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Òscar Dalmau conduirà l’acte

E
l Col·legi d’Aparelladors de Barcelo-
na (Caateeb) farà públics aquesta nit 
els noms dels guanyadors dels Pre-
mis Catalunya Construcció 2017, en 
les cinc categories professionals de 

direcció d'execució d'obra, direcció inte-
grada de projecte, coordinació de seguretat 
i salut, innovació a la construcció e inter-
venció en ediicis existents.

Aquesta és la XIV edició dels premis, 
que organitza el Caateeb amb el suport 
del Consell de Col·legis d'Aparelladors de 
Catalunya i d'Arquinfad. El lliurament dels 
guardons –diplomes i premis– tindrà lloc 
aquest vespre en el decurs de la festa La Nit 
de la Construcció, la festa anual oberta a 
tots els professionals de la construcció, que 
enguany tindrà lloc al Barcelona Nautic 
Center, un espai a tocar del mar ideal per a 
celebrar l'arribada de l'estiu. L'acte de lliu-
rament dels premis serà conduit pel perio-
dista Òscar Dalmau.

El nombre de candidatures presentades 
per optar als Premis Catalunya Construc-
ció ha estat de 92, de les quals el jurat en va 
fer una primera selecció de 56. D'aquestes 
ja han estat escollides les 26 que inalment 
optaran als guardons, i les quals publi-
quem a les pàgines que segueixen. La ca-
tegoria més disputada és la d'Intervenció 
en ediicis existents, amb set candidatures 
inalistes. Segueix la de Direcció Executi-
va d'Obra, amb cinc inalistes pertanyents 
a obres de gran envergadura, de promoció
pública i també privada. A Coordinació 
de seguretat i salut hi opten quatre can-
didatures. I a Innovació a la construcció, 

tres candidatures referents a nous pro-
ductes i sistemes constructius. Direcció 
integrada de projecte o project manager té
dues candidatures. Finalment, al  Premi 
al treball inal de grau, modalitat reser-
vada als recent titulats, hi optaran cinc 
treballs procedents de les quatre escoles 
d’arquitectura tècnica de Catalunya.

Les obres de referència de les candida-

tures inalistes es troben a Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat, Viladecans (Baix Llo-
bregat), Súria (Bages) i Vilanova de la Bar-
ca (Segrià). També hi concursen un treball 
fet a Narón (A Corunya) i un altre a Skikda 
(Algèria).

El jurat ha atorgat aquest any el Premi 
Especial a la Trajectòria Professional a 
l'arquitecte i urbanista Oriol Bohigas.

La Nit de la Construcció

La Nit de la Construcció és la trobada 
anual dels aparelladors, arquitectes tèc-
nics, enginyers de l’ediicació i de tots els 
professionals del sector de la construcció. 
L’edició d’aquest any tindrà com a esce-
nari el Barcelona Nautic Center, situat al 
Moll de Llevant.

En el decurs de la trobada tindrà lloc el 
lliurament dels Premis Catalunya Cons-
trucció en una cerimònia que estarà con-
duïda pel periodista i presentador de rà-
dio i televisió Òscar Dalmau.

El Barcelona Nautic Center obrirà les 
portes a les 19:30 hores i l’acte començarà
a les 20 hores. La festa estarà amenitzada 
amb la companyia de circ Manos de Fue-
go, que oferirà classes de malabars.

Premis en 
un espai mariner

PROGRAMA DE L'ACTE

 Durant la festa es lliuraran els Premis Catalunya 
Construcció, als quals s’han presentat 92 candidatures

 Els aparelladors barcelonins reconeixen la trajectòria 
professional de l'arquitecte i urbanista Oriol Bohigas

Jordi Gosalves

President del Col·legi 

d'Aparelladors de 

Barcelona

A quest vespre coneixerem els noms 
dels guanyadors de la XIV edició dels 
Premis Catalunya Construcció, uns 

guardons que des de la seva creació, l’any 
2004, s’han consolidat com un referent en-
tre el col·lectiu professional i en tot el sector 
de l’ediicació. No en va el que es reconeix 
no és una obra concreta, sinó l’esforç dels 
professionals i empresaris del sector que 
amb el seu treball han contribuït a millo-
rar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la 
innovació i la seguretat de la construcció a 
Catalunya. 

