
  

 

 
 
 

DOSSIER CANDIDATURES FINALISTES 
 
 
 
PREMI A LA DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

Rehabilitació de la Casa Burés 

 

Candidatura: Ricardo Villoria i Macià Parés 

Empresa: Otècnica Arquitectònica 

 

 

Foto: Otecnica Arquitectonica 

 

Descripció 

La rehabilitació de la casa Burés a l’Eixample de Barcelona recupera un dels espais 

modernistes catalogats de la Ciutat Comtal i protegida com a Bé d’Interès Local. Es 

tracta d’una reforma integral destinada a habitatge d’alt nivell, on el desafiament 

principal esdevingué la intervenció adequada en els elements patrimonials i 



  

 

estructurals, la resolució de situacions sobrevingudes, l’organització de l’obra i gestió 

dels artesans especialistes, l’adequació de l’edifici a les necessitats i compliment de la 

normativa actual, així com la satisfacció de les demandes dels promotors a un nivell 

molt alt de prestacions. La direcció d‘execució ha adaptat i gestionat aquestes 

necessitats mantenint la màxima qualitat. 

�

Ubicació: c/ Ausiàs Marc 30-32 cantonada c/ Girona 12 de Barcelona 

Promotors: Casa Burés Residencial / Jacinto Roqueta, Alejandro Miquel i Marcus 

Donalson (Bonavista)   

Direcció integrada de projecte: Xavier Saumoll (Gleeds Iberica-Oproler), Mario Font i 

Roger Jiménez (Fontec-Urcotex) 

Projecte i direcció d’obra: Juan Trias de Bes, Marta Pascual, Fernando Herrero, 

Jordi Perramón i Mireia Figueras (TDB Arquitectura) i Agnès Blanch (Estudi Vilablanch 

Interioristes)  

Direcció d’execució: Ricardo Villoria i Macià Parés (Otècnica Arquitectònica) 

Coordinació de seguretat: MS DOS 

Constructors: Oproler / Urcotex 

Caps d’obra: Francesc Coll, José Vega i Jonathan Fernández (Oproler) /Josep Brazo i 

Marc Ballasté (Urcotex) 

 

 

Nou equipament poliesportiu al Turó de la Peira 

 

Candidatura: Dídac Dalmau, Antonio López i Daniel Montero 

Empresa: Dalmau + Morros Tècnics 

 

 

Foto cedida per Dalmau + Morros Tècnics 



  

 

 

Descripció 

Realització d’un nou edifici conjunt amb dos equipaments: piscina coberta en planta 

baixa i pista poliesportiva al damunt, que es cobreix per evitar els sorolls i molèsties als 

edificis veïns. L’interior de l’illa s’urbanitza amb accessos amb recorreguts adaptats i 

s’adapta a la topografia amb talussos verds i superfícies toves i enjardinades. Un espai 

urbà que millora la qualitat de vida, la qualitat ambiental i suporta la biodiversitat.  

El desenvolupament de l’edifici s’acosta a un edifici de balanç energètic Quasi Zero, 

atípic en un edifici amb un ús de piscina i poliesportiu com aquest. Com a resultat 

d’aplicar criteris d’ecoeficiència s’ha aconseguit una etiqueta A i la qualificació de LEED 

Platinum. 

 

Ubicació: Carrer Sant Iscle, 50-54, Barcelona 

Promotor: BIMSA  

Project manager: BIMSA i D+M Tècnics 

Projecte i direcció d’obra: Anna Noguera i Javier Fernández  

Direcció d’execució: Dídac Dalmau, Antonio López i Daniel Montero  

Coordinació de seguretat: David Morros i Guillem Ramis 

Constructors: UTE Ferrovial - Deco 

Caps d’obra: Carlos Aníbal (Ferrovial) 

  

 

Edifici plurifamiliar La Borda 

 

Candidatura: Xavier Aumedes i Gemma Rius  

Empresa: AumedesDap 

 



  

 

 

Foto: lacol  

 

