Convocatòria de la desena edició
del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà
L’arquitecta i màster en arquitectura del paisatge Olga Tarrasó serà la
presidenta del jurat internacional del Premi.
Creat l’any 2000 i de caràcter biennal, és l’únic guardó d’abast
continental dedicat a l’espai públic i és convocat per set institucions
europees amb l’ànim de reconèixer i difondre obres de creació, de
recuperació i de millora d’espais públics a les ciutats europees.
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) convoca la desena edició del
Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, un certamen biennal i honorífic que des de l’any 2000
reconeix la creació i la recuperació dels espais públics en projectes portats a terme a les
ciutats europees.
El jurat internacional de la desena edició que premia projectes realitzats al llarg dels anys
2016 i 2017 estarà presidit, en representació del CCCB, per Olga Tarrasó, arquitecta i
màster en arquitectura del paisatge, amb un llarg recorregut en intervencions d’espai públic
en diverses ciutats europees.
Els altres membres del jurat seran Peter Cachola Schmal, director del Deutsches
Architekturmuseum de Frankfurt; Matevž Čelik, director del Museum of Architecture and
Design de Ljubljana; Angelika Fitz, directora de l’Architekturzentrum Wien de Viena; Hans
Ibelings, historiador i crític d’arquitectura holandès; Juulia Kauste, directora del Museum of
Finnish Architecture d’Hèlsinki; Ewa P. Porebska, arquitecta i editora en cap de la revista
Architektura-murator, de Varsòvia; Francis Rambert, director de l’Institut Français
d’Architecture de París, i Ellis Woodman, director de The Architecture Foundation de
Londres.
Les inscripcions estaran obertes del 15 de gener al 21 de febrer de 2018. Les bases i
tota la informació sobre la participació al Premi estan disponibles al web
www.publicspace.org
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Què és el Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà?
El Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà és una iniciativa del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) amb la col·laboració de The Architecture Foundation
(Londres), l’Architekturzentrum Wien (Viena), l’Institut Français d’Architecture / la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine (París), el Museum of Finnish Architecture (Hèlsinki), el
Deutsches Architekturmuseum (Frankfurt) i el Museum of Architecture and Design
(Ljubljana).
El Premi posa en relleu el caràcter relacional i cívic de l’espai urbà europeu. És l’únic guardó
d’abast continental dedicat a l’espai públic i es concedeix alhora a l’autor del projecte i a les
ciutats o altres promotors d’intervencions adreçades a millorar les condicions de vida dels
ciutadans.
El Premi està a favor d’un model de ciutat oberta, compacta i d’accés universal, que
garanteixi la convivència ciutadana, la mixtura d’usos, la mobilitat sostenible dels seus
habitants i que afavoreixi la participació en el disseny dels espais compartits.

Deu edicions d’un Premi amb vocació europea i social
Una de les grans aportacions d’Europa al món és la seva particular manera d’entendre i
viure la ciutat. L’espai públic és una forma física carregada de valors polítics immaterials. Al
llarg de les seves deu edicions, el Premi s’ha mantingut fidel a promoure aquesta identitat
basada, precisament, en la significació social, cultural, econòmica i històrica de l’espai
públic.
L’Arxiu del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà recull les millors obres presentades al
certamen des dels seus orígens. Amb més de tres-centes experiències pertanyents a prop
de dues-centes ciutats, constitueix una variada collita de bones pràctiques que són testimoni
de la prolífica construcció d’espais públics arreu d’Europa.

Trobareu tota la informació sobre el Premi a:

www.publicspace.org
Twitter: @publicspaceCCCB #PublicSpace18
Facebook: facebook.com/publicspaceCCCB
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