
ACTA DEL JURAT DELS PREMIS FAD 2002 
 
El jurat reconeix el resultat obtingut al crear un espai d'acollida d'un 
conjunt d'activitats lúdiques, de trobada i d'exposició mitjançant l'ús 
intel·ligent i adequat de materials reciclables com ara neumàtics així com 
d'elements geo-textils amb el que representa la millor referència 
arquitectònica tant pel que fa a l'espai d'ubicació com a la entitat promotora 
el jurat decideix atorgar el premi  d'ESPAIS EFIMERS, a Festival 
d'Afriques, d'Arquitectes sense fronteres 
---------------------------------------------------- 
Per el valor que en termes d'una decidida voluntat dels autors en la 
reinterpretació d'un paisatge preexistent significant l'entorn i configurant 
una nova arquitectura de referència per un espai destinat a l'ús públic 
s'atorga el premi ex aequo d'ESPAIS EXTERIORS,  
al Parc dels colors d'Enric Miralles i Benedetta Tagliabue i perquè 
posar en valor els atributs del lloc, es missió de l'arquitectura. Per 
aconseguir aquesta consideració amb voluntat i decisió, s'atorga el premi ex 
aequo a l'Estadi d'Atletisme  Tussols-Basil de Rafael Aranda, Carme Pigem 
i Ramon Vilalta  
------------------------------------------------- 
Per la capacitat de incorporar les ferides del passat com elements 
conformadors d'una nova imatge així com per la capacitat d'exemplificar 
una via de rehabilitació i tractament del nostre patrimoni arquitectònic 
sense recórrer a tractaments excessius de gestos complexes així com per 
l'esforç de recuperació i posta en valor d'un patrimoni històric rescatat de 
forma intel·ligent del seu us indiscriminat, el jurat atorga el premi d' 
INTERIORISME al Palau Can Gomis de Mercè Zazurca i Josep Gorgas 
---------------------------------------------------- 
 
 
Fa uns dies un conegut arquitecte comentava a un membre del jurat: la 
bona arquitectura es la que posa les coses fàcils al client, al emplaçament i 
a la realització de l'obra. Tot això convergeix en aquestes vivendes . El 
jurat coincideix amb aquesta valoració i atorga el premi d' 
ARQUITECTURA a les cases M&M  de José Miguel Roldan i Mercè 
Berenguer. 
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