Descripció 

L’edifici plurifamiliar d’habitatges promogut per la cooperativa La Borda, on els socis 

són els mateixos usuaris, consta de 6 plantes d’estructura de fusta i un sistema 

constructiu novedós i emergent. En el moment de la seva construcció va esdevenir 

l’edifici més alt del país fet amb aquesta tecnologia. S’han dissenya i executat 

solucions constructives per donar a l’edifici el màxim confort i estalvi energètic, assolint 

la qualificació energètica A. El control econòmic ha estat prioritari durant tot el procés 

d’execució de l’obra, des dels inicis durant la contractació i fins al final, una 

contractació molt paquetitzada que ha comportat la coordinació i gestió de l’obra amb 

13 contractistes diferents i 7 de manera simultània. 

 

Ubicació: Carrer Constitució, 85-89, Barcelona 

Promotor: Habitatges La Borda 

Project manager: José Juan Martínez Larriba 

Projecte i direcció d’obra: Pol Massoni, Cristina Gamboa, Mirko Gegundez i Eliseu 

Arrufat (Lacol) 

Direcció d’execució: Xavier Aumedes i Gemma Rius (AumedesDap)  

Coordinació de seguretat: Marta Serra i Xavier Aumedes 

Constructors: Egoin, Aislamientos Kover, Massoni, Integral, Made of 

Wood, Oltapol, Orona, Pavindus, Citelum Iberica, Mcm Projects i Serveis,  

Noucopi, Talleres Alfa Torres, Sermac Manteniments Integrals 



  

 

Caps d’obra: Unai Gorroño, Americo Ferreira, Andreu Massoni, Juan Jesús Tolívia,  

Josep Ferrer, Josep M. Pol i Albert Macià, Gonzalo Aragón, Agustí Garcia, Marc 

Parera, Marc Rivera, Alejandro Fuentes i Andrés Criado 

 

 

PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE 

 

Nou Institut de recerca mèdica de l’Hospital de Sant Pau 

 

Candidatura: Dídac Xifreu i Àlex Figuera 

Empresa: Iron Management Barcelona 

 

 

Foto: Aldo Amoretti 

 

Descripció 

El nou Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau és un edifici on la recerca i la 

tecnologia de la construcció s’ha incorporat a tots els processos de disseny 

arquitectònic i constructiu per aconseguir les màximes prestacions possibles amb el 

mínim cost ambiental, material i econòmic. L’edifici és una infraestructura que 

garanteix l’eficàcia funcional, la màxima flexibilitat dels espais, la reducció de consums 

d’energia amb la seva arquitectura bioclimàtica i un mínim impacte ambiental amb 

criteris d’economia circular. La direcció integrada ha vetllat pels requeriments clars de 

cost, temps i qualitat de tots els implicats en el projecte, especialment propietat, 

usuaris finals i mantenidors.  

 



  

 

Ubicació: Carrer Sant Quinti, 75, Barcelona  

Promotor: Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Project manager: Iron Management Barcelona  

Projecte: UTE Pich-Aguilera i 2BMFG 

Direcció d’obra: Felip Pich-Aguilera, Jordi París i Carles Gelpí  

Direcció d’execució: Jordi Altés i Carme Grau 

Coordinació de seguretat: Elvira Altadill (AM-Tècnics) 

Constructors: Ferrovial Agroman (obra civil) i UTE Sogesa – Elecnor ( instal·lacions) 

Caps d’obra: Juan Pumar (Ferrovial Agroman) i Juan Méndez (UTE Sogesa – 

Elecnor) 

 

 

Nova seu central d’Inditex a Arteixo 

 

Candidatura: Enric Batlle, Joan Roig, Diana Calicó, Anna Anido i Marc Torrella 

Empresa: Batlle i Roig Arquitectura 

 

 

Foto cedida per Batlle i Roig Arquitectura 

 

Descripció 

Es tracta d’un encàrrec integral de funcions en el que s’engloben les gestons amb les 

administracions, gestió urbanística de les parcel·les, projecte, direcció d’obra, direcció 

d’execució i coordinació de tots els agents intervinents. El valor de la feina executada 

es basa en la gestió i coordinació de totes les feines de l’encàrrec, les quals es 

desenvolupen de forma paral·lela per tal d’obtenir el producte final en el mínim temps 

possible i assolint una alta qualitat constructiva. 