Enguany els premis relecteixen 
l’optimisme que provoca la recuperació 
incipient de l’activitat després d’una crisi 
molt dura que ens dibuixa un futur on cal-

drà afrontar importants transformacions 
en l’àmbit tecnològic i de procediments de 
gestió. Però també una forma de fer més 
transparent i més ètica. Per això és impor-
tant dotar-nos de nous instruments, com el 
codi deontològic que el Caateeb ha aprovat 
recentment, destinats a donar major segu-
retat a la societat i posar en valor la feina 
d’uns professionals del sector disposats a 
exercir la seva activitat amb rigor, objec-
tivitat, qualitat tècnica i independència de 
criteri. 

Els col·legis professionals som necessaris 
per la nostra capacitat de donar servei al 
conjunt dels ciutadans, i això vol dir allun-
yar-se del corporativisme i premiar aque-
lles accions que destaquen per la seva bona 

manera de fer. D’aquí aquests premis, 
als quals han optat un total de noranta-
dues candidatures en la present edició. 

El lliurament dels guardons serà el 
moment culminant d’aquesta Nit de la 
Construcció, una ita ineludible per a 
tot el sector. Però també un gran dia per 
a la nostra professió, la d’aparellador, i 
d’una institució, el Caateeb, que aquest 
any pot sentir-se legítimament orgu-
llosa després d’haver vist reconeguda 
la seva llarga trajectòria de 75 anys de 
servei al país en rebre la Creu de Sant 
Jordi per haver estat capaç de mante-
nir-se com a capdavantera en la recerca 
de l’excel·lència en el camp de la cons-
trucció i l’ediicació.

 “Els premis 
reconeixen 
l’esforç dels 
professionals 
i, sobretot, 
una forma 
de fer ètica i 
transparent”
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LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ

INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

INTERVENCIÓ 
EN L'EDIFICACIÓ 
EXISTENT

10| Remodelació 
del pavelló municipal 
a la rambla del 
Carmel de Barcelona
Annaïs Soler

12| Piloedre, 
fonament prefabri-
cat, desmuntable 
i reutilitzable 
per a estructures 
lleugeres 
Núria Sauleda i 
Juan José Rosas

13| Envà Wallinvent 
per a la separació 
d'ambients
Enrique Ibáñez 
Anton i Vanessa 
Vallmitjana

14| Sistema de drenatge d’aigües pluvials al centre 
comercial he Style Outlets de Viladecans 
E. Batlle, J. Roig, H. Salvadó, E. Presmanes, 
D. Calicó, E. Torregrosa, I. Sánchez i A. Monté

15| Rehabilitació 
de casa entre mit-
geres a Sant Feliu 
de Llobregat
Claudi Aguiló i 
Albert Domingo

16| Rehabilitació 
del pavelló de 
Sant Salvador de 
l'Hospital de Sant 
Pau C. Gelpí, C. 
Buxadé, J. Marga-
rit, A. Buxadé, R. 
Ferrando i V. Font

17| Església de 
Santa Maria de 
Vilanova de la 
Barca L. Renalias, 
C. Serrano, 
L. Soriano, 
R. Such i B. Ric

18| Urbanitza-
ció de l’entorn 
del Baluard del 
Migdia de l'Estació 
de França (fase II) 
L. Domènech, C. 
Balcells i M. Mor

19| Sala Beckett, 
obrador interna-
cional de drama-
túrgia D. Morros, 
X. Badia, M. 
Comas, O. Arau, 
M. Arguijo, M. 
Gràcia, R. Mayol, 
R. Flores i E. Prats

