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Els PREMIS HABITÀCOLA, impulsats per ArquinFAD, van 
ser creats l’any 1987 amb l’objectiu de promoure la reflexió 
sobre els nous marcs teòrics en els àmbits del disseny i de 
l’arquitectura, i debatre, conjuntament amb les escoles, 
solucions i punts de vista innovadors en relació amb els 
diferents temes d’interès social proposats a cada convocatòria. 

Els PREMIS HABITÀCOLA són un concurs adreçat a estudiants 
l’objectiu del qual és difondre la importància de la creativitat, 
el compromís social i el rigor professional entre els organismes 
i la població en general, donant suport i promovent noves 
iniciatives, nous plantejaments i nous talents emergents.

La temàtica escollida per a aquests premis sempre ha tractat 
aspectes rellevants per a la societat i ha abordat problemàtiques 
actuals sense resoldre. En aquesta edició plantegem una 
reflexió sobre l’ús dels terrats, una reflexió sobre les possibilitats 
de recuperar i reintroduir els terrats urbans en la vida 
quotidiana de la ciutat, del barri, de l’edifici, en la vida diària 
de l’home, en definitiva. 
 
Amb l’impuls d’aquests premis, ArquinFAD vol ajudar els 
estudiants a introduir-se i donar-se a conèixer en el món 
professional, ja que són ells els professionals del futur. En 
aquesta edició es compta amb la col·laboració del Disseny 
Hub Barcelona (http://www.dissenyhubbarcelona.cat) per als 
premis, la difusió i l’exposició dels treballs guanyadors, que 
formaran part 
del FADFest, Barcelona Design Festival 2016 (fadfest.cat).
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Tema

A mitjan segle XVIII els corrents constructius 
del medi urbà van substituir progressivament 
la configuració de les teulades confeccionades 
amb teules a dues aigües a favor d’una tècnica 
de coberta plana transitable molt més ràpida de 
construir i econòmica. Aquest canvi 
va suposar la conformació d’un nou espai urbà: 
el terrat. 

Aquests nous espais, que fins aleshores no 
havien existit, van articular aprofitaments
complementaris a l’àmbit privat de les 
microcomunitats: estendre la bugada, esbarjo, 
emmagatzematge, tallers, colomers... 

Les grans transformacions socials de la darrera 
meitat del segle xx van suposar, però, un tomb 
en el que durant segles s’havia consolidat com 
un espai altament viscut. Aquesta transformació 
inversa els va portar a esdevenir espais oblidats, 
marginals, en semiabandó i infrautilitzats.

Des d’Habitàcola, volem estimular una reflexió 
sobre l’ús dels terrats urbans, una reflexió sobre 
les possibilitats de recuperar-los i reintroduir-los 
en els binomis home/espai - privat/públic. 

Al llarg de la història contemporània, els terrats 
han estat objecte de nombrosos estudis 
i anàlisis formulats per diferents corrents 
arquitectònics; des de la proposta racional de 
Le Corbusier a la seva obra Unité d’Habitation 
de Marsella, passant per la volumetria dels 
terrats de Gaudí, o les visions particulars 
ideades per tallerdarquitectura, Herzog & de 
Meuron, Julien de Smedt… Tots ells, sota una 
mirada d’admiració i recuperació de l’espai de 
l’estrat superior.  

Amb l’actual convocatòria volem abordar els 
aspectes següents:

• Estudi de la potencialitat latent als terrats   
 com a espai urbà.
• Exploració de vies per a la recuperació dels   
 terrats, si efectivament és possible salvar-los   

 de la marginalitat, o bé reivindicació d’aquesta  
 marginalitat, si es considera un valor positiu.
• Estudi de possibles estratègies per a la 
 recuperació del terrat: l’aprofitament 
 col·lectiu en l’àmbit de les microcomunitats,   
 com a contraposició a la seva posada en   
 valor a través de mecanismes lucratius   
 privats per cobrir la falta de sol urbà.
• Possibilitats d’interconnexió d’aquest estrat   
 aïllat amb la nova xarxa urbana de la ciutat.
• Exploració de la potencialitat dels terrats   
 com a àmbit comunitari intermedi entre   
 l’espai públic del carrer i el privat de la llar.
• Potencialitat dels terrats per resoldre si  
 tuacions de conflicte en edificis d’habitatge   
 col·lectiu, en línia amb el que es plantejava   
 a la XXVII edició dels Premis Habitàcola 
 (any 2015).  
• Capacitat dels terrats per integrar 
 estratègies de sostenibilitat, especialment   
 amb la incorporació de fonts d’energia 
 renovables i la minimització de l’impacte 
 ambiental de l’edifici en l’entorn (cicle de   
 l’aigua, consum energètic, etc.).

