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DOSSIER CANDIDATURES FINALISTES 

 
 
 

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

 

Edifici d’oficines al carrer Tànger de Barcelona 

Candidatura: Diana Calicó Soler i David Sobrino Viguin 

Empresa: Batlle & Roig Arquitectura 

 

 

Fotos: Antonio Navarro Wijkmark / Batlleiroig 
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Diana Calicó i David Sobrino 

 

Descripció 

El projecte desenvolupa un edifici d’oficines d’última generació ubicat al carrer Tànger 

al districte 22@ de Barcelona. Amb una superfície construïda d’11.585 m², vol integrar-

se al context urbà amb una solució singular de la cantonada on es genera un atri 

exterior de 4 plantes d’altura que emmarca l’entrada i genera una plaça d’accés 

relacionada amb el carrer pacificat. Totes les plantes d’oficines compten amb terrasses 

per facilitar la relació dels espais de treball amb els espais exteriors. El projecte genera 

reptes constructius com ara reduir l’impacte ambiental en el procés de construcció 

d’una façana no estandarditzada i amb un disseny innovador, la construcció d’un gran 

atri d’accés de 24 m d’alçada amb dos únics punts de recolzament o la formació de 

grans sales diàfanes que requereixen estructures amb llums de 14 m. Tot això, 

construït en un entorn d’origen industrial proper al mar, en el qual ha calgut gestionar 

els problemes derivats de l’existència de terres contaminades, fonamentacions 

existents, nivell freàtic i una atmosfera salina.  

 

Ubicació: c/ Tànger, 36 Barcelona 

Promoció: FUM Group  

Direcció integrada de projecte: Toledo-Villareal AT 

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

Col·laboració de projecte: Static Ingeniería (estructures), PGI Engineering 

(instal·lacions) i ENAR Envolventes Arquitectónicas (façana) 

Direcció d’execució: Diana Calicó i David Sobrino 

Coordinació de seguretat: David Sobrino 

Empresa constructora: OHL-Obrascón Huarte Lain 

Cap d’obra: Carlos Martin Gómez Pinilla 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici Cirerers a Barcelona 

Candidatura: Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos i Jan Dinarès Quera 

Empresa: GRUPNOU arquitectura i gestió 

 

 

Fotos: Grupnou 
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Xavier Humet i Jan Dinarès 

 

Descripció 

L'objectiu assolit en aquest projecte ha estat la construcció d'un edifici plurifamiliar per 

a destinar-lo a habitatge col·lectiu per 32 unitats de convivència, en forma de 

cooperativa i en règim de cessió d'ús. L'estructura és de fusta de panells laminats CLT, 

excepte l'estructura de la planta baixa que és de formigó armat com a sòcol de 

protecció i suport de l'estructura de fusta de 7 plantes. El muntatge de l'estructura 

configura el volum de l'edifici, amb panells de façana de CLT que són a la vegada 

estructurals i de tancament. L'edifici consumeix molt poca energia, el seu procés 

constructiu ha generat poca petjada ecològica i incorpora instal·lacions eficients i 

renovables. Un cop en funcionament es preveu que assoleixi un nivell d'eficiència de 

casa passiva o edifici de consum gairebé nul (nZEB), que va més enllà del que exigeix 

la normativa vigent d'estalvi energètic. El solar ocupava 427 m², relativament petit i 

amb accessos complicats. L'estudi de la logística per poder accedir amb la maquinària 

de pilotatge, les cubes de formigó, la bomba, els tràilers i les grues ha estat complex. 

En la proposta destaca el fet de “documentar l’intangible, el que ja no es veu”: a partir 

d’un seguiment molt acurat de l’obra l’equip tècnic ha documentat el dia a dia a través 

de fitxes de seguiment fetes in situ, fins arribar a les 150, a part del seguiment de les 

visites d’obra “oficials” a través de les actes corresponents. 

