
COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS 
D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

DOSSIER CANDIDATURES PREMIADES

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 

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 
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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. En el seu veredicte, el jurat destaca

“la perfecció en l’execució d’un projecte que resulta altament innovador pel que fa al 

treball del maó, en un homenatge a la construcció tradicional que ha estat portada al 

límit i més enllà dels valors de l’arquitectura sostenible”.

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

FINALISTES

Estadi Johan Cruyff a Sant Joan Despí

Candidatura: Josep Hierro i Julià

Empresa: TRAM J Hierro Associats

Edifici d’oficines Parc Glòries al 22@ de Barcelona

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

Empresa: Tècnics G3

Pavellons de banquets i zona de cuines al Castell de Peralada

Candidatura: Daniel Fernández Muñoz i Xavier Pérez Benítez

Empresa: GCA Architects

PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE

Obres al Castell de Montjuic de Barcelona
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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 

que no va ser aturada i tot preservant l’entorn patrimonial d’una zona que amb un 

important valor arqueològic. El jurat ha valorat molt positivament “la difícil coordinació 

que ha estat necessària per tirar endavant d’una manera mínimament racional aquesta

obra pública de gran repercussió ciutadana, amb quatre interlocutors-promotors 

diferents i de grans dimensions i complexitat”.

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
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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

FINALISTES

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

Complex d’oficines Luxa al 22@ de Barcelona

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

Empresa: Tècnics G3

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. El 
jurat ha destacat “una actuació professional meritòria en un procés d’execució d’obra 
molt complex el qual es va combinar el difícil enderroc de l'antiga estructura del teatre 
amb l’aixecament d’un nou edifici que combina diverses tipologies d’obra i 
especialitzacions”.

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

FINALISTES

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

Candidatura: Elvira-Pilar Altadill Llaveria

Empresa: AM-Tècnics

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

Candidatura: Mònica Pascual Folch

Empresa: Tresat Coordinadores de Seguridad

Edifici d’oficines UP-01 a Barcelona

Candidatura: Teresa Maria Cano Rodríguez

Empresa: E-Scentia Global
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PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

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

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. El jurat ha valorat molt positivament 
“les innovacions introduïdes en el projecte amb canvis en el programa funcional que 
propicien una major eficàcia en la labor dels tècnics investigadors mitjançant l’obertura 
dels espais de treball i sistemes compartits”. També ha elogiat “la manera d’abordar 
una certa simbiosi amb l’entorn patrimonial de l’Hospital de Sant Pau mitjançant on 
original tractament del teixit ceràmic industrialitzat, així com la innovació que presenta 
quant a materials i elements constructius”.

Ubicació: c/ Sant Quintí, 75

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

Project management: Alex Figuera i Dídac Xifreu
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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

FINALISTES

Denvelops: nou teixit i sistema constructiu per a revestiments

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

Empresa: Denvelops Textiles

Transformació de nau magatzem en habitatge social i equipament a Fabra

& Coats (Barcelona)

Candidatura: Mercè Berengué i José Miguel Roldán

Empresa: Roldán + Berengué arqts

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

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
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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. 
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. En aquesta obra, el jurat ha valorat molt positivament el que considera 
“una intervenció radical però que al mateix temps ha sabut mantenir l’esperit de l’antic 
Artesà del Prat, tant amb les noves sales com en el tractament de l’espai exterior i fins 
i tot amb la manera en què es fa servir el maó en l’envolupant”.

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
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MENCIÓ ESPECIAL

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

voluntat  de  proposar  una  experiència  paisatgística  als  visitants  a  través  de

l’aproximació al monument. El jurat afirma que es tracta d’una actuació “d’una enorme

sensibilitat,  feta amb respecte als criteris d’actuació més acadèmics que descriu la

Carta de Venècia amb comprensió de l’edifici antic i actuació totalment restituïble”. I al

mateix  temps  qualifica  la  intervenció  “radicalment  moderna,  feta  amb  materials

totalment compatibles amb l’original  i  que recupera el  control  de l’espai  i  el  volum

aparent de l’antiga torre”.