Partint d’aquestes reflexions, els participants 
han d’escollir una localització en concret i 
proposar una intervenció arquitectònica i/o de 
disseny.

Per a la comprensió i el desenvolupament de la 
proposta s’han d’aportar les solucions tècniques, 
constructives, formals i de manteniment 
necessàries per a la seva execució. El 
projecte proposat no està sotmès a limitacions 
pressupostàries o d’escala.

Les propostes es presentaran al jurat dels 
premis a través d’un format audiovisual que 
en permeti la difusió. Així mateix, es valorarà 
la capacitat de comunicació i la socialització 
de la proposta a través de les xarxes socials. 
Opcionalment, per reforçar-ne la comprensió, 
la proposta podrà venir complementada amb 
documentació en suport digital.

terrat [1172; de terra]
m CONSTR Coberta plana i lleugerament inclinada, sense teules, d'un edifici 
o d'una part d'un edifici, que permet de caminar-hi còmodament al damunt 
i que serveix per a estendre-hi roba, per a prendre-hi el sol o la fresca, etc.
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Conferència inaugural

Participants

Per donar informació de context sobre el 
tema i iniciar línies de debat, s’organitzarà 
una conferència a principis de curs, durant el 
mes d’octubre o novembre, que anirà a càrrec 
d’Antoni Ubach, arquitecte de l’estudi Espinet/
Ubach, Arquitectes i Associats, que ha analitzat 
la problemàtica dels terrats a la ciutat de 
Barcelona.

Els PREMIS HABITÀCOLA estan oberts a 
tots els estudiants de disseny i d’arquitectura 
(el titular ha d’estar matriculat en alguna escola 
o centre universitari de la península Ibèrica 
o Iberoamèrica durant el curs 2015-2016), 
ja siguin de primer cicle, cicles superiors o 
postgraus.

Cada proposta serà única i pot ser presentada 
per un sol estudiant o per un grup de fins a 
tres membres. En aquest darrer cas, almenys 
un dels participants titulars ha de ser estudiant 

de disseny o d’arquitectura en alguna escola 
o centre universitari de la península Ibèrica o 
Iberoamèrica durant el curs 2015-2016, però 
la resta poden ser estudiants procedents de 
qualsevol altre context geogràfic universitari 
i d’una altra disciplina (sociologia, belles arts, 
economia, fotografia, ciències polítiques, disseny 
gràfic, cinema i altres branques afins). En el 
cas que l’acció fos duta a terme i necessités 
la participació de col·laboradors, aquests 
apareixeran en els crèdits. Es pretén fomentar 
el treball en equip interdisciplinari.

Format 

Cada proposta d’intervenció serà presentada en 
format vídeo i publicada a través del canal en 
línia Vimeo (www.vimeo.com). La durada de la 
gravació serà de tres minuts com a màxim. 

El títol de la proposta serà el lema amb què 
s’identificarà l’equip. Tot el contingut utilitzat 
s’haurà de trobar sota una llicència Creative 
Commons.

Títol

El títol de la proposta constarà de l’entrada 
HABITACOLA2016_ seguida d’una paraula 
o un codi de vuit o més caràcters. Exemple: 
«HABITACOLA2016_abcdefgh».
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Metodologia de participació i inscripció

• Trieu l’espai on dureu a terme la proposta,   
 sense importar la seva escala, país o regió.

• Elaboreu una proposta d’acció arquitectònica   
 i exposeu-la en format vídeo, amb una 
 durada màxima de tres minuts i amb tècnica  
 lliure. 

• Creeu un mapa a Google Maps i col·loqueu   
 una marca de posició en la localització en   
 què s’inclogui el títol de la proposta.

• Publiqueu el vídeo a www.vimeo.com amb   
 el títol de la proposta i incloeu-ne una breu   
 descripció en el camp de text del vídeo 
 (màxim 300 paraules), a més de l’enllaç 
 a la marca de posició de Google Maps.