 

Ubicació: c/ Pla dels Cirerers, 2-4 Barcelona 

Promoció: Cohabitatge Cooperatiu Sostrecívic 

Projecte: Diego Carrillo (Celobert Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme) 

Col·laboració de projecte: Judith Vinyes (estudi geotècnic), Jorge Blasco (estructura) 

i Acústica Integral 

Direcció d’obra: Jordi Carbó, Diego Carrillo i David Fernández (Celobert) 

Direcció d’execució: Xavier Humet i Jan Dinarès (Grupnou)  
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Coordinació de seguretat: Maria Verdaguer (Grupnou) 

Empresa constructora: La Constructiva  

Caps d’obra: Marta Gener i Borja Fernández 

 

 

 

 

 

 

Centre d’Atenció Primària Víctor Català a Premià de Dalt 

Candidatura: Arístides Pujalte Camarasa 

Empresa: Metaengineering 
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Fotos: BAAS 

 

 

Arístides Pujalte 

 

Descripció 

Ens trobem amb una obra en certa manera singular pel sistema constructiu emprat, 

realitzada en un període complex per a l’execució de les obres, com el que ens ha 

tocat viure aquests darrers anys i en particular per que fa a les obres de caire sanitari 

anomenades essencials. La intervenció de molts agents i la seva coordinació, tot 

buscant l’equilibri entre els interessos de cadascú ha estat vigent al llarg de tot el 

procés. L’empresa constructora va treballar amb especialistes en tasques artesanals 

com ara la col·locació de maó vist en aparells poc habituals, formació de volta catalana 

i treballs de fusta principalment. Totes les activitats, des de la fase d’estructura fins a 

les instal·lacions van requerir una dedicació especial quant al disseny, preparació, 

execució i control força superior a allò habitual. Una obra amb un conjunt de valors 

força interesants que no es comú trobar a les obres que s’executen actualment. 
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Ubicació: c/ Amèlia, 1 Premià de Dalt  

Promoció: Infraestructures.cat  

Projecte i direcció d’obra: BAAS AIS 

Direcció d’execució: Arístides Pujalte (Metaengineering)  

Coordinació de seguretat: SGS 

Empresa constructora: Calaf Constructora 

Caps d’obra: Manuel Enciso i Joan Bermudo 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitació i reforma del Palau Pascual i Pons a Barcelona 

Candidatura: Enric Iturbe, Cristina Carmona, i Eduard Pedret 

Empresa: Ardèvol Consultors Associats 
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Fotos: Enric Iturbe i UTE Palau Pons Pascual 

 

     

Enric Iturbe i Cristina Carmona 

 

Descripció 

El projecte parteix de la voluntat de realitzar una intervenció profundament 

respectuosa amb els elements de l’edifici protegits patrimonialment: façanes, cobertes 

i zona noble i modificar aquelles parts necessàries per fer-lo adequat i funcional per als 

nous usos. Es tracta d’oficines d’alt nivell, locals comercials de gran superfície i 

aparcament privat pels usuaris de l’edifici. Quant a l’execució de l’obra les complexitats 

s’han produït pel fet de combinar accions de restauració patrimonial com ara reparació 

d’interiors, cobertes i façanes amb materials i tècniques originals i eliminació 

d’elements no originals amb intervencions completament noves i mantenint la façana 

principal. La ubicació estratègica de l’edifici, la convivència de l’obra amb les 

condicions de l’espai públic i les necessitats del client van fer que l’obra es planifiqués 

en dues fases, sense que això condicioni els objectius inicials. El resultat és un edifici 

que combina el seu caràcter i valor històric amb les necessitats pròpies d’un espai 

funcional i amb multiplicitat d’usos, assolint una qualitat i aprofitament de l’espai 

òptims. 

 

Ubicació: Passeig de Gràcia 2 i 4 a Barcelona  
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Promoció: Catalana Occidente  

Projecte i direcció d’obra: Antoni Ubach i Miquel Espinet 

Col·laboració de projecte: Josep Parramon, Enric Iturbe, Amparo Lecha / Carles 

Padrós (BIS Structures), Ricard Bergay / Amalia Fuentes (JG Ingenieros) 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Enric Iturbe, Cristina Carmona i 

Eduard Pedret  

Empreses constructores: Copcisa, Urcotex i Agefred (UTE) 

Cap d’obra: Vicenç Garcia 

 

     

 

 

 

PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE 

 

Centre logístic Fedefarma a Palau-solità i Plegamans 

Candidatura: Toni González García i Xavier Eslava Artiol 

Empresa: T80 Arquitectura Tècnica  
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Fotos: Stupendastic 

 

   

Toni González i Xavier Eslava 

 

