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COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS 

D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
 

DOSSIER CANDIDATURES FINALISTES 
 
 
 

PREMI A LA DIRECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

Celler Clos Pachem a Gratallops 

 

Candidatura: Carles Bou Bañeras 

 

 

Foto: Xavi Vaqué 

 

Descripció 

Celler ubicat al nucli històric d’aquest poble del Priorat amb l’arquitectura sostenible 

com a pauta i construït amb materials naturals, senzills i duradors sense revestiments 
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d’acabat. L’espai central de l’edifici és la nau de fermentació amb una estructura que 

permet una refrigeració 100% natural i una completa estabilitat hidrotèrmica. El nivell 

de definició i de detall de l’edifici, tant en el projecte executiu com durant la realització 

de l’obra, ha estat molt elevat i, en conseqüència, el control de l’obra va ser molt intens 

i meticulós per tal de garantir el resultat desitjat. S’han executat una sèrie d’elements 

singulars com ara llindes i bigues ceràmiques, sostre de la nau o forjats ceràmics dels 

quals no es tenia cap antecedent. Això ha obligat a la realització de proves in situ  i de 

laboratori per tal de garantir un òptim resultat final. 

 

Ubicació: c/ de la Font, 1. Gratallops (Priorat) 

Promoció: Celler del Joc 

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

(HArquitectes) 

Direcció d’execució: Carles Bou Bañeras 

Coordinació de seguretat: Carles Bou Bañeras 

Empresa constructora: Constècnia 3 

Cap d’obra: Josep Lluís Garriga 

 

 

Estadi Johan Cruyff a Sant Joan Despí 

 

Candidatura: Josep Hierro i Julià 

Empresa: TRAM J Hierro Associats 

 

 

Foto: Wijkmarkphoto 

 

Descripció 
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L’Estadi Johan Cruyff  és un camp de futbol amb una espectacular coberta en forma 

de “U” i compta amb unes graderies d’una capacitat aproximada de 6.000 espectadors. 

La seva estructura a base d’elements prefabricats de formigó i estructura d’acer s’ha 

concebut tenint en compte els criteris de durabilitat i sostenibilitat i minimitzant els 

costos de manteniment. S’ha dut a terme amb un procés de planificació i gestió d’obra 

a temps real a partir del model 4D i BIM, que ha permès fer un seguiment a distància 

per part del client, avançar-se a possibles imprevistos, simular alternatives i optimitzar 

el pla d’execució a temps real. En aquest sentit, el sistema també ha permès fer un 

ajustat control econòmic i control de qualitat. El resultat ha deixat palès que en el futur 

de la construcció és clau el treball col·laboratiu, la bona organització dels processos, la 

industrialització dels elements a executar en obra, així com el desenvolupament i 

implementació de les noves tecnologies i nous materials.. 

 

 

 

Ubicació: Ciutat Esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 

Promoció: Futbol Club Barcelona  

Project management: Futbol Club Barcelona + IDOM + Tècnics G3 

Projecte i direcció d’obra: Batlle i Roig Arquitectes  

Direcció d’execució: Josep Hierro i Julià (TRAM J Hierro Associats)  

Coordinació de seguretat: A3AT 

Empresa constructora: UTE COMSA + COMSA Industrial / SEROM 

Caps d’obra: Mercedes Martínez i Salvador Pineda 

 

  

 

Edifici d’oficines Parc Glòries al 22@ de Barcelona 

 

Candidatura: Victor Forteza, Daniel Forteza, Pol Bachs i Alberto Escudero 

Empresa: Tècnics G3 
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Foto: Ot Boqué 

 

Descripció 

Edifici d’oficines ubicat a la zona del 22@ de Barcelona amb una superfície global de 

30.846 m2 repartits en planta baixa, 17 plantes i 3 plantes soterrani. És el primer edifici 

d’oficines que obté la certificació Leed Platinum per l’estalvi energètic, la qualitat 

ambiental i l’equipament orientat a afavorir la salut dels usuaris. El projecte presentava 

les complexitats tècniques habituals en aquesta zona de la ciutat com l’abatiment del 

nivell freàtic, la instal·lació de Districlima per a la producció energètica i la recollida 

neumàtica d’escombraries. Hem d’afegir la complexitat estructural d’un edifici de gran 

alçada, la qual s’ha traduït en la realització d’un control exhaustiu de l’execució, 

supervisant la realització de detalls constructius exigents que han requerit una 

execució molt acurada.   

