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• El Jurat del Premi destaca la importància de l’arquitectura que aprofundeix en la
possibilitat de canviar mentalitats i polítiques i la rellevància de la inclusió.

• Els dos projectes premiats han estat elegits d'una conjunt de 532 obres de 41
països.

• El 12 de maig tindrà lloc el lliurament de Premis al Pavelló Mies van der Rohe
de Barcelona.



Bozar, Brussel·les, 26 d'abril de 2022 

En una roda de premsa celebrada avui a Brussel·les, el Sr. Tamás Szűcs, Director de 
Cultura i Creativitat – Direcció General d'Educació Joventut, Esport i Cultura de la Unió 
Europea, ha anunciat els guanyadors del Premi d'Arquitectura Contemporània de 
la Unió Europea 2022 - Premi Mies van der Rohe. 

El guanyador del Premi d'Arquitectura 2022 és Grafton Architects, Dublín pel 
projecte Town House - Kingston University, Londres. El client és Kingston 
University i és recompensat per la seva notable qualitat ambiental que crea un 
excel·lent ambient per estudiar, ballar, reunir-se i estar junts. L’edifici crea una 
experiència emocional des de dins i a través de la columnata de la façana que crea 
una atmosfera domèstica a diferents nivells. S' adapta als usos de dansa, biblioteca i 
d'estudi utilitzant capes de silenci i capes de so que funcionen perfectament bé juntes. 
Aquesta és la primera vegada que un edifici universitari guanya el premi d'arquitectura i 
demostra que hi ha una necessitat de projectes educatius públics amb aquesta 
qualitat, que dignifica la vida de les persones a través de l'educació i el fet d’estar junts, 
alhora que proporciona possibilitats educatives equitatives per atothom. 

Els autors, Grafton Architects, estudi cofundat el 1978 per Yvonne Farrell i Shelley 
McNamara, tenen una gran experiència en edificis educatius i dos altres projectes seus 
han estat nominats als EUmies Awards 2022 enguany: Institute Mines Télécom a París 
i Toulouse School of Economics a Toulouse. La Universitat Luigi Bocconi de Milà va 
ser finalista el 2009. 

El guanyador del Premi Emergent 2022 és l’edifici d’habitatges cooperatius La 
Borda de Lacol a Barcelona. Aquest projecte cooperatiu és transgressor en el seu 
context perquè si bé la producció d' habitatge està dominada principalment per 
interessos macroeconòmics, en aquest cas, el model es basa en la copropietat i la 
cogestió de recursos i capacitats compartides. El model va més enllà del projecte 
específic d'habitatge cooperatiu: l'estudi també funciona com una cooperativa on 
catorze professionals amb diferents coneixements ofereixen un model a seguir i una 
eina activa per promoure el canvi polític i urbà des de dins del sistema, basat en la 
sostenibilitat social, ecològica i econòmica. 

Els dos projectes premiats han estat elegits d'una llista de 532 obres de 41 països. 
Cinc finalistes d'arquitectura van ser seleccionats i visitats pel Jurat: Z33 House for Art, 
Architecture and Design a Hasselt; Town House – Universitat de Kingston a Londres; la 
Granja del Ferrocarril a París; 85 habitatges socials a Cornellà de Llobregat; i Frizz23 a 
Berlín. El jurat va estar acompanyats pels autors de les obres, els clients o promotors, 
els usuaris i els experts locals.  

El jurat, format per Tatiana Bilbao, Francesca Ferguson, Mia Hägg, Triin Ojari, Georg 
Pendl, Spiros Pengas i Marcel Smets, va acordar iniciar les converses sense una 
agenda preestablerta i en canvi desenvolupar una actitud activa, implicada i oberta 
basada en el diàleg i el debat entre les diferents posicions de cadascun dels membres. 
El desig compartit pels membres del jurat des del principi ha estat transmetre un 
missatge a la comunitat arquitectònica, i més enllà d'ella, a través de l'elecció del grup 



seleccionat i especialment a través del grup de finalistes i guanyadors. La visió de 
conjunt no es basa en l'acompliment d'estàndards comparatius sinó en l'agrupació 
d'una diversitat complementària amb alt valor afegit com a aportacions extraordinàries 
en contextos diferents i específics.  