 

Ubicació: Arteixo (A Coruña)  



  

 

Promotor: Inditex 

Project manager: Batlle i Roig Arquitectura  

Projecte i direcció d’obra: Enric Batlle, Joan Roig  i Albert Gil  

Direcció d’execució: Diana Calicó 

Coordinació de seguretat: Natalia Taracido 

Constructor: Goa Invest 

Cap d’obra: Amador Fuentes 

 

 

PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Nou Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge a Badalona 

 

Candidatura: Jesús Fernández 

Empresa: Tresat Coordinadores de Seguridad 

 

 

Foto: Jesús Fernández 

 

Descripció 

L’obra consisteix en la construcció d’un edifici que consta d’un volum compacte amb 

una façana biosfèrica de fusta centrat en l’eficiència energètica, sostenibilitat ambiental 

i integració paisatgística al Parc de la Marina. La coordinació de seguretat ha hagut 

d’abordar temes com ara la complexitat de la fonamentació i moviment de terres, 



  

 

diferents tipus d’estructura i muntatge dels panells de fusta, així com la diversitat de 

sistemes constructius i mitjans auxiliars. L’obra s’ha solapat amb una altra de contigua 

que han hagut de conviure i coordinar. Finalment, s’han hagut de coordinar els treballs 

dels contractistes dels diferents lots, les empreses d’equipament sanitari, així com les 

visites de personal sanitari extern interessat en la construcció d’una infraestructura 

d’investigació única a Europa. 

 

Ubicació: Carretera de Can Ruti i Camí de les Escoles, s/n, Badalona  

Promotor: Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i 

Pujol  

Projecte i direcció d’obra: Lluís Corbella, Pilar Calderón, Marc Folch i Pol 

Sarsanedas  

Direcció d’execució: Ramon Cisa 

Coordinació de seguretat: Jesús Fernández 

Constructors: Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania / Constructora de 

Calaf / Arquitectura e Ingeniería de la Madera / Sogesa Instalaciones Integrales 

Caps d’obra: Jesús Molina / Daniel Yáñez / Toni Ortego / Albert Piqué 

 

Nou Centre Guttmann a la Sagrera 

 

Candidatura: Josep Augé 

 

 

Foto: Josep Augé 

 



  

 

Descripció 

La coordinació de seguretat d’aquesta obra ha hagut d’atendre múltiples requeriments 

començant per la seva complexa execució pel tipus d’edifici i les solucions 

arquitectòniques adoptades, a més d’unes instal·lacions d’un edifici completament 

adaptat per als seus futurs ocupants. El nombre d’empreses especialitzades en el seu 

ram ha estat nombrós i no sempre aquestes treballen en edificis de nova construcció. 

El promotor ha estat molt exigent a l’hora de fer complir la normativa de seguretat i 

salut, així com les normes internes de l’empresa. Finalment, s’han hagut de programar 

visites amb els professionals i usuaris que acabarien ocupant l’edifici per tal que 

poguessin veure, copsar, criticar i proposar en algunes ocasions les diferents solucions 

adoptades. 