 

Ubicació: c/ Ciutat de Granada, 150, Barcelona 

Promoció: Inmobiliaria Colonial 

Project management: Castiel Consultants 

Projecte i direcció d’obra: Batlle & Roig Arquitectes 

Direcció d’execució: Visctor Forteza, Daniel Forteza, Pol Bachs i Alberto Escudero 

(Tècnics G3)  

Coordinació de seguretat: Julio Gonzalo (Tècnics G3) 

Empreses constructores: Vopi 4 / Bajo rasante / Conscytec / Eiffage Energia 

Cap d’obra: Julio Bonache Bezares 
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Pavellons de banquets i zona de cuines al Castell de Peralada 

 

Candidatura: Daniel Fernández Muñoz i Xavier Pérez Benítez 

Empresa: GCA Architects 

 

 

Foto: GCA Architects 

 

Descripció 

Construcció de dos pavellons de banquets, una zona de cuines i condicionament de 

l’espai exterior dins el recinte del Castell de Peralada, en substitució dels antics 

pavellons. El conjunt té una superfície construïda de 4.400 m2 aproximadament 

diferenciat en dos grans volums  units per una franja intermèdia de serveis i cuines. Els 

valors més característics de la direcció d’execució han estat: la planificació sense 

marge d’error, la celebració del Festival de Peralada mentre l’obra continuava 

endavant, l’adaptació a modificacions substancials del projecte i a noves solucions 

constructives i l’ús d’un sistema automatitzat de control d’execució mitjançant la 

creació de bases de dades. Sense la possibilitat de cap marge d’error, la direcció 

d’execució va anar sempre un pas endavant, anticipant-se als possibles contratemps i 

buscant solucions  sense afectar ni al temps ni al cost. 

 

Ubicació: Peralada (Alt Empordà) 

Promoció: Casino Castell de Peralada 

Project management: ACTIO Project Management & Engineering 

Projecte i direcció d’obra: Jordi Castañé Portella, Enrique Molinero i Miguel Lopez 

Atarés (GCA) 
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Direcció d’execució: Daniel Fernández Muñoz i Xavier Pérez Benitez (GCA)  

Coordinació de seguretat: Raul Zapater Casas (GCA) 

Empresa constructora: Copcisa 

Cap d’obra: Albert Pons Mas 

 

 

PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE 

 

Obres al Castell de Montjuic de Barcelona 

 

Candidatura: Lluís Camí Casellas i David Ortega Pittaluga 

Empresa: QEstudi 29 Assessorament Tècnic  

 

 

Foto: German Lacasa 

 

Descripció 

Conjunt d’obres realitzades en els diferents àmbits del castell de Montjuïc de 

Barcelona: rehabilitació d’espais com ara les sales del pati d’armes, l’espai d’acollida i 

els antics calabossos, construcció d’un nou nucli de comunicació vertical i urbanització 

del baluard de Sant Carles, restauració de l’antic pont llevadís i la zona d’entrada, 

rehabilitació de les quatre torres de vigilància, ubicació dels nous sistemes i xarxes de 

distribució i modificació d’instal·lacions i increment de potència elèctrica en diversos 

recintes, entre d’altres. Els objectius han estat contenir l’impacte econòmic i temporal, 

assegurar un alt nivell de qualitat de les obres, amb una llarga durabilitat, mínim 

manteniment i fer-ho amb la menor afectació possible a l’activitat habitual del recinte 
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que no va ser aturada i tot preservant l’entorn patrimonial d’una zona que amb un 

important valor arqueològic. 

 

Ubicació: Carretera de Montjuïc, 66, Barcelona  

Promoció: ICUB, AMB, DIBA i BIMSA 

Project management: Lluís Camí Casellas i David Ortega Pittaluga  

Projecte i direcció d’obra: Joan Forgas, Robert Brufau, Marc Ventós, Rudi Ranesi, 

Pedro Ibañez, Oriol Gavaldà, Mercè Ramos, Josep Maria Vila, Raquel Begoña i altres 

Direcció d’execució: Oscar Garzón, Jaume Casas, Jordi Altés, Marc Ventós i altres 

Coordinació de seguretat: Ivan Muñoz, Mercè Martín  i Jordi Altès 

Empreses constructores: Arcadi Pla, Constructora d’Aro, Novapox, Urcotex, 

Eurocatalana i altres 

Caps d’obra: Marcos Muñoz, Antoni Arbós, Arantxa Gil, Manel Vilar i altres 

 

 

Conjunt d’oficines al barri de la Marina de Barcelona 

 

Candidatura: José Antonio Gutiérrez, Alejandro Catuara, Enrique Velasco i Lusine 

Vardanyan 

Empresa: Mace Management Services 

 

 

Foto: MACE 

 

Descripció 

Conjunt d’oficines ubicades al barri de la Marina del Port dins del conjunt urbà de Fira 

2000 a Barcelona. El projecte consta d’una superfície construïda de 58.587 m2 en total 

ubicats en una parcel·la d’11.582,25 m2 i repartits en 2 volums d’edificis de 7 i 6 

plantes i una base quadrada de 60 m2 cadascun aproximadament. Els serveis de 
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project management han estat distribuïts en els apartats d’organització i logística, 

estimació preliminar del cost en fase de projecte i estudi amb l’equip de disseny per tal 

que el projecte s’ajusti als paràmetres establerts per la propietat i a la seva validesa 

per a l’obtenció de les certificacions Lee & Well.revisió del projecte, enginyeria de 

valor, gestió de licitació i contractació, assegurar el compliment del pla de costos, 

supervisió de la gestió d’obra i gestió de riscos i imprevistos.  

