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OBRA GUANYADORA DEL PREMI D'ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA
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L'ESTUDI DE TOULOUSE BAST GUANYADOR
DEL PREMI ARQUITECTURA EMERGENT
•
•

Amb aquests dos guardons, el jurat del Premi destaca la qualitat i rellevància del
programa d'habitatge col·lectiu i l'arquitectura en àrees rurals.
El 7 de maig, l'acte de lliurament de premis tindrà lloc al Pavelló Mies van der Rohe de
Barcelona.

Brussel.les, 10 d’abril de 2019- En una roda de premsa celebrada avui a Brussel·les, la Comissió
Europea i la Fundació Mies van der Rohe han anunciat els guanyadors del Premi d'arquitectura
contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019.
La transformació de 530 habitatges - Grand Parc Bordeaux De Lacaton i Vassal, Frédéric Druot
Architecture i Christophe Hutin Architecture és l’obra guanyadora de 2019. El client és
AQUITANIS, patronat d’habitatge de Bourdeaux Métropole. L'obra és una renovació innovadora
de tres grans edificis d'apartaments a Bordeus, que proporciona a tots els habitatges una nova qualitat
d’espai i de vida, partint d’un inventari molt precís de les qualitats existents a preservar i les mancances
a suplementar. La transformació de cada unitat va costar €50.000 (sense IVA) i no va
suposar l’augment del preu del lloguer dels inquilins que tampoc no van haver de deixar els seus
apartaments durant les obres de construcció.
El premi Arquitectura Emergent 2019 s'ha atorgat a l'estudi BAST, de Toulouse pel menjador
de l'escola de Montbrun-Bocage, a l’Alta Garona, a prop dels Pirineus francesos. El
client és l’ajuntament de Montbrun-Bocage. El menjador és una extensió de l'escola existent de
61 alumnes que tanca el pati físicament però no visualment.
Els dos projectes premiats han estat elegits d'una llista de 383 Obres de 38 països europeus. Els cinc
finalistes van ser seleccionats i visitats pel jurat: Terrassenhaus Berlín / Lobe Block, l’auditori i
centre de congressos de Plasència; PC CARITAS a Melle; la plaça Skanderbeg a Tirana i els blocs
d’habitatges de Bordeus, acompanyats dels autors de les obres, els clients o promotors i els usuaris.
El jurat va visitar les sis obres arquitectòniques representatives d'una nova agenda de l'arquitectura
actual. Venim d'un llarg període d'incertesa que ara es transforma en optimisme i generositat, i això
planteja una actitud què tant clients com d'arquitectes assumeixen riscos. Els finalistes van presentar
edificis remarcables i atractius i espais en condicions complexes, fent molt difícil l'elecció del jurat.
Després de cinc hores de debat constructiu, la decisió va ser presa democràticament i també amb la
convicció que, després de visitar totes les obres, totes haurien estat dignes guanyadores.