 

Ubicació: c/ Garcilaso, 49-73, Barcelona  

Promotor: Fundació Institut Guttmann 

Project manager: Master de Ingeniería y Arquitectura  

Projecte: Albert Vitaller Arquitectura i Integral 

Direcció d’obra: Albert Vitaller i Eulàlia Isern 

Direcció d’execució: Master de Ingeniería y Arquitectura 

Coordinació de seguretat: Josep Augé 

Constructors: Rogasa-Copisa 

Cap d’obra: Guillermo Alonso López de Linaje 

 

 

Complex d’habitatges plurifamiliars adossats a Gavà 

 

Candidatura: Raul Zapater 

Empresa: GCA Arquitectes 

 



  

 

 

Foto Raul Zapater 

 

Descripció 

La construcció de 8 blocs amb un total de 12 unitats d’habitatges es van executar 

atenent una sèrie de factors com ara un termini reduït, treballs simultanis, dificultat 

tècnica per la ubicació del terreny, diversitat de contractistes, visites externes i 

solapament de treballs amb els encàrrecs particulars dels futurs usuaris que van tenir 

rellevància per a les tasques de coordinació de seguretat. La unificació de criteris amb 

el cap d’obra, les actuacions específiques per a la reducció de riscos, la planificació de 

reunions amb els contractistes i industrials i el seguiment constant i detallat junt amb la 

direcció facultativa i la propietat van donar com a resultat la manca d’accidents a 

l’obra.     

 

Ubicació: c/ Palafrugell, 1, Gavà  

Promotor: Gavá Mar Residencial 

Project manager: Marcos Camba / Gleeds Ibérica  

Projecte i direcció d’obra: Lluís Escarmis  

Direcció d’execució: Daniel Fernández Muñoz 

Coordinació de seguretat: Raul Zapater 

Constructors: Beta Conkret / Premium Kitchens Bach 7 Barcelona / Grupo de 

Interiores GTH / Catalana d’Espais Verds 

Caps d’obra: Clara Camperiz i Alejandro Milla 

 

 

PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ 



  

 

Institut Serra de Noet a Berga 

 

Candidatura: Joan Fabregat, Avel·lí Alcocer, Josep Maria Fabregat, Oscar Rodríguez 

i Josep Malgosa 

Empreses: Fabregat & Fabregat Arquitectes / Arquitectura Tècnica Sequoia 

 

 
Foto: Joan Guillamat 

 

Descripció 

Es tracta de l’edifici públic més gran fet a Catalunya amb un sistema constructiu basat 

en la fusta amb la utilització de panels de fusta contralaminada CLT i assoliment d’un 

alt grau de sostenibilitat mediambiental i reducció de la demanda energètica. Tot el 

projecte es va desenvolupar amb el sistema BIM i programa de representació REVIT, 

la qual cosa ha permès una excel·lent optimització del procés constructiu. Quant a la 

producció de residus, tant per la producció industrialitzada dels panells com la posada 

en obra, aquesta ha estat mínima. La sostenibilitat de tot el sistema ve incrementada 

per la seva fàcil desconstrucció. 

 

Ubicació: Pla de l’Alemany, 40, Berga 

Promotor: Infraestructures de la Generalitat per al Departament d’Educació 

Projecte i direcció d’obra: Joan Fabregat i Josep Maria Fabregat 

Direcció d’execució: Avel·lí Alcocer, Oscar Rodríguez i Josep Malgosa 

Coordinació de seguretat: Santiago Benítez 



  

 

Constructor: UTE Romero Polo i Vías y Construcciones 

Caps d’obra: Iván Santor i Andrés Rodenas 

 

 

Casa 1413 a Ullastret 

 

Candidatura: David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó i Antoni Quer 

 

 
Foto: Adrià Goula 

 

Descripció 

El principal repte del projecte va ser aconseguir contextualitzar el solar, fer una casa 

de nova planta capaç de donar resposta coherent, respectuosa i honesta amb l’entorn. 

Una casa-mur que experimenta una nova tipologia allargada tota a planta baixa, 

adaptada a la topografia i a la geometria del carrer. La casa segueix les lògiques 

materials i constructives del mur original, però adaptant-se als requeriments actuals i 

experimentant noves composicions i tractament dels materials. 

