
          
 
Acta de la reunió del jurat de la 56 Edició dels Premis FAD d’Arquitectura i  
Interiorisme 2014 
 
Entre les 381 obres presentades en aquesta convocatòria el jurat ha seleccionat un total de 
60 propostes. 
Tots els treballs seleccionats s'allunyen del culte a l'objecte i atenen amb rigor al lloc i als 
seus condicionants. 
En totes les obres s'aprecia un compromís amb la reflexió, potser resultat d'una menor 
producció. En tot cas aquest retorn als valors disciplinaris de l'ofici ens aproxima a una ètica 
social i de servei –no servil- i a una major coherència entre mitjans i finalitats. 
Aquesta selecció s'ha d'entendre com una resposta exemplar i optimista enfront de la 
dificultat i trivialitat dels temps actuals. 
 
INTERVENCIONS EFÍMERES 
Art, paisatge, arquitectura i disseny estan presents en aquest treball on la metàfora 
aconsegueix fer renéixer el que ja s'imaginava acabat el jurat atorga el Premi FAD 

d’Intervencions Efímeres a WILD FURNITURE - LA AUTÉNTICA SILLA DE 
BARCELONA de RENÉ  MÜLLER i ARIANE PATOUT 
 

CIUTAT I PAISATGE 
Per una estratègia del paisatge aconseguida a través d'un fort compromís social on 
l'arquitectura fa de nexe entre dues realitats fins ara aïllades el jurat atorga  el Premi 
FAD de Ciutat i Paisatge a EL VALLE TRENZADO, FASE 1B del GRUPO ARANEA    
INTERIORISME  
Un projecte ple de risc i experimentació en l'àmbit domèstic, on es busca de forma gairebé 
científica la construcció de la poesia en total coherència amb la seva trajectòria  el jurat 
atorga  el Premi FAD d’Interiorisme a CASA ENTREMURS de RCR ARANDA PIGEM 
VILALTA ARQUITECTES 
 
ARQUITECTURA 
 
El jurat fa dos esments especials: 
A l'obra Estudi  Arranz-Bravo GARCÉS-DE SETA-BONET, ARQUITECTES pel seu 
intel·ligent diàleg amb l'arquitectura existent i la seva clara implantació en el paisatge 
I a l'obra Casa Chao de CREUSECARRASCOARQUITECTOS per la seva decidida 
resposta urbana i la sàvia i continguda interpretació de les arquitectures tradicionals de 
l'entorn 
 
i ATORGA el Premi FAD 2014 d’Arquitectura a PERCURSO PEDONAL ASSISTIDO 
DA BAIXA AO CASTELO DE SÃO JORGE de FALCAO DE CAMPOS ARQUITECTO, LDA.   
Si és veritat que el programa d'aquest projecte és mereixedor d'un aplaudiment, prenent en 
consideració la seva capacitat transformadora i els recursos disponibles, és encara més 
notable el resultat d'aquesta obra pública, capaç de sintetitzar les virtuts de la rehabilitació i 
de la tècnica, resultat d'un important treball de recerca i d'una gran sensibilitat. 
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