
 

 

ACTA DEL JURAT PREMIS FAD 2022  

 

Reunit el jurat dels Premis FAD 2022 decideixen atorgar els següents premis:  

 

      Premi FAD d’Arquitectura 

Llacuna de Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes, Igor Urdampilleta, 
Albert Guerra, arquitectes (ARQUITECTURA-G) 

Es tracta d’una intervenció que completa una illa de cases de l’eixample del 
Poblenou amb coherència urbana i formal. Resol de manera excel·lent la difícil 
qüestió de la parcel·la cantonera. Una obra d’habitatge col·lectiu que dibuixa la 
ciutat de manera senzilla i silenciosa donant resposta a un tema molt important: 
HABITAR. Cal destacar l’aposta per promotors i empreses privades per la qualitat i 
la coherència a la ciutat. 

Premi FAD d’Interiorisme 

El Garaje de Ophélie Herranz Lespagnol, Paul Galindo Pastre, arquitectos (NOMOS) 
 

Dona una resposta al canvi d’ús des de la qualitat arquitectònica amb un ajustat 
pressupost, aconseguint un entorn habitable per obtenir confort i versatilitat en el 
conjunt dels espais. No es tracta d’un garatge loft, sinó d’un espai amb un 
programa complex per a un habitatge familiar. 
  

       Premi FAD de Ciutat i Paisatge (ex aequo) 

Bon día, Carme! de Eduard Callís Freixas, Guillem Moliner Milhau, arquitectes 
(unparelld'arquitectes) 

i Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola de Pedro Matos Gameiro, 
arquitecto (Matos Gameiro arquitectos), Pedro Domingos, arquitecto (Pedro 
Domingos arquitectos) 
 

Dos projectes que creen teixit i transformen l’espai públic de la ciutat; en un cas, 
des de la solució en planta baixa; en l’altre, combinant un edifici dotacional amb 
l’espai públic. Dues formes diferents de crear espais participatius a la ciutat. 

  

 

 

 



 

 

Premi FAD d’Intervencions Efímeres 

Agrilogística de Miquel Mariné, Pol Esteve, arquitectes (GOIG) 

Es valora la subtilesa d’una instal·lació que contraposa l’estructura de la Capella 

amb un gest lleuger, creant un espai dins de l’altre, transformant el lloc per generar 

la intervenció. L’experiència immersiva d’aquesta actuació és la força que relaciona 

la instal·lació i la comunió entre l’espai i l’obra exposada. 
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