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El passat 6 d'octubre es va celebrar la desena edició dels premis AJAC (Agrupació de
Joves Arquitectes de Catalunya), els guardons bianuals que donen suport a la pedrera
d'arquitectes del país des de fa dues dècades. Aquests guardons valoren la seva tasca
professional a través d'exposicions, conferències i publicacions.
L'acte de lliurament va tenir lloc al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona. Anna

Ramos, directora de la Fundació Mies, va obrir l'acte. El jurat d'aquesta edició va estar
compost, entre d'altres, pels arquitectes Stephen Bates, Alberto Veiga, Toni Gironès,
Amadeu Santacana, David Bravo, Marina Cervera, Iñaki Alday, Sashka Krtolica, Areti
Markopolou i Pola Mora. L'acte el va cloure la secretària del COAC, Assumpció Puig.
Categories i projectes premiats
Obra nova / Rehabilitació. Obra realitzada. Projectes premiats: 'Habitar una nueva
sombra'i 'About-a-void'
Obra nova / Rehabilitació. Obra no realitzada. Projectes premiats: 'El hogar reversible' i
'Manhattan'.
Urbanisme / Paisatge. Obra realitzada. Projectes premiats: 'Micro-intervencions' i 'Un
jardín en piedra tallada'.
Urbanisme / Paisatge. Obra no realitzada. Projectes premiats: BA010' i 'Tamshi'
Reforma interior / Retail Reforma interior-retail. Projectes premiats: 'Ferrer Xocolata' i
'Atenuant l'arquitectura'
Arquitectura efímera. Projectes premiats: 'Vestir la plaça' i 'Cuques Houses'
Disseny de producte. Projectes premiats: 'Enhebrar' i 'Complementary Twins'
Articles premiats: 'Innomap'
Difusió de l'arquitectura. Treballs premiats: 'Points Project' i 'Long time ago'
Projectes final de carrera. Treballs premiats: 'Going Public' i 'Paisatges contemporanis a
Lilla'
Exposició i conferències itinerants per tot el territori
Aquests premis, creats el 1996 per donar protagonisme a la producció dels arquitectes
del país menors de 40 anys, han estat per a molts d'ells el punt de partida d'una reeixida
carrera, reconeguda posteriorment amb altres guardons nacionals i internacionals.
Els premis AJAC se celebren bianualment, alternant la convocatòria d'aquests, amb un
any sencer en què l'agrupació es dedica a fer difusió dels guanyadors mitjançant la
publicació d'un llibre recull de totes les propostes premiades i una exposicio? itinerant
acompanyada del cicle d'Inexperiències, on cada un dels premiats té l'oportunitat
d'exposar la seva feina davant el públic assistent, amb la finalitat de generar un debat
molt proper entre el conferenciant i els oients.
En aquesta edició, amb motiu del 20è aniversari, es va fer la vista enrere i es va convocar
els arquitectes guardonats durant aquests 20 anys per fer una foto de família.
Els representants de l'AJAC se senten "molt orgullosos de comprovar com any rere any
hem aconseguit l'objectiu d'actuar com a plataforma de llançament de nous talents que
han tingut l'oportunitat d'avançar en la seva carrera professional; i que, anys després,

s'han acabat consolidant com a professionals de referència per aquells que tot just
s'inicien en el món de l'arquitectura".
Podeu veure el vídeo de l'acte aquí [1].
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