El jurat presidit per Dorte Mandrup ha adjudicat el Premi a les dues obres per les raons
següents:
Transformació de 530 habitatges - Grand Parc Bordeaux
El jurat va valorar que el projecte aborda el repte que planteja l’estoc d’habitatges existents a
Europa des del període de postguerra, i el resol utilitzant mitjans mínims per aconseguir un
efecte màxim. En lloc de demolir, que implica l'ús d'una quantitat important d'energia, en aquest
cas el client va entendre i va recolzar els avantatges de transformar els tres edificis existents. Això
ha canviat la vida dels seus ocupant per a millor sense subestimar les seves vides anteriors,
omplint el nou volum de poesia perquè parteix de la premissa que la gent entén l'espai i, en
conseqüència, l'utilitza de maneres molt diferents.
En un moment en què les comissions de nous habitatges socials demanen una reducció de la
superfície dels pisos, aquí el volum augmenta, oferint dignitat i donant més valor a l'individu i al
col·lectiu. El conjunt es converteix en una oportunitat optimista per a l'habitatge social i la
modernitat, amb generositat i també canviant l'arquitectura i les seves possibilitats. Els arquitectes
mostren un molt alt reconeixement de per a qui - una barreja d’habitants - i perquè - els resultats
de les investigacions anteriors sobre transformació - estan treballant. Això es tradueix en una
manera refinada de treballar amb persones, espai i materials, tot i que la millora del col·lectiu
podria haver estat més gran si les oportunitats en la relació amb el carrer haguéssin estat unes
altres estat diferents.
.
Nom de l'obra: Transformació de 530 habitatges - Grand Parc Bordeaux (FR)
Oficina: Lacaton & Vassal architectes; Frédéric Druot Architecture i Christophe Hutin
Architecture
Autors: Anne Lacaton (FR); Jean Philippe Vassal (FR); Frederic Druot (FR); Christophe Hutin
(FR)
Més informació: https://eumiesaward.com/work/3889
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Menjador escolar a Montbrun-Bocage
El que va remarcar el jurat van ser les decisions d’implementació i disseny extremadament
precises que fan del menjador, amb un pressupost relativament petit, un projecte notable. El
treball es va realitzar amb extrema humilitat, tenint en compte el context del poble i el paisatge
immediat, creant així una obra d’arquitectura molt respectuosa.
Com expressa Benjamin Aubry, arquitecte i expert del Premi EU Mies Award, la senzillesa
dels seus dispositius i la seva construcció ofereix un espai generós, una excel·lent capacitat d’ús
i una immensa poesia.
Nom de l'obra: Menjador escolar a Montbrun-Bocage (FR)
Oficina: BAST (FR)
Més Informació: https://eumiesaward.com/work/3843
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La resolució del Premi es celebrarà el dia 7 de maig en EU Mies Award Day a Barcelona. El
programa d’aquest esdeveniment inclourà:
- Inauguració de l'exposició "EU Mies Award 2019" que mostrarà maquetes, textos, vídeos,
esbossos i dibuixos de les 40 obres preseleccionades i un compendi de tots els 383 nominats.
- La presentació del catàleg i de l'aplicació per a telèfon mòbil EU Mies Award 2019;
- Els debats "EU Mies Talks" sobre "Arquitectura per a la comunitat" i "Arquitectura i patrimoni
contemporanis". Aquestes converses permetran als guanyadors, finalistes, seleccionats, clients,
mitjans de comunicació d'arquitectura i persones interessades debatre sobre els temes emergents
destacats pel jurat;
- Lliurament de premis al Pavelló Mies van der Rohe a les 18: 30h i tret de sortida de la Setmana
d'Arquitectura de Barcelona i els “EU Mies Award Architecture Days” en què les 4 obres
finalistes, la guanyadora i la d’arquitectura emergent, així com alguns dels edificis preseleccionats
organitzaran activitats per apropar l’arquitectura a tots els públics.
L'exposició "EU Mies Award 2019" iniciarà la seva gira per Europa amb la seva inauguració a
BOZAR, Brusselles, el 13 de setembre i continuarà visitant altres ciutats al llarg de l’any 2019 i
del 2020.

Calendari del Premi:
10 d'abril de 2019 - Anunci del guanyador del Premi i del guanyador d’Arquitectura Emergent a
Brussel·les (BOZAR)
7 de maig de 2019 - Acte de lliurament de premis, debats EU Mies Talks, presentació del catàleg
del Premi 2019 i obertura al públic de l'exposició “EU Mies Award 2019” a Barcelona.
7-19 de maig de 2019 - EU Mies Award Architecture Days
9-19 de maig de 2019 – Setmana d’Arquitectura de Barcelona: un ampli ventall d'activitats
relacionades amb el món de l'arquitectura i la ciutat, organitzades amb diferents institucions i
impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i la
Fundació Mies van der Rohe.
Contacte:
Fundació Mies van der Rohe – Gabinet de premsa
Miriam Giordano/ Labóh
Correu electrònic: press@miesbcn.com
Tel.: + 34 933 192 664/+ 34 606 602 230
Més informació:
www.eumiesaward.com
www.miesbcn.com
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
Dossier de premsa
https://mies.link/PressKit_Winners
Xarxes socials:
Canals de mitjans socials:
@Premi eumies (Facebook, Twitter, Instagram)
@La FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)
@CreativeEuropeEU Facebook
@Europe_creative Twitter
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Totes les obres nominades són a l'aplicació:
Disponible per a Android i iOS.
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