Descripció 

Com realitzar una gestió integral d'un projecte quan es vol projectar, construir i posar 

en marxa un centre logístic farmacèutic automatitzat pioner a Europa? T80 ha estat 

responsable de gestionar, tant en fase de projecte com obra i robotització / 

automatització, que la Federació Farmacèutica de Catalunya hagi inaugurat un centre 

revolucionari en l'automatització i distribució de fàrmacs a Catalunya i Europa. I ho ha 

fet en un edifici completament adaptat a les seves necessitats (qualitat, termini i cost), 

a les de l'entorn (administracions) i a la societat (sostenibilitat, adaptació a les noves 

tecnologies, etc). El nou centre a Palau-solità i Plegamans té una superfície de més de 

19.500 m² i amb una inversió inicial de 35 milions €. La direcció integrada ha permès 

trobar tots els sistemes, estratègies i metodologies emprades per gestionar des de la 

compra del solar fins a la sortida de la primera comanda de fàrmacs, els requisits d'un 

projecte diferent i diferenciador. 

 

Ubicació: Palau-solità i Plegamans 
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Promoció: Federació Farmacèutica   

Direcció integrada de projecte: T80 Arquitectura Tècnica 

Projecte i direcció d’obra: PGI Torrella / NADICO 

Coordinació de seguretat: NADICO 

Empreses constructores: GSE (obra) / SSI SCHAFER (robotització) 

Cap d’obra: Joan Carles Aguado 

 

 

 

 

 

 

Conjunt edificatori de 252 habitatges a Badalona 

Candidatura: Francisco Moreno, Juan José Cots i Marc Peris 

Empresa: Amunt 41 Tècnics / Masterplan 
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Fotos: Marc Peris i Juan José Cots 

 

     

Marc Peris i Juan José Cots 

 

Descripció 

Les tasques de direcció integrada de projecte d’aquest complex immobiliari de gran 

envergadura van incloure la coordinació de totes les gestions necessàries per tal de 

dur a terme la totalitat de la promoció, una vegada realitzada l’adquisició del solar fins 

a l’entrega de l’edifici als usuaris finals i la seva gestió de postvenda. Es van dividir 

aquestes tasques en dues vessants principals: gestió tècnica de totes les fases del 

procés constructiu (projecte, licitació, execució, finalització, recepció de l’obra i gestió 

de postvenda) i gestió comercial (coordinació amb l’equip de vendes, seguiment i 

gestió de contractes). El projecte definia la nova construcció d’un complex de 3 edificis 

de PB+7 / PB+7 / PB+11 amb un sòcol de PB+4 integrador dels 3 blocs i 2 plantes 

soterrani, una d’elles en zona semisoterrani. Va aparèixer el problema de l’alta 

contaminació del terrenys on s’havia d’edificar i la gestió, mitjançant la direcció 

ambiental de les obres, de les gestions amb l’Agència Catalana de Residus, així com 
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l’estudi permanent de la planificació de l’obra en fase d’excavació i fonamentació per 

tal de poder executar els tractaments de les terres i l’execució pròpia de l’obra. La 

contaminació amb hidrocarburs era tan alta que va caldre fer un tractament per 

inundació, això és, deixar de fer funcionar el sistema d’abatiment del nivell freàtic per 

fer aflorar l’aigua amb els hidrocarburs per tal de poder tractar l’aigua, extreure les 

terres afectades amb hidrocarburs. 

 

Ubicació: Carrers Progrés / Ponent / Indústria de Badalona 

Promoció: Kronoshomes  

Direcció integrada de projecte: Amunt 41 Tècnics / Masterplan 

Projecte i direcció d’obra: SOB Arquitectes 

Col·laboració de projecte: DAC Environement / ESCORSA 

Coordinació de seguretat: Bureau Veritas 

Empresa constructora: SACYR 

Cap d’obra: Pedro José Carrera 
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Edifici d’oficines KNEM al 22@ 

Candidatura: Javier Chaves, Martí Broquetas i Juan Montoya 

Empresa: Tècnics G3 

 

 

Fotos: Adrià Goula 

 

       

Javier Chaves, Martí Broquetas i Juan Montoya  

 

Descripció 

El projecte de KNEM oficines s’ubica al barri del Poblenou de Barcelona dins del 

districte 22@ on Tècnics G3 ha pogut col·laborar en nombrosos projectes, 

circumstància que els aporta una experiència de peculiaritats i viabilitat constructives 

en el moment de participar en nous projectes com ara l’edifici d’oficines a Trueta 209. 

