fins a
segon grau de consanguinitat o afinitat) bé per col·laboració habitual o associació, pugui optar al
premi, sense perjudici que aquesta obra sí que pugui formar part de l’Atles.
7. El jurat es reunirà a mitjans de gener de 2005 i procedirà en dues voltes, seleccionant en la
primera volta sis projectes per a cada una de les tres categories i escollint en la segona volta el
projecte premiat entre els sis seleccionats de cada categoria. El Jurat procurarà que les sis
propostes seleccionades en la primera volta per a cada categoria resultin representatives de la
proporció entre projectes i obres realitzades que s’hagin inscrit al premi. El Jurat reflectirà en
l’acta de concessió de premis les motivacions del veredicte. El resultat es farà públic a la web
www.coac.net/arqcatmon.htm
8. Els autors de les obres seleccionades i premiades hauran de facilitar el material necessari per a
la publicació de les obres en l’exposició i el catàleg relatius al premi.
9. Tots els treballs presentats romandran de la propietat intel·lectual dels seus autors. Els autors
cedeixen al COAC els drets d’explotació, publicació i difusió de l’obra dins de l’ArqCatMón. En
aquest sentit garanteixen que el material facilitat no té drets de propietat intel·lectual de tercers o
d’autoria en el cas d’imatges que n’impedeixin l’esmentada difusió.
10. Els autors de les obres seleccionades i premiades, així com el autors associats en els països
de destí, rebran el diploma acreditatiu corresponent i un exemplar del catàleg que publicarà el
Premi ArqCatMón.
11. El premi per a cada una de les tres categories consisteix en el viatge, l’allotjament i la
inscripció al congrés de la UIA a Istanbul, que es celebrarà durant la primera setmana de juliol de
2005, per a dues persones.
12. Podeu efectuar qualsevol consulta relativa al Premi o l’Atles ArqCatMón al departament de
Relacions Internacionals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Tel: 93 412 76 51; Fax: 93 412
67 43; E-mail: arqcatmon@coac.net).