 

Ubicació: Ullastret (Baix Empordà) 

Projecte i direcció d’obra: David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros i Roger Tudó (H 

Arquitectes) 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Antoni Quer 

Constructor: Burgos Gasull 

Cap d’obra: Jordi Gasull 



  

 

 

 

Camí mirador a les antigues Guixeres d’Igualada 

 

Candidatura: Enric Batlle, Joan Roig, Ivan Sánchez, Elisabeth Torregrossa, Mario 

Súñer i Iván Sánchez 

Empresa: Batlle i Roig Arquitectura 

 

 
Foto: Jordi Surroca 

 

Descripció 

Un simple camí pot ser objecte de múltiples consideracions tècniques i innovacions. La 

proposta fa un treball d’anàlisi i recerca sobre els diferents elements i capes que 

configures el nou recorregut dins de l’Anella Verda d’Igualada, amb la voluntat 

d’aportar millores que incrementen les prestacions, redueixen el manteniment i 

potencien el reciclatge. El resultat d’aquest procés d’innovació es concreta en un nou 

model de camí tecnificat que millora aspectes com ara l’accessibilitat, visibilitat, 

durabilitat i renaturalització de l’entorn, amb una òptima relació de costos. 

 

Ubicació: Polígon de les Comes a Igualada 

Promotor: Ajuntament d’Igualada 

Projecte i direcció d’obra: Enric Batlle, Joan Roig, Ivan Sánchez, Miquel Rodríguez i 

Albert Gil 

Direcció d’execució: Marta Miquel (Ajuntament d’Igualada) 

Coordinació de seguretat: Carles Callizo 



  

 

Constructor: Moix Serveis i Obres 

Cap d’obra: Marc Berenguer 

 

 

 

 

PREMI A LA REHABILITACIÓ PATRIMONIAL 

 

Casa d’estiueig de Josep Puig i Cadafalch a Argentona 

 

Candidatura: Eduard Píriz i Mercè Zazurca 

 

 
Foto: Eduard Píriz 

 

Descripció 

La proposta executada persegueix la restauració i conservació de la casa de Josep 

Puig i Cadafalch com a element patrimonial. En les dues primeres fases executades, 

s’han volgut conservar les característiques tant pel que fa a la forma com als elements 

constructius. En el procés d’execució s’han combinat  les noves tècniques utilitzant 

materials antics com també la construcció tradicional. 

 

Ubicació: Plaça de Vendre, Argentona (Maresme) 

Promotor: Ajuntament d’Argentona 

Projecte i direcció d’obra: Mercè Zazurca, Oriol Solanes, Cèsar Sànchez i Eduard 

Prats 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Eduard Píriz 



  

 

Constructors: Urcotex (Fase 1) i Novantia Integral (Fase 2) 

Caps d’obra: Pep Brazo (Fase 1) i Rafael Gómez (Fase 2) 

 

 

Rehabilitació de la Casa Burés 

 

Candidatura: Juan Trias de Bes, Marta Pascual, Fernando Hierro, Ricardo Villoria, 

Macià Parès i Agnès Blanch 

Empreses: TDB Arquitectura, OTècnica Arquitectònica i Estudi Vilablanch Arquitectura 

d’Interiors 

 

 
Foto: Alejo Bagué 

 

Descripció 

Si la rehabilitació del patrimoni arquitectònic ja suposa en sí mateix un tipus d’obra 

marcada per les condicions de conservació dels elements antics, quan a més es tracta 

d’habitatges, les condicions esdevenen encara més exigents degut a l’obligació de 

l’acompliment de les condicions tècniques i d’habitabilitat que exigeixen les regulacions 

normatives actuals. 