Els seus tècnics han participat com a Project Manager, directors d’execució de l’obra, i 

Quantity Surveyor gràcies a la confiança depositada per part del client. La seva 

intervenció des de diferents prismes els ha permès aportar solucions en diferents 
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aspectes de tot el procés constructiu. Atesa la seva peculiaritat, la figura com a Project 

Manager va tenir un paper decisiu pel bon desenvolupament de l’obra i una correcta 

gestió amb tots el agents que van participar en la seva construcció, tant a nivell 

d’implementació del BIM en fase d’execució com en l’aplicació dels nous processos a 

favor de la sostenibilitat i gestió mediambiental de l’edifici. El projecte s’ubica dins de 

l’extens complex de l’antiga fàbrica “El Cànem”, de l'edifici existent es conserva la 

façana visible al carrer Doctor Trueta, inclosa en el Pla de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic. El paisatge urbà del passat industrial juntament amb el llegat de la 

fàbrica, dialoguen amb la façana proposada. L'entramat de les fibres del teixit de jute 

amb l'aparell de maó de les construccions històriques estableixen un diàleg formal 

amb la nova façana. Tot el procés de l’obra es va dur a terme durant la pandèmia 

sanitària de la Covid, per la qual cosa en tot moment es va prioritzar el fet de garantir 

la màxima seguretat de tots els agents implicats. 

 

Ubicació: c/ Ramon Turró 200 / Doctor Trueta 205-209 Barcelona 

Promoció: Diagonal 477 / Urban Input  

Direcció integrada de projecte: Javier Chaves, Martí Broquetas i Juan Montoya 

(Tècnics G3) 

Projecte: Fermín Vázquez (b720 Arquitectos) 

Col·laboració de projecte: Copcisa, Deerns, BIS Structures, Mirla i Green Living 

Projects 

Direcció de l’obra: Fermín Vázquez (b720 Arquitectos) i Miquel Castellví (Deerns) 

Direcció d’execució: Víctor Forteza, Daniel Forteza, Javier Chaves i Juan Montoya 

(Tècnics G3) 

Coordinació de seguretat: Maria Àngels Sánchez i Pi (a3AT) 

Empresa constructora: Copcisa 

Cap d’obra: Miguel Ángel Fernández Ortiz 
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PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Execució de 2 torres d’oficines Porta Firal a la Zona Franca 

Candidatura: Sílvia Costa Albert 
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Fotos: Sílvia Costa i Javier Sanchez 

 

 

Sílvia Costa Albert 

 

Descripció 

Es tracta d’una de les obres de construcció de promoció privada més grans de 

Barcelona dels últims anys. Les dues torres: Torre Llevant i Torre Ponent sumen una 

superfície construïda de 48.000 m². Dues torres de 80 m d'alçada amb façanes 

vidriades, més un gran aparcament que les uneix. La coordinació de seguretat de 

Sílvia Costa es va posar en marxa al juliol de 2019 i va finalitzar junt amb el final d'obra 

al setembre de 2021. L’obra no tenia un constructor principal i va ser dividida en 16 

lots i amb 16 contractistes al mateix nivell. Una obra d'aquestes dimensions exigeix 

gran gestió i dedicació per part de la coordinació de seguretat i es va dur a terme amb 

triple visita setmanal de la coordinadora (reunió setmanal amb els 16 contratistes) i 

recolzada per un Safety i un servei de control d'accessos. Es van fer 166 anotacions 

als llibres d'incidències, 108 reunions setmanals amb tots els contractistes i 27 
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informes mensuals. No n’hi havia una empresa de proteccions col·lectives per a tota 

l'obra i cada contractista havia de gestionar les seves proteccions, per tant s'havia 

d'organitzar amb cada empresa com es col·locava i com es retirava cada protecció. 

Només el personal amb formació específica de proteccions col·lectives estava 

autoritzat a manipular-les. Per la quantitat de treballadors en obra (més de 250 

treballadors), es disposava de servei i instal·lacions d'infermeria durant tot el dia. 

L'obra va coincidir amb la pandèmia per la Covid i per tal de no aturar el servei de 

l'obra i no perjudicar la salut dels treballadors, durant 1 any i mig es va fer proves 

setmanals a tots els treballadors i personal d'obra.  