 

Ubicació: c/ Urani, 10, Barcelona  

Promoció: AXA / Hines 

Project management: José Antonio Gutiérrez, Alejandro Catuara, Enrique 

Velasco i Lusine Vardanyan (MACE) 

Projecte i direcció d’obra: Batlle & Roig Arquitectura  

Direcció d’execució: Victor Forteza, Daniel Forteza, Javier Chaves, Aleix Vilalta i 

Gerard Pina (Tècnics G3) 

Coordinació de seguretat: Inlex Ingenieros 

Empreses constructores: Comsa / Alaimsa / Elecnor 

 

 

Complex d’oficines Luxa al 22@ de Barcelona 

 

Candidatura: Victor Forteza, Daniel Forteza, Javier Chaves i Pol Bachs 

Empresa: Tècnics G3 

 

 

Foto: Ot Boqué 

 

Descripció 
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El projecte consisteix en dos volums independents de planta quadrada d’oficines amb 

un aparcament conjunt amb una superfície total de 17.075, 91 m2 sobre rasant 

distribuïdes en planta baixa + 8 plantes i una superfície sotarasant de 9.314,91 m2. La 

composició en planta òptima dels edificis i la alta qualificació energètica han permès 

obtenir la certificació Leed Gold. A les característiques habituals i dificultats que 

presenta la zona del 22@ cal afegir la complexitat estructural de forjats per lloses de 

formigó armat posttesades mitjançant monocordons reforçades amb bigues també 

postesades amb multicordons. La coordinació entre els tres contractistes de l’obra va 

ser una de les principals tasques realizades, així com la compaginació dels interessos 

del client amb les necessitats dels operadors que arrendaven les oficines.   

 

Ubicació: c/ Tanger, 80, Barcelona  

Promoció: Grupo Castellví / Stoneweg / 1810 Capital Investments 

Project management: Víctor Forteza, Daniel Forteza, Javier Chaves i Pol Bachs 

(Tècnics G3)  

Projecte i direcció d’obra: Batlle & Roig Arquitectura  

Direcció d’execució: Víctor Forteza, Daniel Forteza, Javier Chaves i Pol Bachs 

(Tècnics G3) 

Coordinació de seguretat: Julio Gonzalo (Tècnics G3) 

Empreses constructores: Dragados / Engie / Imemsa 

Cap d’obra: Francesc Admetlla Pérez 

 

 

 

 

PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Teatre de l’Artesà a El Prat de Llobregat 

 

Candidatura: Jesús Fernández Antolín 

Empresa: Tresat Coordinadores de Seguridad 
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Foto: Pep Sau 

 

Descripció 

Construcció d’un nou edifici per al Teatre l’Artesà del Prat de Llobregat, tot conservant 

les parts més significatives de l’edifici existent, enderrocant la part restant i urbanitzant 

el conjunt de la parcel·la i els espais exteriors afectats. En aquesta obra, el procés 

d’execució ha estat molt lligat a la seguretat, especialment en les fases de demolició i 

consolidació d’elements patrimonials i els criteris de seguretat han estat integrats 

plenament en la construcció de l’obra. La coordinació de la seguretat ha hagut de 

superar factors tan importants com la dificultat inherent de l’obra pel mal estat de 

conservació de l’edifici existent, el termini d’execució molt ajustat, el solapament de 

moltes activitats en el temps, la coordinació de l’obra amb la posada en marxa de 

serveis com ara el bar o la realització d’un gran nombre de visites a l’obra de tipus 

institucional, dels subministradors d’equipaments o dels futurs usuaris de l’edifici. 

 

Ubicació: c/ Centre, 21-33, El Prat de Llobregat  

Promoció: Ajuntament del Prat de Llobregat 

Project management: Albert Lacasa Beltran 

Projecte i direcció d’obra: Forgas Arquitectes i AMM Arquitectes  

Direcció d’execució: Albert Lacasa, Joan Ramon Soldevila, David Ortega i Maria 

Santiago (Qestudi) 

Coordinació de seguretat: Jesús Fernández Antolín i Mònica Pasqual Folch (Tresat) 

Empresa constructora: Acsa Obras e Infraestructuras 

Caps d’obra: Miquel Farré Mòdol, Fernando Fernandez Oncala i Javier Mora Felix 
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Institut de Recerca Mèdica de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona 

 

Candidatura: Elvira-Pilar Altadill Llaveria 

Empresa: AM-Tècnics 

 

 

Foto: Ado Amoretti 

 

Descripció 

El nou edifici de l’Institut de Recerca Mèdica de Sant Pau s’ha construït a partir 

d’elements prefabricats, de manera que en tot el procés de l’obra no han calgut 

formigoneres, ni l’ús de ciment ni totxanes, ni tampoc la producció de material in situ. 