 

Ubicació: c/ Ausiàs Marc 30-32 cantonada c/ Girona 12 de Barcelona 

Promotors: Casa Burés Residencial / Jacinto Roqueta, Alejandro Miquel i Marcus 

Donalson (Bonavista)   

Direcció integrada de projecte: Xavier Saumoll (Gleeds Iberica-Oproler), Mario Font i 

Roger Jiménez (Fontec-Urcotex) 



  

 

Projecte i direcció d’obra: Juan Trias de Bes, Marta Pascual, Fernando Herrero, 

Jordi Perramón i Mireia Figueras (TDB Arquitectura) i Agnès Blanch (Estudi Vilablanch 

Interioristes)  

Direcció d’execució: Ricardo Villoria i Macià Parés (Otècnica Arquitectònica) 

Coordinació de seguretat: MS DOS 

Constructors: Oproler / Urcotex 

Caps d’obra: Francesc Coll, José Vega i Jonathan Fernández (Oproler) /Josep Brazo i 

Marc Ballasté (Urcotex) 

 

 

Rahabilitació de la fàbrica Ca l’Alier al Poblenou 

 

Candidatura: Jaume Arderiu, Tomàs Morató, Josep Sarsanedas, Jordi Bernúz i 

Alberto Peñarando 

Empreses: Arderiu & Morató arquitectes / Q-Estudi 29 Assessorament Tècnic 

 

 
Foto: Jaume Arderiu 

 

Descripció 

La intervenció realitzada a les obres de rehabilitació de l’edifici de Ca l’Alier esdevé 

una restauració única i la primera en la nova idea de Smart City a Barcelona. Consta 

d’actuacions úniques en edificació com ara la formació d’un soterrani a través d’un 

sistema d’enginyeria fins ara no aplicat al subsòl de la ciutat. L’edifici ha estat qualificat 

amb el segell LEED Platinum que certificat una petjada ambiental mínima i un ús molt 

eficient dels recursos futurs. Tanmateix la recuperació de l’edifici de la fàbrica ha estat 

curosa i respectuosa amb l’origen de l’edifici garantint en tot moment la preservació 

del patrimoni arquitectònic de caràcter industrial de Barcelona.  



  

 

 

Ubicació: c/ Pere IV, 362, Barcelona 

Promotors: BIMSA per a l’Ajuntament de Barcelona 

Direcció integrada de projecte: Alberto Peñarando 

Projecte i direcció d’obra: Jaume Arderiu i Tomàs Morató 

Direcció d’execució: Alberto Peñarando 

Coordinació de seguretat: CONECTICA 

Constructors: Constructora de Calaf i UTE VOPI4-Elecnor 

Caps d’obra: Xavier Alvarez, David Tous i Toni Ferrer 

 

 

Rehabilitació de la rectoria de Godmar i el seu entorn a Callús 

 

Candidatura: Carles Puig, Maria Antònia Mir i Enric Vijande 

 

 
Foto: Carles Puig 

 

Descripció 

L’actuació en l’antiga església de Callús per a reconvertir-la en un centre per a la 

celebració d’events socials i culturals ha estat basada en la desconstrucció dels 

elements sense valor que desnaturalitzaven les volumetries originals per reafirmar-les 

amb identitat pròpia. La seva ordenació formal i material es relaciona amb les antigues 

edificacions i el seu entorn natural, alhora que respon a l’aplicació de sistemes 



  

 

energètics passius i recuperació de recursos naturals com ara l’emmagatzematge 

d’aigua de pluja, protecció d’assolellaments o ventilacions creuades. El nou volum 

s’erigeix creant un gran espai polivalent i sense destorbar la imatge dominant de 

l’església i complementant-la. Tots els espais permeten usos oberts i amb totes les 

prestacions exigibles de confort.   

 

Ubicació: Rectoria de l’antiga església de Callús, s/n, Callús (Bages) 

Promotor: Torrellimona 

Projecte i direcció d’obra: Carles Puig i Maria Antònia Mir 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Enric Vijande 

Constructor: AS3 Group 

Cap d’obra: Jaume Sànchez 

 

 

 

PREMI A LA REHABILITACIÓ FUNCIONAL 

 

Centre Cultural de Sant Sadurní d’Anoia 

 

Candidatura: Irene Marzo, Oriol Cusidó i Manel Marin 

Empresa: Taller 9s arquitectes 

 

 
Foto cedida per Taller 9s 

 

Descripció 

El projecte recupera per a ús ciutadà l’edifici de les antigues escoles modernistes de la 

vila, que des de feia molts anys estava tancat i en un preocupant estat de degradació. 

