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PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2015 

 

Acta de la reunió del Jurat                                                                           

26 de maig de 2015 

 

Reunits a Barcelona els membres del Jurat dels Premis Catalunya Construcció 2015, 

convocats pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 

Barcelona (CAATEEB), després d’examinar les candidatures de les diferents 

categories dels premis, un cop realitzades les visites i deliberacions corresponents, 

emetem el següent: 

 

VEREDICTE 

 

I. Premi a la Innovació en la Construcció 

 

Amb aquest premi es volen distingir aquelles persones o equips, professionals o 

empresaris, que hagin impulsat la innovació en productes i materials, en sistemes 

constructius nous que simplifiquen o faciliten la posada a l’obra i en innovacions en 

els processos i organització de l’obra. En tots els casos, aquestes innovacions s’han 

d’haver aplicat en una obra d’edificació, ja sigui en els aspectes tècnics, 

organitzatius, de prevenció de riscos laborals o de sostenibilitat i eficiència 

energètica. 

 

El Jurat considera que darrera de les cinc candidatures finalistes hi ha professionals 

amb una gran capacitat creativa i actitud innovadora ja sigui en el capítol de les 

noves formes de promoció immobiliària que aprofiten les noves tecnologies, en la 

recerca de nous materials econòmics, naturals i sostenibles o en la creació d’eines 

informàtiques que permeten optimitzar els mètodes del dia a dia de l’exercici 

professional. 

 

No obstant això, amb la dificultat que comporta decidir sobre la diversitat dels àmbits 

de la innovació en els processos constructius i sobre la base dels criteris exposats 

en les bases, el jurat acorda atorgar el Premi a la Innovació en la Construcció 2015 a 

la candidatura presentada per David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger 
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Tudó, Claudi Aguiló, Albert Domingo i Neus Duplà, dels despatxos H-

ARQUITECTES, DATAAE i Neus Duplà & Associats, pel Centre de Recerca ICTA-

ICP de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

L’edifici ICTA-ICP ubicat al campus de la UAB és un centre de recerca en ciències 

ambientals i paleontologia. En coherència amb els seus camps d’investigació, els 

usuaris van apostar per un edifici preparat per donar una resposta ambiciosa als 

reptes de la sostenibilitat. Algunes de les seves característiques són l’aprofitament 

tèrmic, qualitat de la llum i ventilació natural, estructura amb inèrcia tèrmica, pell 

exterior bioclimàtica, aprofitament passiu de l’energia, minimització d’energies no 

renovables, elecció de materials d’origen orgànic, desmuntables i reciclables i 

optimització de l’ús de l’aigua, entre d’altres.  

 

El Jurat ha valorat molt positivament el treball interdisciplinari d’un equip de tècnics 

que han pensat l’edificació de manera integrada, això és, les estructures, les 

instal·lacions i els acabats, de manera que cada un d’aquests capítols col·labora 

amb la màxima eficiència del conjunt i oferint una imatge final unitària. La secció 

constructiva de l’edifici mostra com s’han incorporat tecnologies d’altres sectors com 

l’agrari amb solucions econòmiques i efectives. El funcionament de l’edifici ofereix 

sensacions de confort aconseguides amb la màxima eficiència arquitectònica i 

racionalitat constructiva i és un exemple a seguir per una construcció convencional 

encara força allunyada o poc integradora d’aquests conceptes.      

 

 

II. Premi a la Intervenció en Edificació Existent 
 

Amb aquest premi es volen distingir les tasques de la persona o l’equip responsable 

de projectar i dirigir una obra d’intervenció en un edifici existent per ampliació, 

reforma, adequació estructural o funcional, tant si té elements o parts que cal 

protegir com si no els té. També es consideren dins d’aquest apartat les obres 

d’intervenció en elements urbans. 

 

Aquesta categoria dels premis ha estat la més concorreguda amb excel·lents treballs 

d’intervenció en edificis ja sigui per millorar la seva accessibilitat i condicions de 

seguretat i confort o bé d’intervenció en el patrimoni arquitectònic català. Els quatre 

finalistes en són una bona mostra del nivell de qualitat d’aquestes intervencions, 

especialment en el segon apartat. El Jurat ha tingut en compte que en aquesta 
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categoria es jutja el procés d’intervenció en la seva totalitat, tenint en compte la bona 

execució de l’obra però també el plantejament inicial i els criteris d’intervenció 

exposats en el projecte. 

 

Tenint en compte tots aquests factors i després d’una profunda anàlisi i debat, el 

Jurat ha decidit atorgar el Premi a la Intervenció en Edificació Existent 2015 a la 

candidatura presentada per Lluís Dilmé, Xavier Fabré i Francesc Xairó per la 

Biblioteca de Can Manyer a Vilassar de Dalt. 

