EUMIES AWARDS DAY 2022
GRAN CELEBRACIÓ DE L’ARQUITECTURA EUROPEA
A BARCELONA
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•

Yvonne Farrell i Shelley McNamara de Grafton Architects, guanyadores
del Premi d’Arquitectura 2022 per Town House – Kingston University
(Londres), i els tretze membres de Lacol, guanyadors del Premi Emergent
2022 per La Borda habitatges cooperatius (Barcelona), junt amb la resta
d’estudis d’arquitectura finalistes i els seus clients, han rebut els guardons
del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi
Mies van der Rohe 2022 en una cerimònia que ha tingut lloc aquest migdia
al Pavelló Mies van der Rohe.

•

L’EUmies Awards Day, que se celebra al llarg del dia d’avui a Barcelona,
inclou la cerimònia d’entrega dels premis, l’exposició amb maquetes,
textos, vídeos, i dibuixos de les 40 obres seleccionades i un resum de les 532
nominades, i els debats EUmies Awards Talks, en els que participen els
arquitectes guanyadors, finalistes, clients i membres del jurat del Premi 2022.

•

Els esdeveniments, oberts a la ciutadania i en el context del “Model.
Festival d’Arquitectures de Barcelona”, té com a finalitat promoure el
coneixement de l’arquitectura contemporània i els seus valors al gran públic
tant en forma presencial com a través del streaming que difon totes les
xerrades del dia, en directe, en el canal de YouTube dels EUmies Awards.
Segueix en directe l’EUmies Awards Day:

https://mies.link/EUmiesAwardsDay2022_Live

12 de maig de 2022, Barcelona.Aquest migdia, al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona, la Comissió Europea i la
Fundació Mies van der Rohe han entregat els guardons del Premi d’Arquitectura
Contemporània de la Unió Europea – Premio Mies van der Rohe 2022 a l’estudi
irlandès Grafton Architects per la seva obra Town House – Kingston University a
Londres, i als barcelonins Lacol per La Borda habitatge col·lectiu construïda a la
ciutat comtal.
L’acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau, la
comissaria europea d’innovació, investigació, cultura, educació i joventut, Sra. Mariya
Gabriel, la presidenta de la Fundació Mies van der Rohe, Sra. Janet Sanz, el Sr.
Agustí Serra, Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya, i el Sr. Iñaqui Carnicero, Director General d’Agenda Urbana i Arquitectura,
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya.
Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe, ha donat la benvinguda al
nombrós públic que ha assistit a l’acte d’entrega dels Premis des de l’esplanada davant
del Pavelló convertida avui, per l’ocasió, en una gran platea.
En aquesta, centenars d’arquitectes, representants d’institucions i empreses, estudiants
i amants de l’arquitectura podran, al llarg del dia, gaudir, conèixer i escoltar als autors
d’algunes de les millors obres de l’arquitectura europea dels últims tres anys.
A més dels guanyadors, també els finalistes, juntament amb els promotors de totes les
obres, han viatjat a Barcelona per rebre els seus trofeus i protagonitzar les xerrades i
conferències que transcorreran al llarg del dia al Pavelló.
La jornada de l’EUmies Awards Day, que representa una gran festa per l’arquitectura
europea, comptarà, a les 18:15h, amb l’últim debat del dia en el que les fundadores de
Grafton Architects, les irlandeses Shelley McNamara i Yvonne Farrell, juntament amb
una representació dels estudis finalista -BDR Bureau- i guanyador -Lacol- en la
categoria Emergent, i membres del jurat, debatran sobre els seus projectes i els temes
destacats durant les deliberacions del jurat.
L’edifici Town House – Kingston University, que s’adapta als diferents usos requerits per
un centre educatiu, crea una experiència emocional al mateix temps que dignifica la vida
de les persones que hi estudien gràcies a la seva atmosfera solemne i acollidora,
profundament igualitària, cívica i democratitzadora. Es tracta del primer EUmies Awards
guanyat per Grafton Architects, que en aquesta edició va rebre dues altres nominacions
pels projectes Institute Mines Télécom de París i Toulouse School of Economics de
Tolosa. L’any 2009 l’estudi va ser finalista amb un altre edifici educatiu, la Universitat
Luigi Bocconi de Milà.
En el mateix debat, Lacol explicarà el seu projecte cooperatiu basat en la copropietat i la
cogestió de recursos i capacitats compartides. El model va més enllà del projecte
específic d’aquest tipus d’habitatges, ja que l’estudi català també funciona com una
cooperativa on tretze professionals mostren un camí a seguir i generen eines actives per
a promoure el canvi polític i urbà des de dins del sistema, basat en la sostenibilitat
social, ecològica i econòmica.

Els dos projectes han estat escollits pel jurat presidit per Tatiana Bilbao i format per
Francesca Ferguson, Mia Hägg, Triin Ojari, Georg Pendl, Spiros Pengas i Marcel Smets,
entre 532 obres nominades de 41 països. Cinc finalistes del Premi d’Arquitectura
van ser seleccionats i visitats pel Jurat: Z33 House for Art, Architecture and Design a
Hasselt; la Granja del Ferrocarril a París; 85 habitatges socials a Cornellà de Llobregat;
Frizz23 a Berlín i el guardonat Town House – Kingston University a Londres.
L’EUmies Awards Day conclourà amb una celebració a l’espai ESklandestino mentre
es visita l’exposició dedicada a aquesta edició del premi. La mostra es va inaugurar l’1
de maig i exhibeix maquetes, textos, vídeos i dibuixos de les 40 obres seleccionades
pels membres del jurat, i un resum dels 532 projectes nominats.
L’entrega de premis s’ha fet en el marc de Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona,
l’esdeveniment coorganitzat per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) que neix com a primera gran cita de la Capital Mundial de
l’Arquitectura UIA-Unesco de Barcelona 2026. Fins a aquest diumenge, un circuit de set
quilòmetres que delimiten la frontera entre Ciutat Vella i l’Eixample acull instal·lacions
físiques i de realitat augmentada experimentals a l’espai públic, menjars populars, rutes,
workshops i debats, que conviden a redescobrir la ciutat i l’arquitectura.