 

Ubicació: Passeig de la Zona Franca 105-107 Barcelona 

Promoció: Iberdrola Inmobiliaria Patrimonio  

Projecte: Oscar Tusquets i Carles Díaz (TDA Arquitectura i Urbanisme) 

Col·laboració de projecte: TDAT i AT3 

Direcció de l’obra: Enric Torrent i Eduard Permanyer (TDA) 

Direcció d’execució: Oller-Peña (AT3) 

Coordinació de seguretat: Sílvia Costa Albert 
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Rehabilitació Casa Grases a Major de Sarrià 

Candidatura: Iolanda Gaya Pedrola 

Empresa: Bureau Veritas 

 

 

Fotos: Culmia i direcció facultativa de l’obra 
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Iolanda Gaya 

 

Descripció 

Es tracta d’un edifici històric del segle XVIII d’estil noucentista i amb un gran valor 

arquitectònic i ple de mostres d’art com ara pintures murals. El projecte de rehabilitació 

té com a objectiu l’execució d’habitatges de luxe. La seguretat i salut es va adaptar als 

canvis que hi van haver ja en fase de projecte i des del començament es va treballar 

amb l’empresa promotora per assegurar una bona praxi preventiva. Una especial 

sensibilitat es va tenir per la integració de criteris de sostenibilitat, així com en la difusió 

de la cultura de la prevenció. Tots els agents intervinents de l’obra van incorporar les 

pràctiques preventives i es va tenir una especial cura en la seguretat i salut dels 

treballs singulars com ara la rehabilitació de les pintures amb una formació específica 

dels equips especialitzats. La singularitat de l’immoble ha propiciat circumstàncies 

especials en matèria de seguretat, des de visites divulgatives entre la ciutadania com 

la singularitat d’execució manifestada en la demolició de l’immoble o la recuperació 

dels frescos i paviments.  

 

Ubicació: c/ Major de Sarrià 189 Barcelona 

Promoció: Culmia Desarrollos Inmobiliarios 

Projecte i direcció d’obra: Josep Riu, Emilio Rodríguez-Martos, Marta Visa i Joane 

Amasorrain (CGA Arquitectos Asociados) 

Col·laboració de projecte: Agnès Blanch, Vanesa Suris, Elina Vilà i David Blaque 

(Estudi Vilablanch - interiors) / Valentina Greselin (paisatgisme) / Static (estructures) / 

JSS (instal·lacions / LOSOL (geologia) / Montserrat Villaverde (historiadora) / Ahintzina 

Saez (restauració) 

Direcció d’execució: Josep Malgosa, Xavier Delgado i Victor Oteo (Malgosa & 

Delgado ArqTec) 

Coordinació de seguretat: Iolanda Gaya Pedrola (Bureau Veritas) 

Empresa constructora: Constructora de Calaf 

Cap de grup: Robert Chillón 

Caps d’obra: Adrià Bosch i Vicente Riera 
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Edifici polivalent a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona 

Candidatura: Eduardo Jarque 

Empresa: ENNE Gestión Activa de Proyectos 
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Fotos: Adrià Goula i ENNE Gestión 

 

 

Eduardo Jarque 

 

Descripció 

 
La construcció de l’edifici polivalent a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol en 

23 setmanes va ser possible per l’ús de sistemes constructius industrialitzats i 

prefabricats, pel treball col·laboratiu, per l’ús de la metodologia Lean Construction i pel 

modelatge BIM del projecte. La tecnologia Lean va permetre implementar la cultura 

preventiva amb temps suficient al ritme d’execució de les obres. La redacció i 

aprovació d’annexos al pla de seguretat es van poder fer amb major rapidesa i agilitat. 

La intervenció activa i col·laborativa de tots els agents involucrats i la facilitació per 

compartir la informació van ser clau per poder complir amb la planificació i poder donar 

solucions a les restriccions de manera que no afectessin a la planificació global. 
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L’execució de les obres havia de ser molt ràpida i per això el projecte es va dissenyar 

amb el màxim de solucions i elements constructius prefabricats i estandarditzats, que 

havien de complir amb els requisits per l’ús hospitalari i viables de ser muntats en 

termini. La industrialització de la construcció va permetre reduir la intervenció del 

número de subcontractes i causar menys riscos durant l’obra.  