20| Espai Bombers 
Parc de la Preven-
ció de Barcelona
Miguel Roldán, 
Mercè Berengué i 
Enric Peña

21| Centre d’Art 
Contemporani de 
Barcelona Fran-
cesc Bacardit, Ma-
nuel Ruisánchez, 
Òscar Garzón i 
Laura Gálvez
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11| Nou ediici de 
cristal·lització 
de sal a Súria
A. García, C. Oliva, 
Á. Garcés i F.  Dávila

10

20

LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ

DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

DIRECCIÓ 
INTEGRADA 
DEL 
PROJECTE

COORDINACIÓ 
DE SEGURETAT 
I SALUT EN LA 
CONSTRUCCIÓ

1| Seu central de 
Pull&Bear a Narón 
(A Coruña)
Diana Calicó 

2| Ampliació 
de la Facultat de 
Dret de la Universi-
tat de Barcelona
Miquel Griera

3| Escola 
Els Encants, a prop 
de la plaça de les 
Glòries de Barcelona
Olga Méliz 

4| Complex esportiu 
Torre Roja, a Vilade-
cans (Barcelona)
José Luis Montero

5| Ediici corporatiu 
al Campus Diagonal 
22@  (Barcelona) 
Jesús Hernando i 
Daniel Fernández

7| Sala Beckett, 
obrador internacional 
de dramatúrgia
David Morros

6| Rehabilitació de 127 ediicis a 
Algèria Oriol Marin, Jordi Jané, 
Josep M. Gordi, Carles Bárcena, 
Aleix Jané, Núria Garcia (Aquidos 
Arquitectes Tècnics i Gestió)

9| Conjunt de nous 
equipaments a l’antiga 
fàbrica Alchemika
Jesús Fernández 
Antolín

8| Reforma i ampliació 
de l'ediici 'La Roton-
da' (Barcelona)
A. Roás, J. Cabedo, 
A. Bastús i 
J. M Garrell
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La trajectòria 

de Bohigas 

va més 

enllà de 

l’arquitectura 

i l’ha portat 

a ser regidor 

de Cultura 

de Barcelona 

i president 

de l’Ateneu 

Barcelonès

E
l jurat dels Premis Catalunya Cons-
trucció que organitza el Col·legi 
d’Aparelladors de Barcelona (Caa-
teeb) ha atorgat el Premi Especial 
a la Trajectòria Professional 2017, 

a Oriol Bohigas, arquitecte i urbanista, 
responsable de la transformació de Barce-
lona que va permetre a la ciutat esdevenir 
seu del jocs Olímpics d’estiu de 1992, dels 
quals celebrem enguany el 25 aniversari.

Oriol Bohigas i Guardiola (1925) es va 
graduar a l’Escola Tècnica Superior d’Ar-
quitectura de Barcelona, centre del qual 
va esdevenir director l’any 1977 i que 
abandonà el 1980 per esdevenir delegat 
de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona i posteriorment conseller urba-
nístic de la ciutat. 

Com a arquitecte, l’any 1951 va fundar 
junt amb altres companys de professió el 

Grup R, amb l’objectiu de recuperar la 
modernitat en l’arquitectura catalana en 
la postguerra espanyola. S’associà amb Jo-
sep Martorell i David Mackay per formar 
l’estudi d’arquitectura MBM Arquitectes, 
que més tard completaran Oriol Cap-

devila i Francesc 
Gual. Amb ells 
va fer projectes 
com ara el grup 
d’habitatges a la 
ronda del Guinar-
dó a Barcelona, 
l’Escola Garbí o 

la seu de l’Editorial Destino a Badalona. 
Destaquen igualment la planiicació ur-
banística de la Vila i el Port Olímpic de 
Barcelona, l’ediici d’oicines Palau Nou de 
la Rambla, la Universitat Pompeu Fabra a 
Barcelona, el Tecnocampus de Mataró o 

el Disseny Hub (DHUB) ubicat a la plaça 
de les Glòries.

