Distincions (Text complet)
www. reigarquitectes.com
_
Com a més notables, els reconeixements rebuts, la presencia pública i la representativitat exercida per membres del nostre equip permanent, han estat:

Premis i distincions
Entre d’altres
_
2010
Selecció a la tercera mostra d’arquitectura de les terres de Lleida
per conjunt d’edificis i urbanització en obres de nova planta d’us
privat.
_
2009
Premi Vesta al millor edifici d’habitatges plurifamiliars.
_
1997
Medalla de la Demarcació de Lleida amb motiu de complir 25
anys d’exercici professional com Arquitecte.
_
1996
Distintiu del CO.A.C. entregat per l’Honorable President
de la Generalitat de Catalunya per activitats des de l’àmbit
col·legial.

_
1988
Distintiu de col·laborador del Conseller d’Ensenyament per articles, publicacions d’obra, etc. en medis de comunicació.
Seleccionat per Premi FAD d’Arquitectura i Interiorisme per les
oficines i laboratori del Consorci Lleidatà de Control.
_
1987
Guanyador concurs restringit per a la remodelació de l’Hospital
Arnau de Vilanova de Lleida.
_
1986
Premi a la millor concepció espaial i arquitectònica del Concurs
d’Arquitectura i Estètica a la Fira de Sant Miquel de Lleida, per
l’Estand de “La Caixa”.
_
1980-82
Distintius “Habitation Space” per obres en exercici lliure.

Participació en exposicions i publicacions
Entre d’altres
_
1997
Ressenya d’obres pròpies en el plano guia d’Arquitectura publicat
pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, la Unió Internacional d’Arquitectes (U.I.A.) i el COAC.
_
Articles sobre urbanisme a Lleida a la revista CAU.
_
Exposició d’obres a la mostra d’itinerari internacional: “Arquitectura Obra Pública a Catalunya”.Participació amb obres a la
publicació monogràfica “Arquitectura Obra Pública a Catalunya”.
(COAC - Generalitat de Catalunya).
_
Gener, 1991
Habitat Ufficio: Immagine architettonica di Lérida. Alberto Sartoris.
Alberto Greco Editore. Milan.
_
Febrer, 1984
Bic Bis. Actualitat en l’obra d’art (l’home artista). Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
_
Gener, 1981
Habitation Space. Habitation Space (International) S.N.C. Milan.
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_
Juny, 1980
Habitation Space. Habitation Space (International) S.N.C. Milan.
_
Juny, 1979
Habitation Space. Habitation Space (International) S.N.C. Milan.
_
Participació amb obra pròpia en l’exposició i en la publicació
monogràfica sobre la Mostra itinerant “Les Escoles de la Generalitat” (COAC – Generalitat Catalunya).
_
Participació amb obra pròpia en la publicació monogràfica sobre
la Mostra itinerant “Arquitecturas quotidianes” (COAC – Generalitat Catalunya).
_
Participació amb obra pròpia en la monografia sobre la Mostra itinerant “Arquitectura Escolar a Catalunya” (COAC – Generalitat Catalunya).
_
Participació amb obra pròpia en l’exposició i en la monografia
sobre la Mostra itinerant “Arquitectura de Montanya” (COAC).
_
Participació amb obra pròpia en l’exposició i en la monografia
sobre la Mostra itinerant “Itineraris d’Arquitectura” (COAC).