• Efectueu la inscripció emplenant el formulari  
 de la pàgina web http://arquinfad.org/
 premishabitacola/ i aboneu la quota de   
 compromís (10 euros), segons 
 les indicacions que hi figuren.

• Feu un tuit, una vegada completada la 
 inscripció, amb el contingut següent: l’enllaç   
 de la proposta a Vimeo + el títol de la 
 proposta + @arquinfad + les etiquetes 
 #habitacola#terrats + l’enllaç a 
 la geolocalització creada a Google Maps.  

• Voteu, fent like, una altra proposta 
 del concurs a 
 http://arquinfad.org/premishabitacola/
 No pot ser la pròpia.

*  Es podrà publicar la documentació 
 complementària que es consideri necessària  
 en qualsevol lloc web (fotos, plànols, textos,   
 vídeos addicionals, etc.).

*  S’entén que la difusió del vídeo a Internet,   
 especialment a través de les xarxes socials,   
 també formarà part de la presentació.

*  Es valoraran les aportacions de 
 la comunitat a la proposta en forma 
 de comentaris o «M’agrada».

Jurat

Miquel Espinet i Mestre
Arquitecte, soci i co-fundador 
d’Espinet/Ubach Arquitectes. 

PRESIDENT VOCALS

Anna Guanter
Arquitecte, responsable de la 
Direcció d’innovació Immobiliària 
de Solvia. 

Joan Artés
Arquitecte, co-soci i fundador 
de La casa por el Tejado.

Judit Bustos
Interiorista, membre 
de la junta d’ArquinFAD.

Tania Magro
Arquitecte, co-fundadora 
d’Encajes Urbanos.

Amb l’objectiu 
d’aconseguir 
una avaluació 
precisa i plural, 
ArquinFAD 
ha constituït 
un jurat format per:
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Valoració

Inscripció

El jurat valorarà les propostes d’acord amb els 
criteris següents:

• Elecció de l’emplaçament.
• Adequació a la temàtica proposada.
• Qualitat de la intervenció/acció.
• Posicionament crític respecte als arguments   
 del projecte.
• Presentació audiovisual.
• Impacte en els mitjans socials.

L’impacte en els mitjans socials es valorarà 
sobre la base del nombre de «M’agrada» que 
obtingui la proposta a http://arquinfad.org/
premishabitacola/, però sobretot a partir dels 
comentaris aportats per la comunitat al vídeo 
(que s’avaluaran tant quantitativament com 
qualitativament).

La inscripció als PREMIS HABITÀCOLA es 
formalitzarà a través del formulari web situat 
a la pàgina http://arquinfad.org/
premishabitacola/, on s’especificarà:

• Adreça URL del vídeo
• Nom i correu electrònic dels participants
• Nom i lloc web de l’escola de procedència
• Nom i correu electrònic del professor o tutor   
 responsable
• Formalització de l’ingrés de la quota 
 de compromís (10 euros), segons 
 les indicacions del formulari.

ArquinFAD confirmarà per correu electrònic la 
recepció de la inscripció i l’ingrés de la quota. 
S’admetrà una única proposta per participant 
o per grup, i s’impedirà, a més, que algun 
dels seus membres formi part de dos o més 
projectes. Qualsevol incompliment del que 
s’especifica en aquestes bases podrà ser causa 
d’inhabilitació.

Data de presentació

La data límit de recepció de propostes i publicació a 
http://arquinfad.org/premishabitacola/ és el 18 d’abril de 2016, 
a les 23.59 h.
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Premis 

Finalistes

El jurat seleccionarà deu propostes FINALISTES 
que constituiran l’exposició dels PREMIS 
HABITÀCOLA, exhibida al Disseny Hub 
Barcelona dins el programa FADFest i prevista 
per als mesos de juny a setembre del 2016. 
Els deu projectes finalistes rebran un diploma 
de Finalistes Habitàcola 2016, atorgat per 
ArquinFAD. 

Guanyadors

El jurat seleccionarà un 1er i 2n premi. Els 
guanyadors rebran un diploma de Guanyador 
Habitàcola 2016, atorgat per ArquinFAD, i 
tindran una posició rellevant en l’exposició dels 
PREMIS HABITÀCOLA, exhibida al Disseny Hub 
Barcelona dins el programa FADFest i prevista 
per als mesos de juny a setembre del 2016.
 