 

A partir d’un edifici industrial que ja no pot albergar l’activitat per a la qual va ser 

concebut i on el seu valor patrimonial aconsellava la seva conservació, la proposta 

pretén recuperar el principal atribut de l’arquitectura, és a dir, el seu servei i l´ús que 

d’ella se’n deriva. És a partir de dotar l'edifici d'una activitat diametralment oposada a 

la d'origen on es fa palès el respecte per l'arquitectura industrial, reconeixent el seu 

valor monumental i mostrant-lo, fent-lo públic, alhora que la nova activitat de 

biblioteca, lluny de posar-se d'esquena a un passat hostil, sorollós i fosc, hi dóna 

valor afegit i posa de manifest que la reutilització del patrimoni arquitectònic és del 

tot adequada. 

 

El Jurat ha valorat molt positivament el profund respecte per l’edifici preexistent i la 

manera com els tècnics van resolent els problemes que es plantegen sense 

malmetre l’antic caràcter industrial. La construcció de les escales, el reforç dels 

sostres, la restauració de la coberta amb l’adopció de solucions que recorden el 

passat industrial o la construcció dels mòduls d’oficines es fan de manera molt 

respectuosa amb l’antic. Destaca, finalment, la posada en valor del magnífic 

paviment de mosaic hidràulic, hereu del passat industrial de l’edifici i alhora material 

que esdevé patrimoni industrial per si mateix. 

 

En aquesta categoria d’Intervenció en l’existent, el Jurat ha acordat concedir una 

menció especial a  Lola Domènech i Teresa Galí  per la Remodelació del Passeig 

de Sant Joan de Barcelona. 

 

La proposta de remodelació d’aquesta via principal de la ciutat de Barcelona 

es planteja dos objectius fonamentals: prioritzar l’ús dels vianants i convertir-

lo en el nou corredor verd urbà que connecti amb el Parc de la Ciutadella. El 

projecte proposa innovacions tècniques i constructives que pretenen assolir 
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nous reptes plantejats en el disseny de l’espai urbà. Així mateix, el passeig 

incorpora el seu valor social com a espai públic i esdevé un nou corredor verd 

urbà, biodivers i sostenible.  

 

El Jurat considera aquesta obra un exemple d’intervenció i millora de l’espai públic 

urbà a la ciutat de Barcelona. El projecte té molt en compte la realitat de l’entorn i 

dóna resposta a les seves necessitats, tot fent compatibles els diferents usos com 

ara la mobilitat en transport públic, privat, la bicicleta i el pas dels vianants amb les 

zones de descans, relació i jocs infantils. El concepte de “renaturalització” de l’espai 

urbà pren sentit amb una actuació que funciona, amb una encertada varietat de verd 

obert a l’ús del ciutadà. 

 

 

III. Premi a la Coordinació de Seguretat i Salut 

 

En aquesta categoria s’ha volgut distingir la persona o l’equip responsable de la 

coordinació de seguretat i salut d’una obra d’edificació, en funció de les aportacions 

a la sensibilització de les empreses i treballadors que hagin participat a l’obra i la 

innovació tècnica i organitzativa que hagi suposat una eliminació o reducció efectiva 

de riscos i, per tant, una millora de les condicions de treball. 

 

Els quatre treballs finalistes en aquesta categoria presenten excel·lents actuacions 

per part dels coordinadors de seguretat, en alguns casos abordant treballs d’una 

perillositat extrema més propers a sectors industrials que a la construcció d’edificis 

entesa de manera tradicional. En aquests casos l’equip de coordinació ha comptat 

amb la col·laboració estreta d’equips especialitzats i integrant els protocols que 

exigeixen aquest tipus d’operacions. Per aquest motiu, el jurat ha optat per fer una 

valoració comparativa de les actuacions que es poden entendre dins de l’àmbit 

estricte de la coordinació de seguretat en els treballs de construcció.   

 

Després d’una intensa deliberació, el Jurat acorda atorgar el Premi a la Coordinació 

de Seguretat i Salut 2015 a la candidatura presentada per Òscar Gràcia per la 

Coordinació de seguretat i salut en la construcció de l’Escola Sant Llàtzer de 

Tortosa.  
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La construcció del CEIP Sant Llàtzer ha estat complexa des de l’inici de la seva 

execució, atès que el solar havia d’alçar-se degut a la seva proximitat a un dels 

canals de l’Ebre, la volumetria variada amb mòduls discordants i complexos que va 

implicar l’aplicació diversa de proteccions col·lectives i la modificació i corresponent 

adaptació que es va produir degut al canvi del sistema de fonamentació. El 

coordinador de seguretat es va plantejar des de l’inici la possibilitat d’un increment 

de l’aplicació de la normativa, en benefici de la prevenció, aplicant els principis legals 

de la directiva francesa, que ofereix més bases administratives de control que no pas 

el Reial Decret 1627/97. 