Ubicació: Puig-reig (Berguedà)
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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

FINALISTES

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

Candidatura: David Garcia Martínez

Empresa: Daw Office

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

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 
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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
proposta dona resposta a unes necessitats funcionals però sobretot prioritza 
estratègies sostenibles davant la situació d’emergència climàtica en la que ens trobem.
El jurat ha valorat en aquesta actuació “la dificultat de reconvertir un edifici industrial 
obsolet en un espai saludable i útil, així com l’exercici de projecte d’obrir el nou pati de 
llums i la coberta, per aconseguir l’entrada de llum natural, la ventilació i el confort 
necessaris per a les oficines de l’entitat i fer-ho des d’un concepte d’austeritat”.

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

MENCIÓ ESPECIAL

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

Descripció
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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. El jurat ha 
destacat en el seu veredicte “l’extrema sensibilitat mostrada en el projecte i obra de les
Terrasses, en la qual calia solucionar alhora un problema arquitectònic i també de 
tipus familiar. Una complexa operació de micro-arquitectura abordada amb ofici, amb 
un resultat brillant i que alhora esdevé una dignificació de l’entorn urbà més immediat”.

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

FINALISTA

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 

PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU

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

Barcelona

Carla Garcia Pagès (EPSEB). Tutors: Joaquín Montón i Ana Maria Lacasta de l’Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).

Descripció

L’autora ha volgut unir en aquest treball les seves dues grans passions: l’arquitectura 
tècnica i el flamenco. El projecte utilitza els coneixements tècnics del món de la 
construcció i els seus materials per aplicar-los en entorns dedicats a l’art, la música i la
dansa. Es plantegen interrogants i s’extreuen dades científiques sobre el 
comportament d’una sala on es realitza una activitat i concretament la sala de ball de 
l’Institut de Flamenco Flora Albaicín de Barcelona. El jurat ha volgut reconèixer en 
aquest treball la gran passió, il·lusió que l’autora ha posat en el plantejament i 
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resolució d’aquest treball, el qual es desenvolupa amb gran sensibilitat i alhora amb 
rigor científic. 

FINALISTES

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)

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

de Morella

Carme Carbó Cortés (EPSEB)

PREMI ESPECIAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

El jurat va atorgar un any més el premi especial a la trajectòria professional,
que en aquesta edició va guanyar Ezequiel Bellet García, aparellador i 
coordinador de seguretat i salut que, segons indica el veredicte, “ha dedicat 
bona part de la seva vida professional a fer més segures les obres d’edificació. 
Des de la mateixa obra, però també des de l’administració, la docència i la 
divulgació, Ezequiel Bellet ha lluitat per aconseguir donar a la qualitat dels 
edificis la importància que ha de tenir, però també a la vida de les persones que
els aixequen”. 
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Ezequiel Bellet Garcia

129 candidatures
El total de candidatures presentades enguany va ser de 129, presentades per 
equips i empreses responsables de dirigir, coordinar i projectar obres acabades
durant els anys 2017 i 2018. Després de fer una primera selecció, el jurat va 
escollir 22 finalistes en les 5 categories professionals i 5 finalistes per als 
treballs final de grau.

Jurat multidisciplinari
El jurat dels Premis Catalunya Construcció té caràcter pluridisciplinari i en 
aquesta XVII edició està format per Conxita Balcells, arquitecta; Jan Dinarès, 
arquitecte tècnic en exercici lliberal; Santiago Ayuso, arquitecte tècnic i 
coordinador de seguretat; Elisabeth Magán, arquitecta tècnica i directora de 
producció de Maheco Constructora; David Garcia, arquitecte i consultor 
d’estructures, Marcos Barjola, arquitecte tècnic i director d’execució d’obres i 
Celestí Ventura, president del CAATEEB i alhora president del jurat. 

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 

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
c/ Bon Pastor, 5 , 08021 Barcelona
www.apabcn.cat
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