El programa proposat per al centre cultural sobrepassava la superfície construïda de 



  

 

l’edifici històric i va obligar a plantejar una ampliació de nova planta tot ocupant l’antic 

pati de l’escola.  

 

Ubicació: Plaça del 1er homenatge a la vellesa, s/n, Sant Sadurní d’Anoia 

Promotors: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i Diputació de Barcelona 

Projecte i direcció d’obra: Oriol Cusidó i Irene Marzo 

Direcció d’execució: Manel Marin 

Coordinació de seguretat: Lluís Forns (1a fase) i Oriol de la Fuente (2a fase) 

Constructors: Construccions Tabaquista (1a fase) / Cobra (2a fase) 

Caps d’obra: Eva Palacios (Tabaquista) i Javier Marin (Cobra) 

 

 

Edifici Estació de la Mútua de Terrassa 

 

Candidatura: Marcos Barjola i Francesc Xairó 

Empresa: Duran Arquitectes / Francesc Xairó i Associats 

 

 
Foto: Badia Casanoves 

 

Descripció 

L’edifici Estació de l’antic projecte ferroviari de Vallparadís esdevé un nou punt de 

serveis i equipaments principalment de tipus sanitari, que es converteix alhora en un 

enllaç entre el parc i la ciutat. El fet de ser un edifici ubicat sota la rasant del carrer 

genera que des de la mateixa coberta-plaça i quasi tot el seu envolupant es trobi 



  

 

rodejat d’espai públic. El projecte parteix de la voluntat de dotar l’estructura existent de 

la millor proposta en termes funcionals, d’eficiència i de qualitat de servei a través de 

l’òptima configuració dels espais. 

 

Ubicació: Plaça dels Drets Humans, 1, Terrassa 

Promotor: Fundació Mútua de Terrassa 

Projecte: Duran Arquitectes  

Direcció d’obra: Pau Duran i Jordi Comas 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Francesc Xairó i Marcos Barjola 

Constructor: VOPI4 

Cap d’obra: Marc Marcos 

 

 

 

Cal Jordi & Anna a El Poal 

 

Candidatura: Bernat Ardèvol, Joana Oliva, Genís Plassa, Eduard Resina i Ton 

Ardèvol 

Empreses: Hiha Studio i Ardèvol Consultors Associats 

 

 
Foto cedida per Hiha Studio 

 



  

 

Descripció 

En projecte consisteix en actualitzar i adaptar l’edifici existent als nous temps, als nous 

materials i a les noves maneres de viure. L’estratègia és buidar l’edifici existent de 

manera selectiva, per poder assolir els objectius de projecte i de programa funcional 

requerit pels clients. Aquest buidat permet per una banda eliminar programa existent i 

de l’altra disminuir la superfície d’actuació, aconseguint un estalvi econòmic. 

 

Ubicació: El Poal (Pla d’Urgell) 

Projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat: Bernat Ardèvol 

Direcció d’execució: Ton Ardèvol 

Constructor: Bell-Pol 2004 

Caps d’obra: Marc Espinet 

 

 

 

PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU 

 

Construir amb fusta: utopia o realitat? 

Guillem Escofet (Escola La Salle) 

 

Sistema de Construcció habitacional per a refugiats saharauis a Tinduf 

Jodel Mayavangwa (EPS Lleida) 

 

Canvi d’ús de la masia Cal Masover Nou a L’Hospitalet de Llobregat 

Francisco Murillo (EPSEB) 

 

Estudi del comportament d’edificacions sotmeses a incendi. Anàlisi de 

foc real 

Gerard Bonet (EPS Lleida) 

 

 

 

 

Més informació:                                                                                           
 
Carles Cartañá /  ccartanya@apabcn.cat / 93 393 37 10 
Elisenda Pucurull / premsa@apabcn.cat / 93 393 37 10 
Jaume Moreno/  jmoreno@ipcomunicacion.com /   93 414 31 75  
 