 

El Jurat destaca l’actitud proactiva del coordinador de seguretat que, davant les 

dificultats que presenta una situació difícil, planteja un marc de control més complet i 

estricte que troba en una normativa estrangera. Això li va permetre abordar la 

prevenció de riscos des d’una nova perspectiva. El seguiment de l’obra es va dur a 

terme de manera molt acurada, definint els procediments de treball amb les 

corresponents mesures preventives. 

 

 

IV. Premi a la Direcció/Gestió de l’Execució de l’Obra 

 

L’objectiu d’aquest premi és distingir les tasques de la persona o l’equip responsable 

de dirigir l’execució o gestionar la producció d’una obra d’edificació, sobre la base 

dels resultats obtinguts tenint en compte els paràmetres d’adequació al projecte, 

qualitat, compliment de les previsions de durada i cost, planificació i organització del 

procés d’execució, i aportació a la constructibilitat. 

 

En aquesta categoria dels premis s’hi ha presentat una gran quantitat de treballs 

d’una excepcional qualitat quant a la direcció de l’execució de l’obra. La selecció de 

les candidatures ha estat una tasca difícil i molt més ho ha estat determinar els 

finalistes. Les visites a aquestes últimes han confirmat en tots els casos la gran 

qualitat dels treballs realitzats i es confirma, un any més, que el nivell dels equips 

tècnics a casa nostra han assolit el nivell d’excel·lència en el seu treball. 

 

Després d’un intensa deliberació, el Jurat ha acordat concedir el Premi a la Direcció i 

Gestió de l’Execució de l’Obra 2015 a la candidatura presentada Francesc Medina, 

Natàlia Crespo, David Baena, Toni Casamor, Manel Peribáñez i Maria Taltavull, 

de les empreses IDP Enginyeria, Medi Ambient i Arquitectura; SGS Tecnos i Baena-
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Casamor Arquitectes BCQ  per la construcció de la Biblioteca Joan Maragall al 

barri de Sant Gervasi de Barcelona. 

  

La Biblioteca Joan Maragall és una obra desenvolupada al districte de Sarrià-Sant 

Gervasi de Barcelona que ha estat justament batejat com a “Jardí de llum”. Es tracta 

d’una obra singular i complicada per la seva condició d’edifici semisoterrat en un lloc 

proper als treballs del metro i pròxim a edificis d’habitatges, la voluntat de mantenir 

en vida l’arbrat del jardí preexistent, la consideració de la coberta com a espai públic 

i l’adopció de sistemes de condicionament eficients i sostenibles. Els terminis d’obra 

es van complir d’acord amb el client i el pressupost final d’obra va ser lleugerament 

inferior al pressupost de projecte. 

 

El Jurat ha valorat molt positivament la consecució d’una obra d’un elevat nivell de 

qualitat, ben construïda i executada que, malgrat les seves dificultats i els 

impediments provocats per la crisi del sector, han aconseguit uns bons resultats de 

planificació i cost. Les obres han combinat la complexa execució d’un edifici d’obra 

nova semisoterrat, amb  perímetre irregular i murs desplomats al costat de l’edifici 

existent de la Vila Florida, tot conservant i trasplantant el jardí preexistent i controlant 

amb rigor l’afectació acústica i estructural sobre els edificis adjacents. El resultat és 

una obra d’excel·lent factura i amb un elevat nivell d’acabats que ha estat dut a 

terme per un equip facultatiu molt ben compenetrat i col·laboratiu.   

 
 
Premi Especial a la Trajectòria Professional 

 

Amb aquest premi especial es vol reconèixer la trajectòria professional o 

empresarial d’una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de 

l’edificació, la docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi 

ambient, la modernització del sector o la funció social de l’edificació. 

 

El jurat acorda atorgar el Premi Especial a la Trajectòria Professional 2015 a 

Antoni Cumella i Vendrell, ceramista, per la seva tasca continuada al 

capdavant de l’empresa Ceràmica Cumella, per la seva estimació a l’ofici que 

segueix la tradició familiar i per la seva aportació meritòria a l’arquitectura i la 

construcció d’avantguarda, així com en l’àmbit de la restauració monumental, 

en els quals ha sabut combinar tradició i innovació. 
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Signatura: 

 

Maria Àngels Sánchez     Susana Pavón 

 

 

 

Enric Batlle      Montserrat Bosch 

 

 

 

Xavier font      Alex Guillén 

 

 

 

Maria Rosa Remolà 

 

 

 

 

Barcelona, 26 de maig de 2015 


