
 

 

 
 

 

 

Comunicació   

Convocatòria especial:  Recull de Mostres 

 

 

Dintre de les accions del 16è Congrés  

d’Arquitectura de Catalunya, el COAC obre  

la base de dades de la Mostra d’Arquitectura  

Catalana a tots aquells treballs desenvolupats  

en un període de temps especialment condicionat 

-2010/2015-, i que no hagin estat inscrits en  

passades edicions  
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El Programa Mostra d’Arquitectura Catalana recull l’herència de les biennals, 
triennals i premis d’arquitectura organitzats fa prop de vint anys per Delegacions i 
Demarcacions col·legials amb la voluntat de potenciar i donar a conèixer el treball 
d’edificació i planejament dels arquitectes arreu del territori català i en l’àmbit 
internacional.  

També persegueix, no obstant això, mostrar altres formes i maneres d’exercir 
aquest ofici  -basades en la transversalitat i la resolució d’entorns complexos-,  que 
van més enllà de les atribucions clàssiques. Busca fer visible la versatilitat que ens 
proporciona la nostra formació, la versatilitat d’un ofici que ofereix perfils 
professionals molt diversos, i que permet desenvolupar múltiples exercicis, en 
definitiva, múltiples Arquitectures.  
 
D’aquesta manera el Programa Mostra obre el focus i evoluciona cap a un objectiu 
més ampli: Mostrar les Arquitectures de Catalunya. 
 
El COAC, en l’entorn del 16è Congrés d’Arquitectura i a través de la Taula de 
Mostres, vol ampliar i aprofundir la mirada sobre els últims anys de producció dels 
seus col·legiats, en un context especialment condicionat, que va des de l’any 2010 
fins el 2015, mitjançant la present convocatòria anomenada Recull de Mostres. 
 
Per poder compilar tant les obres construïdes com altres treballs i tasques 
realitzats en l’àmbit de les competències i el perfil propis dels arquitectes, el 
Programa Mostra obre el seu registre per a que puguin ser inscrites totes aquelles 
obres construïdes i tasques no incloses a la seva base de dades –no presentades 
en anteriors Mostres-, finalitzades dintre del període de temps esmentat i  
desenvolupades a qualsevol punt de l’estat espanyol . Aquest àmbit geogràfic 
permet recollir, per primera vegada, treballs realitzats a tot el territori del Estat, 
ampliant així les àrees que cobreixen actualment les Mostres: Barcelona, 
Comarques Centrals, Maresme, Terres de l’Ebre, Tarragona, Terres de Lleida i 
Vallès.  
  

Alhora, aquesta convocatòria contempla un nou espai virtual on inscriure 
accions, tasques, treballs, produccions,... no contemplades en les modalitats que 
la Mostra acostuma a recollir en tant que relacionades amb l’edificació i 
l’urbanisme. Aquest espai, anomenat Altres Modalitats , permet posar en valor i 
divulgar les capacitats diverses que els/les arquitectes posen en pràctica per a 
realitzar aquelles accions, tasques, etc...  Inclou la intervenció en el sector de 
serveis, consultoria i organització, en el mon de l’administració pública, la 
indústria,... i en altres sectors econòmics i productius que no estiguin directament 
vinculats -o que no aboquin necessariament-  a l’edificació o al planejament, i que 



  

  

treballin i aportin de manera clara valors i àrees de coneixement estretament 
vinculades amb la formació i les atribucions pròpies dels arquitectes . 
 

Es constituirà un comitè de valoració que realitzarà una tasca transversal d’anàlisi 
de les obres del període establert –totes les ja inscrites en anteriors convocatòries, 
i aquelles inscrites en la convocatòria actual, dintre del Congrés-, i emetrà unes 
conclusions que seran recollides en els treballs finals del conjunt del Congrés. 

 