L’edifici té 5 plantes rectangulars de 84 x 26 m amb una estructura vertical resolta amb 

pilars metàl·lics i sostres unidireccionals de plaques alveolades de 30 cm de cantell i 

llum de fins a 10,50 m. La complexitat de la tasca de coordinació ha estat l’execució 

d’un edifici nou dins d’un centre hospitalari i educatiu, amb un heliport annex amb la 

connexió de l’hospital en ús i l’edifici en construcció. Ha calgut coordinar el trànsit de 

l’obra amb el del propi recinte, així com coordinar els tres contractistes principals  i 

totes les seves subcontractes.    

 

Ubicació: c/ Sant Quintí de Barcelona  

Promoció: Fundació Privada de la Santa Creu i Sant Pau 

Project management: Iron Management Barcelona  

Projecte: Felip Pich-Aguilera 

Direcció d’obra: Jordi París i Carles Gelpí 
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Direcció d’execució: Carme Grau i Jordi Altés 

Coordinació de seguretat: Elvira-Pilar Altadill Llivería 

Empresa constructora: Ferrovial-UTE Instal·lacions Sant Pau 

Caps d’obra: Juan Pumar i Juan Mendez 

 

 

Projecte urbà “Canòpia Urbana” a la Plaça de les Glòries e Barcelona 

 

Candidatura: Mònica Pascual Folch 

Empresa: Tresat Coordinadores de Seguridad 

 

 

Foto: Aina Gatnau 

 

Descripció 

L’obra d’urbanització de la Canòpia Urbana de la Plaça de les Glòries destaca per la 

confluència de diversos contractistes i una gran afectació a tercers. Es va dividir en 4 

lots d’obra civil i 1 d’instal·lacions amb una superfície d’urbanització de 45.863 m2. 

També es van organitzar les visites per part del personal aliè a l’obra. Una peculiaritat 

va ser la construcció d’una escola bressol que es va executar de forma paral·lela dins 

de l’àmbit del primer lot. També cal destacar les interferències amb el trànsit rodat i de 

vianants que es produïa en la zona adjacent, així com l’habilitació de passos per a 

l’accés dels usuaris de locals al llarg de tot el procés d’execució de l’obra. 

 

Ubicació: Plaça de les Glòries Catalanes a Barcelona  

Promoció: BIMSA 
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Projecte: Agence Ter & Ana Coello 

Direcció d’obra: Auding Intraesa / IDOM Consulting  

Coordinació de seguretat: Mònica Pacual Folch 

Empreses constructores: Romà Infraestructures i Serveis / Construccions Deco / 

Ferrovial Agroman / J.A Romero Polo / Construcciones Perez Villora / Rubatec 

Caps d’obra: Josep Maria Tarragó, Josep Usach, Manel Alferez, Cristina Gómez i 

Pedro Bajatierra 

 

 

Edifici d’oficines UP-01 a Barcelona 

 

Candidatura: Teresa Maria Cano Rodríguez 

Empresa: E-Scentia Global 

 

 

 

Descripció 

Edifici d’oficines amb un sostre total sobre rasant de més de 20.000 m2 distribuït en 3 

plantes soterrani, planta baixa i una torre de 12 plantes. Una de les singularitats del 

projecte ha estat la doble façana construïda, on la racionalització i modularitat s’ha 

adaptat a les necessitats d’ús de cada envolupant. La recepció de la llum exterior 

tamisada es fa amb el màxim aprofitament de la il·luminació natural i amb materials de 

baixa reflectivitat i alta inèrcia tèrmica. El seu manteniment es farà a través de 

plataformes creades amb aquesta finalitat i ubicades en cada nivell de l’edifici. Cada 
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fase ha esdevingut singular com ara la construcció de pantalles de més de 39 m de 

profunditat i 80 cm d’amplada o els treballs verticals per a la construcció de la segona 

pell d’elements ceràmics. O la posada en marxa de l’àrea comercial de la planta baixa 

que ha obligat a realitzar treballs verticals nocturns per evitar el solapament 

d’activitats.  

