El CCCB anuncia la convocatòria de la novena
edició del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà
Enric Batlle, President del Jurat Internacional

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) anuncia la convocatòria de la
novena edició del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, un certamen biennal i honorífic que
des del 2000 reconeix la creació, recuperació i millora dels espais públics, entenent el seu
estat com un clar indicador de la salut democràtica de les nostres ciutats. En la seva edició
del 2016, el Premi busca les millors intervencions en l’espai públic realitzades a les ciutats
europees al llarg dels anys 2014 i 2015.
El jurat internacional, presidit en aquesta edició per l’arquitecte Enric Batlle en
representació del CCCB, està format per Matevž Čelik, director del Museum of Architecture
and Design de Ljubljana; Hans Ibelings, historiador i crític d’arquitectura holandès; Juulia
Kauste, directora del Museum of Finnish Architecture d’Hèlsinki; Ewa P. Porebska,
arquitecta i crítica d’arquitectura de Varsòvia; Francis Rambert, director de l’Institut français
d’architecture de París; Peter Schmal, director del Deutsches Architekturmuseum de
Frankfurt; Dietmar Steiner, director de l’Architekturzentrum Wien de Viena, i Ellis
Woodman, director de The Architecture Foundation de Londres.
Les inscripcions estaran obertes del 13 de gener al 22 de febrer de 2016. 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) coorganitzada amb 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 típicament urbà europeu, per
la qual cosa es distingeix d’altres iniciatives dedicades a la figura de l’arquitecte i dels premis
consagrats al paisatge. És l’únic guardó a Europa centrat en el concepte d’espai públic i
urbà, a favor d’un model de ciutat pública, oberta, universal, compacta, que afavoreix la
mixtura d’usos i la convivència ciutadana.
Vocació europea i social
El Premi es distingeix per la seva vocació clarament europea. Preserva les particularitats
regionals locals i alhora procura realçar els trets comuns de les intervencions urbanístiques
al llarg de la geografia europea, intentant promoure i difondre una certa identitat europea en
l’àmbit de l’arquitectura.
Pretén assenyalar prioritàriament les intervencions a l’espai públic ―grans o petites― amb
vocació de millorar les condicions de vida dels ciutadans, prioritzant les iniciatives i els
projectes amb vocació social enfront de les intervencions amb un èmfasi estètic o
espectacular. Es concedeix alhora a l’autor i al promotor que l’han autoritzat i n’han garantit
el finançament.
Al llarg de les vuit edicions, aquest certamen s’ha consolidat institucionalment i ha ampliat
progressivament el seu abast geogràfic. El Premi, que en les últimes edicions ha rebut més
de tres-centes intervencions de trenta països diferents, ha esdevingut un aparador privilegiat
de l’evolució dels espais públics a Europa, i ha actuat com a termòmetre de les principals
preocupacions de les ciutats europees.
Les bases de la convocatòria i tota la informació del novè Premi Europeu de l’Espai
Públic Urbà i de les anteriors edicions estan disponibles a:
www.publicspace.org
Twitter: @publicspaceCCCB #PublicSpace16
Facebook: facebook.com/publicspaceCCCB
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