
                              
 

150 persones assisteixen a Seva al sopar de lliurament  
de guardons de la 4a BACC, Biennal d'arquitectura de les 

comarques  de l'Anoia, Bages, Berguedà i Osona  
   
 

L’acte es fa al Centre Cívic Polivalent de Seva, on es podrà visitar també 
l’exposició de la Biennal 

  
Osona, a 28 d’octubre de 2006 – El Centre Cívic Polivalent de Seva va acollir el passat 
27 d'octubre l’acte de lliurament de guardons de la quarta edició de la Biennal 
d’Arquitectura de les Comarques de l'Anoia, Bages, Berguedà i Osona, organitzada 
per les delegacions d'Osona i del Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya. Un total de sis obres van rebre la menció especial en diverses categories, 
mentre que altres dues foren reconegudes amb una menció. 
 
Segons el veredicte del jurat, en l'apartat d'edificis de nova planta d’ús públic la menció 
especial s'atorga a l’Escola Pública Montbou, a Santa Margarida de Montbui, de 
David Closes. En l’apartat d’edificis d'edificis de nova planta d'us privat d'habitatge 
unifamiliar l’obra guardonada és per la Casa Jardí, a Igualada, de Manuel Bailo i Rosa 
Rull. En la categoria d'edificis de nova planta d'ús privat no residencial la menció 
especial és per a l’Hotel Ciutat d’Igualada, també dels arquitectes Bailo i Rull. Dins 
d'aquest mateix apartat, el jurat ha decidit atorgar una menció a l'obra El Capritx de 
Chone i la Noguera de Can Casula, a Vic, de Germán Zambrana-Delgado.  
 
La menció especial en l'apartat d'obres de rehabilitació tant d’ús públic com privat 
s'atorga a la Biblioteca del Campus universitari de Manresa, de Fargas-Rovira 
Arquitectes Associats S.L. En el d'obres d'interiorisme, obres de tipus efímer, disseny 
de mobiliari i d'altres vha recaigut en el Centre de visitants del parc de la Sèquia de 
Manresa, d’Esther Ferrer i Pep Miravitllas. Per últim, en l’àmbit d'espais exteriors, 
intervencions en espais públics i espais oberts la menció especial és per a la 
remodelació de la plaça Major de Manresa, d’Antonio Montes i Lola Domènech. Dins 
d’aquest mateix apartat el jurat va decidir atorgar una menció al Cementiri Municipal 
Santa Cecília de Voltregà, dels arquitectes Estudi GRV arquitectes (Cristina Gastón 
Guirao, Isidre Roca Burés i Xavier Vidal Manzano). La categoria d'edificis de nova 
planta d´ús privat d'habitatges plurifamiliar es declara deserta. 
 
Pel que fa a la 3a edició del Premi Forum a la millor intervenció en el casc antic de 
Manresa de promoció privada, el jurat atorga el guardó al projecte de rehabilitació 
Casa Asols, al Casc antic de Manresa, de Josep Lluís Pastor. 
 
L’acte de lliurament començà amb una visita a l’exposició dels projectes seleccionats 
en aquesta edició de la Biennal. Els guardonats d’enguany van sortir de les 38 obres 
seleccionades pel Jurat: edificis de nova planta d’ús públic (8), edificis de nova planta 
d’ús privat: habitatge unifamiliar (10), edificis de nova planta d’ús privat: habitatge 
plurifamiliar (3), edificis de nova planta d’ús privat: no residencial (3), obres de 
rehabilitació tant d’ús públic com privat (7), interiorisme —obres d’intervenció en espais 



interiors tant d’ús públic com privat, qualsevol obra de tipus efímer, com també de 
disseny de mobiliari i d’altres— (4) i espais públics i espais oberts (3). De les quals 5 
pertanyen a l'Anoia, 18 al Bages, 1 al Berguedà i 14 a Osona. 
 
El jurat d'aquesta edició l'han format Mercè Berengué, arquitecta en representació del 
president de la Demarcació de Barcelona del COAC; Meritxell Inaraja, arquitecta en 
representació del delegat d'Osona del COAC; Mateu Baylina, arquitecte en 
representació del delegat de Bages-Berguedà del COAC; David Sànchez, arquitecte 
representant de la delegació d'Osona del COAC que actuat com secretari; els 
arquitectes Benedetta Tagliabue, Joaquim Español i Joan Pascual; Josep Armengol, 
arquitecte gerent de FORUM; i Bernat Noguera, arquitecte tècnic en representació del 
vocal Territorial i delegat d’Osona del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics de 
Barcelona. 
 
La quarta edició de la Biennal d’Arquitectura de les Comarques de l'Anoia, Bages, 
Berguedà i Osona és possible gràcies a la col·laboració d’una desena d’empreses 
relacionades amb el món de la construcció que operen en l’àmbit d'aquestes 
comarques (Ascensors Serra sa, EXCOVER, Construccions Ferrer, JÒDUL, Julián 
Arumí sl, Vidres Barnolas sa, Roura-Anglada sa, Construccions Cots i Claret, Grup 
Soler i Mosaics Martí) junt amb el patrocini de Fundació Caixa Manlleu i FORUM). 
  
  
Vegeu pdf amb les obres seleccionades 
  
 
 
Més informació: 
David Sànchez i Parramón, arquitecte 
Coordinador, 4aBACC 
Mòbil 636 63 12 74 
 


