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INTRODUCCIÓ 
 
Les Biennals d’Arquitectura de les Comarques Centrals catalanes (BACC) va tenir 
com a objectiu ja des de la seva primera convocatòria allà l’any 1999, la voluntat de 
mostrar l’arquitectura que s’estava relitzant en aquest territori més enllà de la que 
surt publicada i publicitada en els mitjans de comunicació especialitzats. 
 
Aquest objectiu és avui en dia més vàlid que mai enmig d’un context plenament 
afectat per una crisi més extensa i profunda del que es pensava en la seva fase 
inicial. 
 
És per això que enguany convoquem la 6ª Mostra d’Arquitectura de les 
comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès. 
 
En aquesta ocasió no només canvien les condicions d’allò que presenten els 
arquitectes, condicionades per l’evident pressió de l’entorn, sinó que canvia la 
manera en que mostrarem les nostres obres i el nostre perfil professional. Com heu 
vist hem substituït la paraula Biennal per la paraula Mostra, intentant que el temps 
no sigui un element definitori del nostre treball, sinó que aquesta representació del 
nostre treball tingui presència continuada en els mitjans de comunicació ajuntant els 
esforços de tots els territoris catalans. 
 
Serà la primera vegada que aquesta Mostra, i les altres Mostres d’Arquitectura de 
Catalunya s’instal·laran a la xarxa, amb l’objectiu d’estar-hi de manera permanent i 
significativa, i poder ser un referent del que fan els professionals de l’arquitectura, 
tant a Catalunya com al resta del món. 
 
Les mostres d’arquitectura poden ser una de les eines per a que la professió 
d’arquitecte pugui entendre’s com un conjunt de valors, no només generats pels 
propis professionals, sinó que son fruit d’una relació a varies bandes. Sense un bon 
client o promotor, un constructor seriós, i un conjunt d’altres professionals que 
col·laboren en el procés, seria bastant difícil obtenir una bona obra arquitectònica. 
 
Observant la etimologia de la paraula arquitecte, el seu origen és en dues paraules 
gregues: Archós (arcos) = cap, guia, principal  i Técton (tektwn) = obra. 
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L’arquitecte és doncs el guia o director de la obra, i com a tal té la missió d’ordenar la 
complexitat de les edificacions i conjuntar tots els actors que en elles participen. Per 
tant podem dir que l’arquitectura té un component cultural molt important que va més 
enllà de la pròpia construcció, i que té diferents reflexes segons el seu entorn 
cultural. 
 
Les mostres d’arquitectura seran doncs un bon reflex de l’arquitectura que es 
desenvolupa en un territori, i seran per tant una conseqüència real del que és 
pròpiament la societat que la utilitza i per tant que també desenvolupa els diferents 
edificis. 
 
Aquest esperit transversal del que és l’arquitectura de les nostres terres és el que es 
presenta en la Mostra d’Arquitectura de les Comarques Centrals (MACC) de l’Anoia, 
el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès. 
 
 
 
 
 
 
 
Les Delegacions del Bages-Berguedà i d’Osona de la Demarcació de Barcelona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, convoquen la Sisena Mostra d’Arquitectura de 
les Comarques Centrals. 
 
 
Junt a aquesta convocatòria, en aquesta edició es convoquen els següents 
guardons: 
 
2n Premi Patronat Ciutat Antiga de Vic 
 
5è Premi Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (FORUM) 
 
Aquests premis es convoquen paral·lelament a les modalitats pròpies de la Mostra 
d’Arquitectura.  
Els autors de les obres que optin als mateixos ho hauran de fer explícit en el moment 
de la inscripció, en les caselles que s’habilitaran a tal efecte. 
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PARTICIPACIÓ I ÀMBIT 
 
Qualsevol persona, entitat o institució interessada pot proposar les obres que 
consideri oportunes, realitzades en l’àmbit territorial de l’Anoia, Bages, Berguedà, 
Osona i El Solsonès, seguint el procediment indicat al portal d’inscripció i l’abonament 
del preu d’inscripció. 
 
Poden optar a la Mostra d’Arquitectura, així com a les convocatòries dels premis 
abans esmentats, les obres finalitzades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 
desembre de 2010 construïdes en l’àmbit territorial de les comarques centrals. 
 
 
 
MODALITATS DE PRESENTACIÓ DE LA MOSTRA D’ARQUITECTURA 
 

A. Edificis de nova planta de promoció pública 

 A.1. Edificis d’ús privat 

 A.2. Edificis d’ús públic 

B. Edificis d’habitatges unifamiliars de promoció privada 

C. Edificis d’habitatges plurifamiliars de promoció privada 

D. Edificis d’ús no residencial de promoció privada 

E. Intervencions de rehabilitació, tant de promoció pública com privada 

F. Intervencions en espais exteriors.  
     Inclou obres d’urbanització i ordenació d’espais exteriors 

G. Intervencions en espais interiors. 
     Inclou arquitectura d’interiors i arquitectures efímeres. 

H. Planejament i urbanisme 

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació Definitiva entre l’1 de gener de 

2008 i 31 de desembre de 2010 

 

 

6a. MACC - 3 
 



Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya   
Demarcació de Barcelona 
Delegació Bages-Berguedà   
Delegació d’Osona                       

             

 

 

 
 
 
INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 
Els requeriments d’inscripció, la seva mecànica, així com la documentació a 
presentar formada per text, imatges i plànols, amb les especificacions i descripció 
precisa, es farà efectiva i es penjarà al portal www.coac.net, seguint les indicacions 
a tal efecte. 
 