Oriol Bohigas va exercir també el càr-
rec de regidor de Cultura de l’Ajuntament 
de Barcelona, va ser membre fundador 
del grup editorial Edicions 62, president 
de la Fundació Joan Miró i president de 
l’Ateneu Barcelonès, càrrec des del qual va 
iniciar la rehabilitació i millora de l’ediici 
i de la seva biblioteca. És també autor de 
nombrosos assaigs i monograies. 

UNA TRAJECTORIA MOLT INTENSA

Dins d’aquesta àmplia i intensa trajectòria 
professional, el jurat dels Premis Catalu-
nya Construcció ha volgut destacar el seu 

paper impulsor 
en la regene-
ració de l’espai 
públic i la cons-
trucció de la ciu-
tat, així com de 
la reforma i mo-
dernització dels 

ensenyaments universitaris al capdavant 
de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.  

Una de les seves monograies, "Recons-
trucció de Barcelona", va servir de full 
de ruta per la transformació urbanística 
empesa pels primers ajuntaments demo-
cràtics, basada en la recuperació dels bar-
ris per integrar-los dins del teixit urbà, al 
que sovint es referia com sargir la ciutat, i 
digniicar-los a través de la regeneració de 
l’espai públic.

És l’anomenada monumentalització de 
la perifèria, que va donar personalitat i 
qualitat urbana a àrees en aquell moment 
degradades. Altres llocs van viure opera-
cions d’esponjament que van donar origen 
a espais avui emblemàtics, com la rambla 
del Raval.

El jurat de la XIV edició dels Premis Ca-
talunya Construcció està format per Josep 
Maria Forteza, arquitecte tècnic i project 

manager; Eduard Gascón, arquitecte; Xa-
vier Font, enginyer de camins, canals i 
ports; Josep Camps, arquitecte tècnic; Ce-
lestí Ventura, arquitecte tècnic i consultor 
immobiliari; Natàlia Crespo, arquitecta 
tècnica i coordinadora de seguretat, i Jor-
di Gosalves, president del Caateeb i alhora 
president del jurat.

PATROCINADORS

 Rehabilitació, restauració i canvi 
d'ús de la zona nord de l'antiga fàbrica 
Can Balsach 
Jordi Rocabert i Puigtió. La Salle 
Arquitectura. Tutor: Enric Peña

Estudi d’unions cargolades en formi-
gó sotmeses a fatiga
Marcel Venancio Sánchez. Uni-
versitat Politècnica de Girona. 
Tutor: Miquel Llorens 

Rehabilitació integral d’una masia a 
Pujalt 
Agnès Ademà Llobret. La Salle 
Arquitectura. Tutors: Enric 
Peña, Xavier Badia, Lluis Orta-
dor i Elisabeth Sala

Anàlisi i caracterització de la terra 
del Domo de la Universitat de Lleida 
Roger Martí Aumedes. Universi-
tat de Lleida. Tutor: Josep Ramon 
Castro

Estudi metodològic dels sistemes 
SATE per a rehabilitacions energèti-
ques
Rosa Maria Pérez García. EPSEB 
– UPC. Tutores: Anna Lacasta i 
Montse Bosch

Premis

Fi de Grau

Transformador de Barcelona 

PREMI A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

El 1951 va fundar el 
Grup R per recuperar 
la modernitat 
de l’arquitectura 
catalana
en la postguerra

Per segona vegada el CAATEEB dedica un 

premi als estudiants de grau

LA NIT DE LA CONSTRUCCIÓ

Reconeixement a la trajectòria d'Oriol Bohigas, l'urbanista dels Jocs Olímpics d'ara fa 25 anys

FINALISTES
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El jurat destaca
el seu paper
com a impulsar
de la regeneració 
de l’espai públic
de Barcelona


