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El jurat del Concurs d'Arquitectura escull la proposta "Dressing up" [1] per transformar els

espais públics de plaça Nova en un centre neuràlgic que reflecteixi tota l?activitat
generada en els diferents actes programats amb motiu del Congrés d?Arquitectura
2016.
De les 15 propostes presentades a concurs, el jurat n'ha valorat la percepció des de
l'exterior, el desenvolupament interior, i la realització com a proposta construïble amb el
pressupost ofertat.
En relació a la proposta guanyadora, "Dressing up" [1], el jurat en valora la claredat del
vocabulari i la creació d'un concepte potent. La generació d?una cortina unificadora dóna
ritme a la proposta, connectant totes les zones des de l?exterior. L?element cortina, que
interactua amb el visitant, és una idea que el jurat ha considerat molt atractiva. A més, la
divisió espacial ajuda a generar zones diferenciades per als diversos usos que hi poden
tenir lloc durant el Congrés. A la vegada, però, aquesta divisió és fàcilment variable.
Tot i que "Dressing up" és la proposta escollida per a ser construïda, el jurat ha decidit
atorgar el primer premi ex aequo al projecte "Sobretaula" [2], del qual en destaca la bona
relació entre l?espai interior i l?exterior, que juga amb l?entrada del sol i fa canviar
l?ambient del vestíbul depenent de l?hora. D?aquesta manera, es crea una façana que
actua a mode de vitralls de colors. Així mateix, es valora positivament la manera com
l?element continu de façana s?introdueix a l?interior, generant els diferents espais des de
la continuïtat del sistema escollit.
Per últim, el jurat ha atorgat un accèsit a la proposta "Noves perspectives" [3], de la qual
en valora sobretot la imatge, molt potent, des de l?exterior. La nova imatge de l?exterior
de l?edifici impacta en la plaça de la Catedral creant noves visions des d?aquest espai
públic.
Els premis es lliuraran el proper 21 de juliol a les 20 h durant la Revetlla inaugural
del Congrés d'Arquitectura.
Acta del jurat
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