La comissària d'Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya 
Gabriel, ha declarat: "Felicito als guanyadors del Premi d'Arquitectura Contemporània 
de la Unió Europea - Premis Mies van der Rohe, que han demostrat el potencial 
creatiu i innovador de l'arquitectura europea. És especialment encoratjador veure la 
contribució de l'arquitectura contemporània a la millora del benestar dels ciutadans a 
Europa, com també estem fent amb la Nova Bauhaus Europea"." 

El premi biennal de 60.000 euros, que és el més prestigiós de l'arquitectura europea, 
es va llançar el 1987 per destacar la contribució dels arquitectes europeus al 
desenvolupament de noves idees i tecnologies en el desenvolupament urbà 
contemporani. Està cofinançat pel Programa Europa Creativa i la Fundació Mies van 
der Rohe. 

L'EUmies Awards Day, que inclou la cerimònia de lliurament de premis, tindrà 
lloc el 12 de maig al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona en el context de 
Model. Festival d' Arquitectures de Barcelona. El festival presenta arquitectura 
experimental i especulativa per ajudar-nos a repensar col·lectivament a través de nous 
models de ciutat i noves visions com volem viure junts. L'EUmies Awards Day, obert 
al públic, inclourà: 

1. el lliurament de premis al Pavelló Mies van der Rohe a les 12:45h i celebració;

2. l'exposició "EUmies Awards 2022" (1-12 de maig) amb maquetes, textos, vídeos,
esbossos i dibuixos de les 40 obres eleccionades i un resum de les 532 obres
nominades a l’Espai Serrahima ESklandestino, Barcelona;

3. les "EUmies Awards Talks" que permetran a guanyadors, finalistes, seleccionats,
clients, mitjans i persones interessades a debatre sobre els temes emergents
destacats pel Jurat;

4. el llançament del programa Out &About, orientat a descobrir l'arquitectura amb
els autors i promotors de les 40 obres seleccionades que han estat convidades a
organitzar esdeveniments als seus edificis i compartir les seves experiències
amb tothom. Passejos en vaixell, recorreguts, conferències, classes de zumba i
descobrir el backstage dels edificis permetran a tothom descobrir què hi ha
darrera un projecte d'arquitectura. Aquest programa està organitzat juntament
amb Guiding Architects;

Moltes altres exposicions a tot Europa permetran a tothom descobrir, apreciar i aprendre 
de les arquitectures europees destacades pels Eumies Awards:  

L'exposició 'EUmies Awards 2022' emprendrà la seva gira per Europa amb una 
inauguració a Colònia el 10 de juny amb Baukultur Nordrhein-Westfalen; una altra a 



          

 

              

BOZAR, Brussel·les, a partir del 21 de juliol; i una tercera a l'Architekturzentrum Wien de 
Viena a l'octubre. 
 
Un format fotogràfic de l'exposició 'EUmies Awards 2022' tindrà lloc a KU Leuven en el 
context del Nou Festival Europeu Bauhaus entre el 9 i el 12 de juny amb diverses 
converses amb ex alumnes que han format part dels EUmies Awards, i una exposició 
similar i un debat sobre l'arquitectura sèrbia als Eumies Awards tindrà lloc a Belgrad 
durant la Setmana Internacional d'Arquitectura de Belgrad (BINA),  que té lloc del 26 de 
maig al 7 de juliol. 
 

__ 
The 2022 Prize edition is the last edition under which the UK was eligible and therefore 
the Town House has been able to win. In the funding period 21-27, UK entities are not 
eligible to participate in EU grants procedures by default, since the UK became a third 
country with the entry into force of the EU-UK Withdrawal Agreement signed on 1 
February 2020. 

 
 
 

• PRESS KIT amb imatges → https://mies.link/EUmies_Winners2022 
 
 
Contactes: 
Fundació Mies van der Rohe – Oficina de Premsa 
Miriam Giordano – Marta Pérez / Labóh 
Correu electrònic: press@miesbcn.com 
Telèfon: +34 933 192 664 / +34 606 602 230 
 
Per saber-ne més: www.eumiesaward.com / www.miesbcn.com 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en 
 
Xarxes socials: 
Canals de xarxes socials: 
@EUMiesAward (Facebook, Twitter, Instagram) 
@FundacioMies (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) 
@CreativeEuropeEU (Facebook) 
@europe_creative (Twitter) 
#EUMiesAward2022 #EUMiesAward 
 
Aplicació EUMiesAward 
Totes les obres es poden trobar a l' aplicació:  
Disponible a Android i iOS. 
#EUMiesAwardApp 
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