
 
 

                  

 
1A TRIENNAL D’ARQUITECTURA  

DEL BAIX LLOBREGAT, GARRAF I ALT PENEDÈS 
 
 
La seu de la demarcació de Barcelona del CoAC a Sant Joan Despí convoca la 1a 
Triennal d’Arquitectura del Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès, que distingirà 
les obres més significatives realitzades entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de 
desembre 2004 a les comarques citades. 
 
Sant Joan Despí, 4 de maig de 2005 – La I Triennal d’Arquitectura del Baix 
Llobregat, Garraf i Alt Penedès té per objectiu l’impuls i el reconeixement de 
l’arquitectura de qualitat vinculada al seu territori. 
 
Els premis es divideixen en 6 categories diferents i estan oberts a promotors, 
facultatius i constructors, que poden optar als premis següents: 
 

- Obres de nova planta de promoció pública 
- Obres de nova planta de promoció privada 
- Obres de restauració, rehabilitació o reforma 
- Interiorisme: intervencions en espais interiors i muntatges efímers 
- Espais exteriors: espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge 
- Innovació tècnica-cosntructiva i sostenibilitat 

 
En aquesta primera edició del certamen, el jurat estarà integrat pel president de la 
demarcació de Barcelona del CoAC, Jordi Ludevid; la vocal delegada de la seu del 
Baix Llobregat, Maite Ruf; i els arquitectes Mª Luisa Aguado, Luís Alonso, Meritxell 
Inaraja, Josep M. Montaner i Francesc Pla. 
 
Per participar-hi, s’ha de presentar, abans del 31 de maig a les 12.00 h, la 
documentació següent: un màxim de 3 fulls DIN A3 amb la documentació gràfica per 
explicar l’obra, amb indicació de l’escala i l’orientació —els plànols també s’han de 
lliurar en format digital, jpg o pdf—; de 3 a 5 fotografies de l’obra mida 24x30 cm sobre 
paper brillant —també en format digital, tif d’alta resolució—; màxim de 2 fulls DIN A4 
amb la memòria descriptiva de l’obra —adjuntant una còpia digital en format doc o pdf 
editable—; i un plànol de l’emplaçament i l’itinerari per anar a visitar l’obra. Cal 
acompanyar-ho de la fitxa d’inscripció. Aquesta documentació s’ha de lliurar a la seu 
del Baix Llobregat de la demarcació de Barcelona del CoAC (plaça Catalunya, s/n, 
Edifici Can Negre, 08970 Sant Joan Despí) de dilluns a divendres de 9.15 h a 16.45 h. 
La documentació pot ser presentada per qualsevol dels participants: promotor, 
facultatiu o constructor. 
 
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el mes de octubre, coincidint amb la 
inauguració d’una exposició de les obres seleccionades, finalistes i premiades, i de la 
qual s’editarà un catàleg que recollirà totes aquestes obres. 
 
Les bases es poden descarregar a http://itineraris.coac.net/1a_triennal_arquitectura/ 
 
 
 
 
Per a més informació: 
S   

eu del Baix Llobregat de la demarcació de Barcelona del CoAC: Laura López Fuentes triennalsjd@coac.net 
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