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Premis FAD 2003  
 
 

                    
 
 
 

 
Dijous 13 de novembre a les 19.30 h:  

 
XERRADA: “Arturo Frediani Sarfati, arquitecte.  

Premi Arquitectura per la Casa Garriga-Poch a Lles de Cerdanya “ 
 

 
Dijous 27 de novembre a les 19.30 h  

 
XERRADA: “Ramón Picó Valimaña i Javier López Rivera,  

Arquitectes.  
Premi Espais Exteriors per l’obra “Sendero del Pinar de la Algaida”,  

al Puerto de Santa María ( Bahía de Cádiz)  
 
 
 

A més de les obres premiades els autors presentaran altres projectes 
 
 
  
L’exposició “FAD 2003” romandrà oberta fins al 28 de novembre de 2003 
 

 



La Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya presenta 

una exposició que recull els premis FAD 2003, convocat anualment per l’ARQ-

INFAD. El premis creats el 1958, són des del 1994 d’àmbit peninsular, i estan 

dirigits a professionals amb obra construïda durant l’any anterior. 

 

En l’apartat d’Arquitectura resultà premiada la CASA GARRIGA-POCH, de 

l’arquitecte Arturo Frediani Sarfati, Per la manera amb què revitalitza una 

tipologia constructiva local d’acusat caràcter, combinant solidesa amb 

lleugeresa i evitant mimetismes formals en voga, gràcies a la seva llibertat i 

frescor projectuals, i també per l’esperança que aporta en el terreny de la 

segona residència 

 

En l’apartat d’Espais Exteriors resultà premiada l’obra SENDERO DEL PINAR 

DE LA ALGAIDA, dels arquitectes Ramón Pico Valimaña y Javier López Rivera, 

per la forma intel·ligent de recuperar un espai natural, utilitzant i valorant les 

característiques del lloc i les múltiples referències, subvertint les inèrcies 

típiques d’aquest tipus de programa, en un projecte de recursos mínims i amb 

una especial atenció al reciclatge dels materials i les seves tècniques 

d’aplicació. 

 

Els dijous 13 i 27 de novembre a la Seu del CoAC Tarragona, els autors ens 

presentaran l’obra premiada a més a més d’altres projectades per ells. 

 

 
 



  
__________________________________________ Nota biogràfica de 

Ramón Picó Valimaña, arquitecte 
  
Nascut a El Puerto de Santa María (Cádiz) el 1966.  Obté el títol d’Arquitecte el 
1991 per la ETSA de Sevilla. Doctor arquitecte el 1994.  
Els premis més rellevants que ha obtingut són:  
- Premi Real Maestranza de Caballería  1991 
- Premi Excm. Ayuntamiento de Sevilla 1991  
- I premi Torres Clavé de Arquitectura Joven. Colegio de Arquitectos Cádiz 
1998-2003  
-  Premi FAD 2003 
 

__________________________________________ Nota biogràfica de 
Francisco Javier López Rivera, arquitecte 

  
 Nascut a Huelva el 1966. Obté el títol d’Arquitecte el 1991 per la ETSA de 
Sevilla.   
Alguns dels premis que ha obtingut són:  
- Guanyador del VIII Premi d’Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Huelva 
2000 
- I Premi Torres Clavé de Arquitectura Joven. Colegio de Arquitectos Cádiz 
1998-2003  
- Premi FAD 2003 

 
 

           __________________________________________ Nota biogràfica de  
Arturo Frediani Sarfatí, arquitecte 

 
Nascut a Catalunya el 1964. Va estudiar Arquitectura a l’ETSAB i es va titular el 
1992. 
El 1995 fundà Akme, un taller d’arquitectura multidisciplinar. 
El seu treball ha sigut exposat entre d’altres llocs a Montreal, París, Estocolm, 
Barcelona i Madrid. 
Alguns dels premis que ha obtingut són: 
- Premi FAD 1998 
- Premi FAD 2003 
 
 

Per a més informació: VOCALIA DE CULTURA: 
CoAC Tarragona. Telèfon: 977 249367 / cultura.tar@coac.net 
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