
1

Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 

Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç 
del coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, 
fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre 
el projecte a la web. 

El concurs proposa la creació d’un Centre de promoció territorial a la Comarca de 
Matarranya en el baix Aragó. 
Aquest centre ha d’ésser model de pedagogia sobre la sostenibilitat i el bon fer de 
l’arquitectura en una àrea definida que busca nous motors per al seu 
desenvolupament i aquest Centre ha d’ésser un d’ells.  

Un programa lligat a la producció i a la didàctica, ajuda a mantenir el Centre com a 
referència tant agrària com d’equipament per a usos quotidians (alberg, venta de 
productes, producció agrícola i ramadera), esbarjo, para-escola, etc...).  
La proposta conserva part de l’estructura edificatòria pre-existent i dels espais que 
recolliran noves formes de gaudir-ne i aportaran valors afegits per convertir el 
conjunt en un projecte de referència que impulsarà l’economia comarcal essent al 
temps una experiència pilot i exemple de bones pràctiques.  

Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 

El projecte va ser guanyador del concurs després d’una prèvia selecció de cinc 
equips, i va ser-ho perquè era una proposta mesurada i possible.  
El nostre estudi ha treballat en la idea inicial i ha desenvolupat la part 
paisatgística.  
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Dades sobre el concurs 

Nom del concurs / Objecte 

Concurs Centre de Promoció Territorial

Organisme que convoca el concurs Comarca de Matarranya. Baix Aragó 

Caràcter del concurs 

D’idees 
D’avantprojectes 
De mèrits 
Altres 

Tipus de procediment 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 

Composició del jurat Nacional 
Internacional 

Naturalesa del jurat Extern a l’organisme convocant 
Intern a l’organisme convocant 

Crida Nacional 
Internacional 

Resultat del concurs 

Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 

Data de resolució del concurs Març 2015

Dades sobre el projecte 

Nom del projecte presentat / Lema Matarranya Vital 

Autor/Autors UPC Jordi Bellmunt Chiva. UPC 

Altres autors Dani Freixes. Arquitecte + Pep Anglí. Disseny.  