La Demarcació de Barcelona del COAC, amb l’interès per difondre l’obra 
arquitectònica i el treball dels arquitectes amb el reconeixement implícit de la seva 
dedicació i esforç en l’exercici de la professió i la posada en valor del servei que 
aquest exercici aporta a la societat, es compromet a la seva divulgació pública tot 
reservant-se el dret de fer ús parcial o totalment de la documentació lliurada de totes 
les obres presentades. 
 
El preu d’inscripció per la participació a la Mostra, és de 30 euros per la primera obra 
presentada i de 50 euros per la segona obra i les posteriors. 
 
 
 
TERMINIS  
 
El termini d’inscripció i presentació de la documentació d’aquesta convocatòria, 
s’obrirà a partir del 1 de juny i s’acabarà a les 14:00 hores del 15 de juliol de 2011. 
 
 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ 
 
A partir d’aquesta convocatòria la participació a la Mostra comportarà el pagament 
d’una quantitat en concepte de drets d’inscripció. 
 

PRIMERA OBRA INSCRITA 30,00€  
 

SEGONA OBRA INSCRITA I 
POSTERIORS 

50,00€ (per obra) 
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JURAT 
 
El jurat actuarà d’acord amb les bases i estarà integrat per: 
 
1. Un representant de la Demarcació de Barcelona del COAC 
2. Un representant de les Delegacions del Bages-Berguedà i d’Osona del COAC. 
3. Dos arquitectes convidats per les Delegacions. 
4. Un arquitecte convidat per la Demarcació de Barcelona del COAC. 
5. Un relator convidat per les Delegacions, sense vot. 
6. Un secretari/a del Jurat, sense vot. 
 
 
La figura del relator correspon a una persona amb dilatada trajectòria dins el món del 
periodisme o la literatura, les funcions del qual seran viure en primera línia el 
desenvolupament de les tasques pròpies del jurat, tant en la fase de coneixement de 
les obres presentades com de deliveració posterior, per poder relatar l’experiència 
viscuda mitjançant els canals de comunicació que s’escaiguin, amb la finalitat 
d’actuar com a altaveu a la societat del certamen de la Mostra.     
 
L’acceptació de formar part del jurat comporta la renúncia expressa a optar a cap 
dels premis amb cap de les obres amb les que hagin tingut relació directe.  
 
El jurat  procedirà als acords per majoria de vots. 
 
El jurat haurà d’incloure en l’acta una valoració de les obres seleccionades i 
premiades i podrà fer les mencions que cregui oportunes així com declarar desertes, 
reordenar les categories, o re-classificar alguna de les obres, si així ho convé. 
(En el cas d’haver de fer una nova classificació l’autor/a rebrà una notificació escrita 
en la que se li sol·licitarà el vist-i-plau) 
 
 
 
SELECCIÓ I MENCIONS 
 
El jurat emetrà dues actes, en la primera fase es farà una selecció de les obres 
presentades en cadascuna de les categories i en la segona s’atorgaran les mencions 
per a cada modalitat de la Mostra d’Arquitectura així com els premis descrits. 
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El veredicte del jurat es donarà a conèixer en l’acte públic que es realitzarà a tal 
efecte, i que serà anunciat amb antelació. 
 
 
 
GUARDONS ASSOCIATS A AQUESTA CONVOCATÒRIA 
 
En aquesta edició s’inclouen els següents reconeixements: 
  
 
A proposta del Patronat Ciutat Antiga de Vic, el Segon Premi del Patronat Ciutat 
Antiga de Vic que distingeix la millor intervenció arquitectònica en l’àmbit del nucli 
antic de Vic. 
 
A proposta de l’empresa pública Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, 
SA, el Cinquè Premi FORUM, que distingeix la millor intervenció arquitectònica en 
l’àmbit del centre històric de Manresa.  
 
Aquests premis es convoquen paral·lelament a les modalitats pròpies de la Mostra. 
Els autors de les obres que optin als mateixos ho hauran de fer explícit en el moment 
de la inscripció, a la casella que s’habilita a tal efecte. 
 
 
 
PUBLICACIÓ DELS TREBALLS 
 
Tots els treballs que s'hagin presentat a la Mostra d’Arquitectura seran publicats a la 
xarxa i, probablement, en paper de la manera més massiva possible, atesa la 
voluntat de difondre’ls en mitjans de comunicació escrita.  
 
Els participants cediran els seus drets de propietat intel·lectual en favor del COAC, 
de manera que aquest en pugui fer la divulgació que cregui més oportuna. 
 
 
(NOTA: la participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases. 
Qualsevol consideració no especificada en aquestes bases quedarà sota la decisió 
del Jurat) 
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