
 

 

 

 
Reconeixement de la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) a la prestigiosa 

publicació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 

PREMI INTERNACIONAL DE CRÍTICA ARQUITECTÒNICA 
A LA REVISTA “QUADERNS D’ARQUITECTURA I 

URBANISME”  
 
Barcelona, a 26 de maig de 2005.- La revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, editada pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de l’any 1944, ha rebut el Premi Jean Tschumi 2005 de 
la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA), exaequo amb l’editor de la revista “Architectural 
Review”, l’arquitecte britànic Peter Davey. Aquest guardó assenyala les aportacions més 
importants en crítica i educació de l’arquitectura i constitueix un referent en el panorama 
arquitectònic mundial. 
 
El jurat internacional ha valorat “la consistència amb la què Quaderns, amb la seva trajectòria 
en el temps, s’ha constituït en una visió vanguardista en els aspectes de crítica urbana i de 
l’entorn edificat”. L’entrega dels Premis UIA tindrà lloc el proper 6 de juliol en el marc del 
Congrés Internacional de la UIA que se celebrarà a la ciutat turca d’Istambul. 
 
Creats l’any 1961, els premis UIA inclouen quatre categories: Premi Patrick Abercrombie, a 
l'urbanisme i a l'ordenació del territori; Premi Auguste Perret per l'aplicació de la tecnologia a 
l'arquitectura; Premi Jean Tschumi, a la crítica a l'arquitectura i/o l'ensenyament de 
l'arquitectura; Premi Robert Matthew, a l'ordenació dels assentaments humans. Són convocats 
cada tres anys, coinicidint amb la celebració del Congrés mundial de la UIA. De caràcter 
temàtic, estan dedicats a la memòria dels primers presidents d’aquesta entitat internacional. 
 
Des del primer volum de la revista “Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme”, editat l’any 1944 sota 
la direcció de Cèsar Martinell, aquesta publicació, de difusió internacional i d’un tiratge actual 
de 14.000 exemplars, ha estat coordinada per 17 equips d’arquitectes, sota la direcció de: 
Ramon Tort (1950-1957); Assís Viladevall (1958-1966); Vicenç Bonet (1966), Àngel Serrano (1966-
1967); Josep Corredor-Matheos (1969-1970); Emili Donato (1970-1973); Xavier Sust (1970-1973); 
Josep A. Dols (1974); Vicenç Bonet (1975-1976); Òscar Tusquets (1977); Juli Laviña (1977-1979); 
Agustí Pruñonosa (1980); Josep Lluís Mateo (1981-1991); Manuel Gausa (1991-1999); Ivan 
Bercedo+Jorge Mestre (2000-2003).  
 
“Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme” està actualment dirigida per Lluís Ortega. Integren el 
comité editorial: Roger Paez, Ramon Faura, Toni Montes, Xavier Osarte, Santi Ibarra, Moisés 
Puente i Roger Adam. La promoció del debat sobre la pràctica de l’arquitectura en el marc 
internacional, la divulgació d’aquella arquitectura que assumeix la investigació amb 
determinació i la insistència en la reinvenció de la disciplina arquitectònica són tres dels 
objectius de l’actual equip editorial (més info: http://quaderns.coac.net/q/index.html). 
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