EUmies Awards Talks 2022
Programa:
11:30h –Talk 0
“Abans, durant i després del projecte arquitectònic” – Les experiències dels clients de
les 2 obres guanyadores i els 5 finalistes.
Escola Enrico Fermi, Tori – Marco Gioanninni, responsable de comunicació,
Fondazione Agnelli.
Frizz 23, Berlin - Florian Schmidt, conseller de Construcció del districte de
Friedrichshain-Kreuzberg.
La Granja del Ferrocarril, París – Frédéric Lauprêtre, director d’estratègia patrimonial Action Logement, president Bail Pour
Z33, Hasselt - Jan Boelen, exdirector Z33.
85 habitatges socials a Cornellà de Llobregat– Josep Maria Borrell, coordinador tècnic
IMPSOL / AMB
La Borda habitatges cooperatius – Maria Sales, cooperativista.
Town House, Kingston University, Londres - Sean Woulfe, Director de Patrimoni de
Kingston University.
16:00h – Talk 1
Presentació de Francesca Torzo – Z33, Hasselt.
Presentació de peris+toral.arquitectos – 85 habitatges socials, Cornellà de Llobregat.
Conversa amb els membres del jurat Georg Pendl i Triin Ojari.
17:00 – Talk 2
Presentació de Deadline Architects – Frizz23, Berlín.
Presentació de Grand8 + Mélanie Drevet Paysagiste – La Granja Ferroviària, París.
Conversa amb el membre del jurat Spiros Pengas i la directora de la Fundació Mies van

der Rohe, Anna Ramos.
18:15 – Talk 3
Presentació de Lacol – La Borda habitatges cooperatius, Barcelona.
Presentació de BDR Bureau – Enrico Fermi School, Torí.
Presentació de Grafton Architects – Town House Kingston University, Londres.
Conversa amb els membres del jurat Mia Häag i Francesca Ferguson.
Tres categories pels nous EUmies Awards
Amb l’ocasió de l’EUmies Awards Day 2022, la directora de la Fundació Mies van der
Rohe de Barcelona Anna Ramos, institució organitzadora junta amb la Comissió
Europea – programa Creative Europe, ha presentat el nou nom, estructura i nova
imatge del Premi.
Des d’ara el nom del premi serà pluralitzat, EUmies Awards, i inclourà el guardó Young
Talent Architectura Award (YTAA) com a categoria Young Talent (Talent Juvenil), junt
amb les categories Architecture (Arquitectura) i Emerging (Emergent).
El YTAA, també organitzat per la Fundació Mies van der Rohe, junt amb la Comissió
Europea – programa Creative Europe, i el suport d’altres institucions partners privats, es
va crear el 2016 per recolzar el talent dels arquitectes, urbanistes i paisatgistes
recentment graduats, premiant els projectes de fi de carrera més destacats a tota Europa
i de tercers països seleccionats, i per reconèixer a les escoles d’arquitectura
compromeses amb la qualitat arquitectònica com a força motora del desenvolupament
sostenible i la qualitat de vida.
Els nous EUmies Awards comptaran amb les mateixes fases de Nominacions, Shortlist,
Finalistes i finalment, de Guanyadors. Es seguirà concedint el guardó a les categories
Arquitectura i Emergent biennalment en anys parells, mentre que el premi a la categoria
Talent Jove s’entregarà en anys senars i comptarà amb un calendari i jurat expert propis.
“El canvi que uneix sota un mateix nom les tres categories té com a objectiu visibilitzar
encara més l’excel·lència en l’arquitectura europea, incorporant als que seran els
responsables de transformar el nostre entorn en el futur per ajudar-los a iniciar les seves
primeres passes professionals al costat dels estudis establers i dels emergents” ha
explicat Anna Ramos.
El guanyador del Premi d’Arquitectura rep 60.000€ i una escultura que evoca el Pavelló
Mies van der Rohe de Barcelona, mentre que per la categoria Arquitectura Emergent, el
premi són 20.000€ i la mateixa escultura. Els finalistes i els clients també són obsequiats
amb una peça, reconeixent la seva contribució essencial a l’arquitectura contemporània.
Els guanyadors de la categoria Talent Jove reben 5.000 euros cadascun, un perfil a la
plataforma World-Architects, i suport en les fases inicials de les seves carreres gràcies a
la xarxa de professionals i institucions del Premi.

A més, la difusió de la qualitat i el savoir-faire dels arquitectes europeus nominats als
EUmies Awards es veurà en cada edició reforçat amb l’organització d’exposicions i

debats a tot el món.

Més informació sobre els Premis i el seu calendari aquí: www.eumiesawards.com
>> PRESS KIT / FOTOS / VIDEOS:
https://mies.link/PressKit_EUmiesAwardsDay2022
(Las fotografies s’aniran actualitzant durant el dia en aquest mateix link)
Segueix l’EUmies Awards Day en directe a través d’aquest link:
https://mies.link/EUmiesAwardsDay2022_Live
Contactes:
Fundació Mies van der Rohe – Oficina de premsa
Miriam Giordano, Gemma Pascual, Marta Pérez/Labóh
e-mail: premsa@miesbcn.com Tel.: +34 933 192 664 / +34 606 602 230
Per a més informació:
www.eumiesawards.com
www.miesbcn.com
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
Xarxes socials:
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App EUmies Awards
Totes les obres es troben a l’aplicació.
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