Participacions en jurats i altres; ponències i conferències públiques

Entre d’altres
_
2000-2008
Participació en les comissions tècniques per la restauració del
Real Monasterio de Sigena Conveni entre Diputació General
d’Aragó, Caja Madrid i Comunitat del Monestir.
_
Membre de l’associació “Arquitectos sin Fronteras”.
_
Participació com a membre del Jurat pel Concurs d’idees per la
Casa Consistorial de Tremp.
_
2000-2001
Participació com a membre del jurat, en representació del
CO.A.C. del concurs d’idees per la construcció de la seu del
Consell Comarcal del Pallars Jussà a Tremp.
_
1999
Participació com a membre del jurat, en representació del
CO.A.C. del concurs de idees per la construcció de un Pavelló
Monoesportiu de Hoquei patins d’alta competició a Lleida.
_
1998
Participació com a membre del jurat, en concurs per ordenació
terrenys de Renfe amb rehabilitació antics blocs de Renfe a la Pobla de Segur convocat pel Consorci urbanístic “La Pobla Renfe”.
_
1997
Participació en el Simpòsium sobre Patrimoni Artístic realitzat per
la UDL (1997)
_
1995
Conferència inaugural en el 1er “Saló de Tardor” per arts plàstiques organitzat per la Federació d’Artistes Plàstics i el Departament de Cultura de la Generalitat.
_
1994
Membre del consell per l‘organització del congrés de la Unió
Internacional d’Arquitectes (UIA) a Barcelona.
_
1994
Participació en les jornades sobre restauració de Patrimoni del COAC.
_
1992-93-94
Participació com a membre del Jurat de la Mostra “Arts Plàstiques a Catalunya”, promoguda per l’Institut Català de Serveis a
la Joventut.
_
1993
Participació com a membre en la comissió del Pla Especial del
Turó de la Seu Vella de Lleida.
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_
1993
Participació en el congrés de la Unió Internacional d’Arquitectes
(UIA) de Chicago.
_
1992
Participació Taula Rodona sobre Sector Immobiliari en la 2a Setmana Immobiliària a Lleida.
_
1992
Participació Taula Rodona sobre Urbanisme Comercial organitzada per la FECOM.
_
1988
Participació com a membre del Jurat per Medalla de l’ Arquitectura de la Demarcació de Lleida.
_
1987
Participació com a membre del Jurat pel Concurs d’Arquitectura i
Estètica a la Fira de Sant Miquel de Lleida.
_
1987
Ponència a la Mostra d’arquitectura Escolar a Catalunya del departament d’Ensenyament amb presentació d’obra pròpia.
_
1986
Ponència a la Mostra – Recull/86.
_
1986
Participació com a membre del Jurat pel Concurs per remodelació dependències CO.A.C. a Lleida.
_
1985
Participació com a membre del Jurat pel Concurs d’idees de
passarel·la sobre el Riu Segre a Lleida.
_
1984
Ponència Primeres Jornades sobre Rehabilitació d’edificis amb
exposició d’obra pròpia.
_
1983
Ponència a les jornades sobre arquitectura Escolar del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb
exposició d’obra pròpia.

Docència

Ramon Mª Reig Massana ha realitzat diverses labors docents; entre altres:
_
1980-83
Professor d’Història de l’Art a l’Escola de Turisme (Escola Universitària de Turisme Terres de Lleida de la Universitat de Lleida).
_
1975-76
Professor de fisica en curs preuniversitari.

_
1972-73
Professor de dibuix en Escola de Magisteri de l’Esglesia.

Càrrecs

Al llarg de la seva trajectoria professional Ramon Mª Reig Masana ha desenvolupat la seva tasca profesional com a:
_
1990-94
President de la Demarcació de Lleida del Col.legi d’Arquitectes de
Catalunya. (COAC).
_
1988-90
Vocal de cultura de la Demarcació de Lleida i membre de la
co-misió de cultura del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC).
_
1988-89
Arquitecte municipal als municipis de Tremp iTalarn.
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_
1978-87
Arquitecte cap del “Instituto Nacional para la Calidad de la Edificacion” (INCE) a Lleida.
_
1975-77
Secretari de la Demarcació de Lleida del Col.legi d’Arquitectes de
Catalunya. (COAC).
_
1973-75
Tresorer de la Demarcació de Lleida del Col.legi d’Arquitectes de
Catalunya. (COAC).

