
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
 
 
ATORGATS ELS PREMIS AJAC PER A JOVES ARQUITECTES 
 
Prop de 20 joves professionals guardonats en la setena edició dels Premis 
 
 
El veredicte de la setena edició del Premi AJAC Joves Arquitectes s’ha fet públic avui 
en un acte celebrat a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) de plaça 
Nova, a Barcelona. 
 
El Premi AJAC, organitzat des del 1996 per l’Agrupació de Joves Arquitectes de 
Catalunya (AJAC) del COAC, es convoca cada dos anys amb l’objectiu de donar a 
conèixer els treballs més destacats dels arquitectes menors de quaranta anys. Un jurat 
internacional, format per professionals de reconegut prestigi, avalua els treballs 
individualment i, a partir dels criteris fixats a les bases dels premis, puntuen els treballs 
presentats sota rigorós anonimat. En aquesta edició s’han presentat un total de 186 
candidatures als premis a les seves quatre categories. 
 
A la categoria d’obra construïda han estat guardonades les següents obres: 
 
- Plaça de l’Absis de la Catedral a Tortosa d’Olga Felip i Josep Camps. 
- Arxiu Comarcal del Baix Camp a Reus, de Núria Oliveras i Jordi Oliveras. 
- Rehabilitació d’una nau industrial a Legazpi, de Jaume Blancafort Sansó. 
- Expositors efímers per a la XXVII del ModaFad, de Josep Muñoz i Pérez. 
- Centre Cívic Mercat de Ferreries a Tortosa, d’Olga Felip i Josep Camps.  
 
En aquesta categoria el jurat estava integrat per: Smiljan Radic, David Basulto, Oliver 
Thill i Margarita Jover.  
 
En la categoria d’obra no construïda, han estat premiats els projectes: 
 
- Habitatge a Torrelavit  de Josep Muñoz i Pérez. 
- Auditori Municipal a Lucena, de Marta Partida, Héctor Mendoza i Boris Bezán 
- Biblioteca i l’Arxiu Municipals a Manlleu, de Gerard Torrent Izquierdo. 
- Habitatge unifamiliar de Jaume Blancafort Sansó 
- Habitatges de HPO a Son Servera de Marta Peris.  
 
En aquest àmbit, han conformat el jurat Esteve Bonell, Alejandro Arcuri i Antonio 
Jiménez Torrecillas, 
 
A la categoria de treballs d’investigació teòrica, tecnològica i/o altre producció entorn la 
difusió cultural de l’arquitectura els premiats han estat els articles Cirugía i Clons, de 
David Caralt Robles; El Hermano pequeño de Gaudierr-Brzezka, d’Adrià Carbonell 
Rabassa i els assaigs Temenos, de David Jiménez, The Good Shepard, d’Adrià 
Carbonell Rabassa i Fragmentos del diario de un recién titulado despistado, de 
Tono Fernández Usón. 
 
 
En aquesta categoria han actuat com a jurats Rozanna Montiel, Miquel Adria i Ethel 
Baraona.  

 



 
Finalment, a la categoria de  projecte final de carrera (PFC), han estat premiats els 
projectes:  
 
- Ampliació de la Biblioteca Pública d’Estocolm, d’Ana Quintana Zazurca. 
- Centre cívic a Miranda d’Ebre, de Maria Ruíz Pardo. 
- Centre d’Investigació agrària al Delta del Llobregat, de Silivia Pujalte Toledo. 
- Edifici d’equipaments al Campus de la UPC de Castelldefels, de Víctor Sala Bori  
 
Daniela Hartmann, Andreas Quednau i Rosa Rull han integrat el jurat d’aquesta 
darrera categoria dels premis. 
 
Els treballs guardonats són reconeguts amb la publicació AJAC VII, que serà editada a 
mitjans de 2011 i amb l’exposició conjunta de tots els treballs, que ha estat inaugurada 
avui a la seu del COAC de plaça Nova. El disseny d’aquesta exposició està realitzat 
pels arquitectes lleidatans Olga Sainz de la Maza i Jaume Farreny, amb la 
col·laboració de la Demarcació de Lleida del COAC. L’exposició té caràcter itinerant.  
 
 
 
 