 

Ubicació: Gran Via de les Corts Catalanes, 159, Barcelona  

Promoció: Green Clover Capital  

Promoció delegada: Corp Edificacions 

Projecte i direcció d’obra: Batlle & Roig Arquitectes  

Direcció d’execució: Rafael Capdevila Becerra (Bardají-Capdevila) 

Coordinació de seguretat: Teresa Maria Cano i Daniela Ninova Karakostova 

(adjunta) 

Empresa constructora: Promuobra 

Cap d’obra: Adrià Poveda Santiago 

 

 

 

 

PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ 

Denvelops: nou teixit i sistema constructiu per a revestiments 

 

Candidatura: Jaume Colom Talló, Jordi Riba Torras i Pere Riba Torras 

Empresa: Denvelops Textiles 
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Foto: Wijkmarkphoto 

 

Descripció 

Nou sistema constructiu industrialitzat, inspirat en el món dels teixits constructius i els 

murs-cortina per a la realització de façanes ventilades, revestiments per a proteccions 

solars tipus gelosies i revestiments per fer integració estètica. El seu procés de disseny 

és 100% digitalitzat i fabricat amb màquines senzilles de tall, que busca l’optimització 

de tots els materials per reduir l’empremta ecològica i el seu cost econòmic. Sistema 

muntat en sec i amb pocs components, 100% produït en fàbrica, sense residus a l’obra 

i el teixit és recuperable un cop finalitzada la seva vida útil. El sistema de fabricació 

permet una gran diversitat d’opcions de disseny i dins de cada solució es pot 

determinar la posició, orientació i profunditat de la peça respecte de la façana per tal 

de millorar l’assolellament, acústica, impermeabilitat, etc. 

 

Ubicació: Ciutat Esportiva Joan Gamper a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 

Promoció: Futbol Club Barcelona  

Project management: Futbol Club Barcelona + IDOM + Tècnics G3 

Projecte i direcció d’obra: Batlle i Roig Arquitectes  

Direcció d’execució: Josep Hierro i Julià (TRAM J Hierro Associats)  

Coordinació de seguretat: A3AT 

Empresa constructora: UTE COMSA + COMSA Industrial / SEROM 

Construcció sistema de façana: SEROM 

Caps d’obra: Mercedes Martínez i Salvador Pineda 

Industrial: Denvelops textiles 

 

 

Institut de Recerca Mèdica de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona 

 

Candidatura: Felip Pich-Aguilera Baurier i Carles Gelpí i Arroyo 

Empresa: PichArchitects/Pich Aguilera i 2BMFG 
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Foto: Aldo Amoretti 

 

Descripció 

El nou Institut de Recerca de Sant Pau és un edifici on la recerca i la tecnologia de la 

construcció s’han incorporat a tots els processos de disseny arquitectònic i constructiu 

per aconseguir les màximes prestacions amb un mínim cost ambiental, material i 

econòmic. Ha estat concebut com una infraestructura que posteriorment és equipada 

per respondre a l’ús concret i les especials circumstàncies d’un punt determinat de la 

ciutat. El seu embolcall és un element bioclimàtic i d’integració en el recinte històric de 

l’Hospital de Sant Pau, dissenyat des del diàleg amb l’entorn, la radiació i la llum. En 

aquest projecte pren un especial protagonisme l’economia circular com a resposta a la 

sostenibilitat en l’edificació, que integra totes les decisions de projecte i tria cadascun 

del sistemes constructius que composen l’edifici.  

 

Ubicació: c/ Sant Quintí, 75 

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

Project management: Alex Figuera i Dídac Xifreu 

Projecte i direcció d’obra: Felip Pich-Aguilera, Teresa Batlle, Jordi Paris, Jordi 

Camps, Carles Buxadé, Carles Gelpí, Àgata Buxadé i Ramon Ferrando 

Direcció d’execució: Jordi Altés i Riera (Tècnics G3) i Carme Grau Armengol (Font-

Grau) 

Coordinació de seguretat: Elvira-Pilar Altadill  

Empresa constructora: Ferrovial Agroman 

Cap d’obra: Juan Pumar 
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Transformació de nau magatzem en habitatge social i equipament a Fabra 

& Coats (Barcelona) 

 

Candidatura: Mercè Berengué i José Miguel Roldán 

Empresa: Roldán + Berengué arqts 

 

 
Foto: Jordi Surroca 

 

Descripció 

La transformació de la nau G de l’antiga fàbrica s’inclou dins de la recuperació 

d’aquest complex tèxtil dels segles XIX i XX per a incorporar-lo a la xarxa de “les 

fàbriques de la creació de BCN”, que aportaran al barri de Sant Andreu més de 28.000 

m2 d’equipaments i també, per primera vegada en aquests tipus d’actuacions, 

d’habitatge social. 

 

Ubicació: Recinte Fabra & Coats a Sant Andreu  

Promoció: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 

Projecte i direcció d’obra: Mercè Berengué i José Miguel Roldán 

Direcció d’execució: Salvador Arisa i Joan Just 

Coordinació de seguretat: Joaquim Sánchez 

Empresa constructora: Sacyr Construcción 

Cap d’obra: Javier Astasio 

Cap de producció: Alberto Pérez 
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Allotjaments de proximitat provisionals per a emergència habitacional 

(APROP) a Barcelona 

 

Candidatura: David Juarez Latimer-Knowless, Joan Begiristain Mitxelena i Yaiza 

Terré Alonso 

Empreses: Straddle3 / Eulia Arkitektura / Yaiza Terré Arquitectura 

 

 

 

Descripció 

APROP Ciutat Vella està dissenyat com a habitatge d’emergència temporal per al 

departament de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de 

reallotjar residents desnonats en el seu propi barri amb una solució innovadora i àgil. 