1er Premi: Realització d’un projecte a les 
instal•lacions de Moritz, intervenció efímera a 
l’espai d’aparador de la Fàbrica Moritz Barcelona 
de la Ronda Sant Antoni. 
En el cas de que el guanyador resideixi fora de 
Barcelona haurà d’assumir els costs de trasllat o 
buscar un col•laborador local.

2n Premi: Selecció de llibres publicats per 
dpr-barcelona i un set de revistes Quaderns 
(números 261 al 266). 

Premi de l’Opinió

El jurat atorgarà el PREMI DE L’OPINIÓ 
basant-se en la proposta que obtingui el major 
nombre de «M’agrada» a la pàgina 
http://arquinfad.org/premishabitacola/. 
Amb la mateixa finalitat, el jurat podrà arribar a 
valorar el diàleg generat en les xarxes socials, 
en el cas que els autors hagin especificat, en el 
text del vídeo a Vimeo, les URL on sigui possible 
seguir aquest debat.

Premi al Centre Educatiu

Els Premis Habitàcola presenten una categoria 
adreçada als centres educatius que desenvolupin 
la temàtica del concurs dintre del seu cicle 
acadèmic. El jurat atorgarà el PREMI AL 
CENTRE EDUCATIU al centre que hagi estat 
seleccionat tenint en compte els paràmetres 
següents:   

• Qualitat del conjunt de les propostes 
 presentades.
• Nombre de treballs finalistes i seleccionats 
 pel jurat obtinguts pel centre. 

Lliurament de premis 

La proclamació pública dels finalistes i el lliurament dels diplomes 
es duran a terme al juny del 2016 a la seu del FAD, coincidint amb 
la inauguració de l’exposició dels XXVIII Premis Habitàcola, 
al FADFest 2016 (http://fadfest.cat/).
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Exposició

Drets d’autorAcceptació

Els deu projectes FINALISTES, els dos 
GUANYADORS i el PREMI DE L’OPINIÓ 
formaran part del FADFest 2016 (http://
fadfest.cat/) dins l’exposició col·lectiva que 
tindrà lloc en els mesos de juny, juliol, agost i 
setembre del 2016 a la seu del FAD, al Disseny 
Hub Barcelona.

wS’organitzarà una exposició virtual a la xarxa 
amb el projecte guanyador i els finalistes, tal com 

ja s’ha fet en edicions anteriors, a la pàgina web 
http://arquinfad.org/premishabitacola/.
Tant els guanyadors com els finalistes dels 
XXVIII PREMIS HABITÀCOLA seran 
promocionats per ArquinFAD a través de 
la difusió de les seves obres en mitjans de 
comunicació especialitzats en l’àmbit del disseny 
i l’arquitectura, tant tradicionals com virtuals, així 
com a través dels mitjans digitals d’ArquinFAD.

Els dissenys presentats són propietat exclusiva 
dels autors, si bé els materials que formen part 
dels premis seran publicats sota una llicència 
Creative Commons. ArquinFAD podrà reproduir-
los a la xarxa, en publicacions i revistes 
i presentar-los en exposicions sota aquesta 
mateixa llicència.

La participació en la convocatòria suposa 
l’acceptació total d’aquestes bases. ArquinFAD 
es reserva el dret de modificar-ne el contingut si 
ho considera oportú. No s’acceptaran projectes 
que no tinguin en consideració aquestes bases.

Calendari

Octubre-novembre del 2015
Conferència inaugural

18 d’abril de 2016
Data límit de publicació del vídeo

Abril-maig del 2016
Reunió del jurat

Juny del 2016
Lliurament de premis, durant la inauguració 
de l’exposició FADFest (http://fadfest.cat/)
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Informació

Per a qualsevol aclariment referent a aquesta 
convocatòria, adreceu-vos a la secretaria 
d’Arquinfad, de 10 a 14 h

Tel.: 93 256 67 47/8. 
Pl. dels Glòries Catalans, 37-38 
(Edifici Disseny Hub Barcelona) 
08018 Barcelona

arquinfad@arquinfad.org. 
www.arquinfad.org

Mecenes Arquinfad

Organitza

Col·laboradors d’Arquinfad

Amb el suport de:


