ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT DEL PREMI CÀTEDRA BATLLEIROIG
A les 12:00 hores del dia 27 de setembre de 2021, de manera presencial, i degudament
convocat a l’efecte, es reuneix el Jurat.

PARTICIPANTS
− Enric Batlle / representant a la Càtedra i director de la Càtedra
− Félix Solaguren-Beascoa / Director ETSAB
− Joan Roig / representant de Batlleiroig i Soci Fundador de Batlleiroig
− Maria Rubert / membre extern de reconegut prestigi i Catedràtica Urbanisme UPC
− Anna Zahonero / membre extern de reconegut prestigi i professora MBLandArch
− Ana Badía / com a secretaria i sense dret a vot

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada la documentació presentada, es constata que han presentat
correctament la documentació requerida, dins del termini indicat i complint amb les bases,
els següents candidats:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Alba Puig Ros / MBLandArch / Entre Aguas
Andrea Contreras Carmona / Marq / Dónde vas en pantuflas
Cristina Bao Ye / MArq / La Ciutadella del coneixement, reutilització del parc
Felipe Sancho Cervera / MArq / Barcelona fabrica. Centro de investigación y
desarrollo de materiales cerámicos sobre la Ronda Litoral
Itziar Cabo Laguna / MArq / Conviviendo con el residuo. Centro de Investigación
de la Petroquímica de Tarragona
Lina Florez Diaz / MBLandArch / Litoral en transición, Estado intermedio
Marta Ines Cot / MBLandArch / DELTA DE L’EBRE. Proposta d’un nou equilibri
productiu resilient al canvi climàtic
Miguel Gonzalez Ramirez / MArq / Deshacer, rehacer y no hacer en el Delta del
Llobregat
Mikel Berra Sandín / MArq / Prat in-between
Ramon Espelt Huerta / GArq / Recuperación del Canal de Marsella

El primer lloc, el jurat vol felicitar a tots els candidats per l’alt nivell de les propostes
presentades. Després d'una anàlisi de totes elles, el jurat valora la diferència substancial
entre els projectes més vinculats al paisatge i al medi ambient desenvolupats des del
MBLandArch i els projectes, també vinculats a un lloc concret, però més enfocats a la
construcció d'un barri o un edifici realitzats per alumnes del MArq i GArq. Per aquesta raó
es decideix donar un premi ex aequo a dos projectes: un del MBLandArch i un altre al
MArq/GArq, proposant que aquesta figura es pugui institucionalitzar per les següents
edicions.
Analitzada tota la documentació presentada, el jurat creu que, donat l’alt nivell comunicatiu
de cadascuna de les propostes, ha pogut comprendre el contingut i el desenvolupament
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d’aquestes, per la qual cosa no es considera necessària una exposició per part dels
candidats.

ACORDS
Analitzats tots els projectes i valorant l’alt nivell de tots ells, es decideix atorgar el Premi
Càtedra Batlleiroig a les següents propostes:
Per l'ambició de l'anàlisi elaborada i la dificultat d'abordar el problema del canvi climàtic en
un territori tan fràgil com és el Delta de l'Ebre, arribant-se a proposar estratègies i accions
que puguin ser vàlides pel seu desenvolupament futur, s’atorga el Premi Càtedra
Batlleiroig al projecte Entre Aguas de l’Alba Puig Ros (MBLandArch).
Per l’interès de la proposta de recuperació d’un canal en un lloc on havia desaparegut,
utilitzant aquesta estratègia no només per recuperar les continuïtats perdudes sinó també
per implementar nous usos que activin aquesta part de la ciutat, s’atorga el Premi Càtedra
Batlleiroig al projecte Recuperación del Canal de Marsella d’en Ramon Espelt Huerta
(GArq).
Els dos premiats rebran una contraprestació econòmica de 1.000 € durant la Jornada
Tècnica Càtedra Batlleiroig que se celebrarà durant les primeres setmanes de desembre
de 2021 i durant la qual tindran l'oportunitat d'explicar el seu projecte.
I, en conformitat al present acord, signen a la ciutat d’Esplugues de Llobregat les següents
persones, membres del Jurat constituït a l’efecte pel premi:

Enric Batlle

Félix Solaguren-Beascoa

Representant a la Càtedra
Director de la Càtedra

Representant a la Direcció de la ETSAB
Director ETSAB

MARIA RUBERT
DE VENTOS - DNI
40284098N
(TCAT)

Firmado digitalmente por
MARIA RUBERT DE VENTOS
- DNI 40284098N (TCAT)
Fecha: 2021.11.09 17:40:00
+01'00'

ZAHONERO XIFRE ANNA
MARIA - 38414177Z

Firmado digitalmente por
ZAHONERO XIFRE ANNA MARIA 38414177Z
Fecha: 2021.10.06 17:47:05 +02'00'

Maria Rubert

Anna Zahonero

Membre extern de reconegut prestigi
Catedràtica Urbanisme UPC

Membre extern de reconegut prestigi
Professora MBLandArch

Joan Roig
Representant de Batlleiroig
Soci Fundador Batlleiroig
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