L’edifici s’ha construït amb contenidors marítims, fet que va donar la possibilitat de 

completar la construcció en pocs mesos, aconseguint així una resposta adequada a 

l’emergència habitacional. És el primer exemple de l’ús d’aquests elements per a un 

projecte d’habitatge públic a l’Estat espanyol. La instal·lació és modular, transportable i 

desmuntable, cosa que permet mobilitzar ràpidament espais buits de la ciutat durant 

diferents períodes de temps, evitant que es generin costos d’energia addicionals, així 

com residus durant la construcció i procés d’enderroc. El projecte compleix els criteris 

de sostenibilitat urbana, ecològica i social, trobant noves formes de redensificació, 

repensant els recursos materials i aportant eficiència financera i ambiental amb el seu 

curt termini d’execució. 

 

Ubicació: c/ Nou de Sant Francesc, 8-10, Barcelona  
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Promoció: Ajuntament de Barcelona 

Projecte i direcció d’obra: Daviz Juárez Latimer-Knowles, Jon Begiristain i Yaiza 

Terré 

Direcció d’execució: Óscar Vilafranca Ortiz (Vilo Projects) 

Empreses constructores: Constècnia / Eurocatalana 

Cap d’obra: Marc Poy 

 

 

 

PREMI A LA REHABILITACIÓ PATRIMONIAL 

 

Teatre de l’Artesà al Prat de Llobregat 

 

Candidatura: Albert Lacasa, Joan Ramon Soldevila, David Ortega, Maria Santiago, 

Joan Forgas, Dolors Ylla, Manel Bosch, Antoni Sánchez-Fortún i Montserrat Nogués 

Empreses: Forgas Arquitectes & AMM arquitectes / Qestudi 

 

 
Foto: Simon Garcia 

 

Descripció 

Construcció d’un nou edifici per al Teatre de l’Artesà del Prat de Llobregat conservant 

diverses parts de l’edificació existent, enderrocant les edificacions i parts de l’edifici 

que no es conservaven per aspectes funcionals. El projecte estableix un vincle 

emocional i de continuïtat amb la història del vell Artesà, sent la proposta de 

recuperació de la seqüència pati-bar-vestíbul del teatre un dels aspectes fonamentals. 
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Així mateix la sostenibilitat, més enllà de la reducció de l' impacte que suposa la 

resolució del programa amb la mínima excavació possible, les propostes del projecte 

minimitzaven els consums i emissions de l’edifici. La proposta per al nou teatre l’Artesà 

ha fet compatibles els nous requeriments arquitectònics i funcionals d’un teatre modern 

amb el reconeixement i la conservació dels valors patrimonials de l’antic teatre i del 

seu entorn.  

 

Ubicació: El Prat de Llobregat  

Promoció: Ajuntament del Prat de Llobregat 

Project management: Albert Lacasa 

Projecte i direcció d’obra: Joan Forgas, Dolors Ylla-Català, Manel Bosch, Antoni 

Sànchez-Fortún i Montserrat Nogués 

Direcció d’execució: Albert Lacasa Beltran, Joan Ramon Soldevila, David Ortega i 

Maria Santiago Vega 

Coordinació de seguretat: Jesús Fernández Antolín i Mònica Pasqual Folch 

Empresa constructora: ACSA Sorigué 

Caps d’obra: Miquel Farré Mòdol, Fernando Fernandez Oncala i Javier Mora 

Felix 

 

 

Reabilitació integral d’edifici d’habitatges al carrer Princesa de Barcelona 

 

Candidatura: David Garcia Martínez 

Empresa: Daw Office 
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Foto: Aitor Estevez 

 

Descripció 

El projecte proposa la transformació d’un finca de 8 habitatges, distribuïts en 2 per 

planta, més el principal i l’àtic. Abans d’aquesta actuació, l’edifici havia sofert moltes 

intervencions al llarg de la seva vida i la majora en contra de l’estructura original de la 

finca. El projecte tracta de recuperar tots aquells aspectes patrimonials propis de 

l’edifici en origen, tant des d’un punt de vista volumètric com de revestiments. Es tracta 

doncs d’una rehabilitació integral de la finca amb recuperació dels elements 

patrimonials dins i fora de la catalogació del edifici, que implica un retorn a la 

volumetria original i una revalorització dels elements amagats per intervencions 

anteriors. Les noves intervencions que responen a les exigències de la normativa 

actual son de caire integrador respectant els sistemes constructius originals. És per 

tant una rehabilitació patrimonial, integrant la recuperació funcional del espais originals 

amb restauració patrimonial revestiments i estructural de l’edifici. 

 

Ubicació: c/ Princesa, 19, Barcelona 

Promoció: BMB Investment 

Project management: David García 

Projecte i direcció d’obra: Jesús Armengual, Violeta Linares, Aina Tugores, Carlos 

Tugores, Pablo Navas, Laura Pérez, Cristina Sarandeses, Anna Martínez i Claudia 

Pecharromán  

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Daw Office 

Empresa constructora: Constructora del Cardoner 

Caps d’obra: Victor Valdés i Fran Toro 

 

 

Rehabilitació de la Torre de les Aigües del Besós i Casa de Vàlvules al 

Poblenou 

 

Candidatura: Antoni Vilanova i Omedas, Eduard Simó i González, Joan Olona i Casas 

i Mercè Tatjer i Mir 
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Foto: Joan Guillamat 

 

Descripció 

El conjunt patrimonial de la Torre de les Aigües del Besòs i la Casa de Vàlvules 

annexa és el darrer vestigi industrial que resta dempeus a l’est del terme municipal de 

Barcelona. Per la seva esveltesa i com a infraestructura de proveïment d’aigua a la 

ciutat, posteriorment vinculada a la foneria de Can Girona i la Macosa, ha esdevingut 

un referent essencial i fita representativa en la història del Poblenou, de Sant Martí i de 

tot Barcelona. La restauració i rehabilitació, realitzada en 5 fases, ha suposat 

recuperar aquestes dues construccions i el seu entorn com un equipament que articula 

els valors pedagògics de la història del seu passat, a través de les visites obertes al 

públic i amb un ús social i cultural. El projecte d’intervenció ha articulat dos objectius 

essencials: fer accessible i visitable tota la infraestructura d’ambdues construccions 

explicant -des del reconeixement de cadascun dels espais arquitectònics originals amb 

les seves qualitats tècniques i estructurals com exponents de la construcció tradicional 

i ajudats dels continguts museogràfics, el procés de captació de l’aigua, el bombeig i el 

subministrament a la ciutat. De l’altra, habilitar un programa d’usos destinat a donar 

cobertura a un equipament cultural. 
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Ubicació: Plaça de Ramon Calsina, s/n, Barcelona 

Promoció: Ajuntament de Barcelona i AGBAR 

Projecte i direcció d’obra: Antoni Vilanova, Eduard Simó, Joan olona i Mercè Tatjer 

Direcció d’execució: Joan Olona 

Coordinació de seguretat: Lidia Echániz, Encarna Melero i Luz Helena Cano Vargas 

Empreses constructores: Urcotex / Teyco / Croquis / Construcía Instalaciones / 

Eurocatalana Obres i Serveis / Kauda / Mediapro  

Caps d’obra: Irma Nieto, Sergi Prat, Núria Liarte, Antonio Linares i Manel Vilar 

 

 

Recuperació de la Torre de Merola a Puig-reig 

 

Candidatura: Carles Enrich i Albert Brufau  

Empresa: Carles Enrich Studio 

 

 
Foto: Adrià Goula 

 

Descripció 

El Castell de Merola va ser edificat a finals del segle XIII al sud del municipi de Puig-

reig. El seu grau de degradació era molt avançat i l’únic llenç que s’ha mantingut 

dempeus fins avui havia estat objecte de diferents intervencions de contenció i 

consolidació per evitar la seva desaparició total. Amb l’objectiu de preservar 

l’estructura existent i recuperar el valor de l’edifici, s’ha treballat en dues línies 

bàsiques: la consolidació de les restes que han sobreviscut i el reforç de l’estructura 

medieval en perill. El projecte contempla la visualització de la intervenció com un valor 

afegit i com un motor d’interès cultural per al municipi. La preservació de la memòria 

històrica es fa evident amb la superposició de les estructures i es reforça amb la 
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voluntat de proposar una experiència paisatgística als visitants a través de 

l’aproximació al monument. 

 

Ubicació: Puig-reig (Berguedà) 

Promoció: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Puig-reig 

Projecte i direcció d’obra: Carles Enrich 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Brufau Cusó 

Empreses constructores: Rècop / Tallfusta 

 

 

 

PREMI A LA REHABILITACIÓ FUNCIONAL 

 

Nova seu corporativa de Metges Sense Fronteres a Barcelona 

 

Candidatura: Enric Batlle, Joan Roig, Albert Gil i Diana Calicó 

Empresa: Batlle & Roig Arquitectura 

 

 
Foto: Antonio Navarro Wijkmark 

 

Descripció 

Rehabilitar és una oportunitat per transformar un edifici obsolet i ineficient amb 

l’objectiu de donar-li una nova vida, optimitzant els recursos i construint amb un menor 

impacte ambiental. Aquesta intervenció rehabilita un edifici existent amb diverses 

transformacions al llarg del temps i amb molts sistemes constructiu diferents. Aquest 

fet va dificultar la realització de les diferents actuacions previstes en projecte, es va 

haver de fer un estudi exhaustiu de les preexistències per poder adaptar les diferents 

solucions a cada situació, intentant minimitzar l’impacte que podien generar. La 
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proposta dona resposta a unes necessitats funcionals però sobretot prioritza 

estratègies sostenibles davant la situació d’emergència climàtica en la que ens trobem. 

 

Ubicació: c/ Zamora, 54-58, Barcelona 

Promoció: Metges Sense Fronteres 

Project management: Construcció i Control 

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

Direcció d’execució: Diana Calicó 

Coordinació de seguretat: Elisabeth Torregossa Avilés 

Empreses constructores: Vesta Rehabilitación 

Cap d’obra: José Luís López 

 

 

Restauració de El Mallol com a equipament municipal a Sant Hipòlit de 

Voltregà 

 

Candidatura: Carles Crosas, Gemma Domingo, Josep Baquer, Miquel Autet, Marta 

Hombravella i Silvia Colomer  

 

 
Foto: Joan Guillamat 

 

Descripció 

Es tracta de la rehabilitació integral i funcional de la casa de El Mallol, l’obra civil més 

valuosa del s. XVIII del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà. Es tracta d’un cas singular 
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perquè l’edifici es va salvar in-extremis de la seva desaparició gràcies a la crisis 

econòmica del 2009, ja que s’anava a enderrocar per fer-hi una promoció immobiliària. 

En aquest moment l’empenta municipal va permetre adquirir-lo i la seva inclusió en el 

Pla de Barris va permetre convertir-lo en nou equipament locomotora per la 

regeneració del barri on s’ubica amb un programa flexible i plurifuncional. L’edifici, de 

poc menys de 1.000 m2, es recupera seguint un principi de constricció: un esforç per 

mantenir la lògica estructural i constructiva dels seus elements més destacats (murs 

de tàpia i forjats multiformes) i aprofitar els volums i elements danyats per infiltrar llum i 

aire al seu interior, així com recuperar la forma original de l’edifici, enderrocant un 

annex posterior. 

 

Ubicació: Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) 

Promoció: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 

Projecte: Carles Crosas Armengol i Gemma Domingo Solsona  

Direcció d’obra: Gemma Domingo Solsona i Josep Baquer i Sistach 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Miquel Autet 

Empresa constructora: Calam Tapias Construccions 

Caps d’obra: Marta Hombravella i Silvia Colomer 

 

 

Terrasses: reforma d’una casa de poble a Sant Esteve d’en Bas 

 

Candidatura: Eduard Callís Freixas, Guillem Moliner Milhau i Jesús Bassols Geli 

 

 
Foto: José Hevia 
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Descripció 

Terrasses és una obra que dona resposta a dues cases de poble per tal de millorar-ne 

l'habitatge en el sentit mes ampli: des de l'ús que se'n fa fins a la millora de les 

condicions lumíniques, tèrmiques i de salubritat. A la vegada, la rehabilitació procura 

ser respectuosa amb el sistema constructiu i adapta els mitjans tècnics i constructius a 

un lloc de difícil accés, utilitzant materials manejables amb poca maquinària, lleugers i 

de petit format, i explotant els recursos plàstics dels materials emprats. 

 

Ubicació: Can Central. Passatge d’Àngel Custodi, 8, Sant Esteve d’en Bas (Garrotxa) 

Promoció: Francesc Payola Planella, Gemma Tedó Pérez, Adriana Payola Planella i 

Marc Marsal Ferret 

Projecte i direcció d’obra: Eduard Callís i Guillem Moliner  

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Jesús Bassols 

Empresa constructora: Construccions i Restauracions Joan Pujol 

Cap d’obra: Joan Pujol 

 

 

 

PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU 

 

Cotxeres del Tamvia Blau: aixecament, diagnosi i proposta d’intervenció 

Montserrat Fernández Fernández i Belen Gort Garcia (EPSEB) 

 

Anàlisi i implementació: aplicació web de cobertes verdes 

José Rodríguez Lizarde (EPSEB) 

 

Construcció i arquitectura del Mercat Maignon de Badalona 

Marc Solé Ferrer (EPSEB) 

 

Art, arquitectura i construcció a l’Institut de Flamenco Flora Albaicín a 

Barcelona 

Carla Garcia Pagès (EPSEB) 

 

Treballs de restauració a la Porta dels Apòstols de l’església arxiprestal 

de Morella 

Carme Carbó Cortés (EPSEB) 
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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  
 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 
c/ Bon Pastor, 5 , 08021 Barcelona 
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