 

Ubicació: Carretera de Canyet s/n Badalona 

Promoció: Servei Català de la Salut  

Projecte i direcció d’obra: Llongueras Clotes Arquitectes / Sulkin Marchissio 

Col·laboració de projecte: Proisotec Enginyeria / Masala Consultors 

Direcció d’execució: Inma Casado i Daniel Rivera (ENNE Gestión Activa de 

Proyectos) 

Coordinació de seguretat: Eduardo Jarque (ENNE Gestión Activa de Proyectos) 

Empresa constructora: ACSA / Sorigué / Constructora Bosch Pascual / Sogesa 

Instalaciones Integrales 

Cap d’obra: Oriol Giménez Prades 
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Complex d’oficines Sea Towers a l’avinguda Icària de Barcelona 

Candidatura: Francesc Belart i Calvet 

Empresa: Belart Arquitectes Tècnics 

 

 

Fotos: Sílvia Costa 

 

Descripció 

 
L’obra ha consistit en la construcció de dos edificis bessons separats 30 metres 

destinats a oficines amb 7 i 13 plantes sobre rasant respectivament i 3 plantes 

soterrani cadascun. Amb una superfície total construïda de 43.208 m2, l’obra es va 

executar en un termini de 25 mesos, sense cap retard, accident greu ni afectació tot i 

la emergència sanitària. La organització constructiva va consistir en tractar cada edifici 

-sobre i sota rasant- independentment, és a dir 4 obres, amb una punta de 223 
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operaris de 25 nacionalitats diferents i 4 grues torre de suport mecànic abastant tota la 

superfície de la parcel.la. Les obres van estar aturades 9 dies amb motiu de l’aparició 

de la Covid, si bé reprendre el ritme d’obra va costar prop de 6 setmanes de treballs 

intensos. Es van organitzar les tasques dels diferents industrials de manera que cada 

edifici fos una obra independent, amb els seus propis recursos preventius. 

S’inspeccionaven les zones de treball sense previ avís, validant la seguretat i 

traçabilitat de les feines a fer per cada participant, la durada i els perills que 

comportava. La gestió preventiva es va treballar juntament amb el servei de prevenció 

del contractista establint 2 operaris a cada edifici que de manera constant feien el 

manteniment de les mesures, ja fos enllumenat de l’escala o la senyalització de 

recorreguts.  

 

Ubicació: Avinguda Icària 199 i 211 Barcelona 

Promoció: Meridia Capital  

Direcció integrada de projecte: Jorge Mañas i Pere Rubiras (TAG) 

Projecte i direcció d’obra: Josep Riu i Josep Sempere (GCA) / Agustí Obiol (BAC) 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Francesc Belart i Calvet 

Empresa constructora: Dragados 

Cap d’obra: Francesc Admetlla i Juan Ignacio Guinda (ECCP) 
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PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ 

 

Aplicació gratuïta per resoldre problemes estructurals amb geometria 

dinàmica 

Candidatura: Josep Maria Genescà Ramon 

 

 

Gràfic que mostra un exemple de corba de trencament d’un mur pantalla  
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Josep Maria Genescà 

 

Descripció 

 
Per primera vegada el col·lectiu de constructors, aparelladors, arquitectes i enginyers 

disposen d’una sèrie de aplicacions d’accés gratuït que els ajudaran a resoldre 

gràficament els problemes estructurals que es donen a la construcció d’edificis. D’una 

forma molt senzilla i amb geometria dinàmica es podran fer les hipòtesis necessàries 

en cada cas per resoldre el problema particular. La utilització de programes integrats 

en el càlcul d’estructures ha estat beneficiosa des del punt de vista de la resposta a les 

demandes del mercat i de la velocitat de procés, però no tant per a l’usuari. Aquest 

introdueix uns paràmetres i obté uns resultats amb un total desconeixement dels 

passos intermedis de càlcul. Aquesta circumstància freqüentment ha produït 

malentesos i problemes de responsabilitat. L’estàtica gràfica, al contrari, permet una 

visualització, no només del problema estructural, sinó de tot el procés per resoldre’l. Es 

tracta de donar un aire didàctic o un seguiment tècnic als nostres càlculs.  

Això implica, d’una banda, que s’han de recuperar mètodes i procediments gràfics que 

en aquest moment són obsolets o abandonats. I de l’altra que, cas de recuperar-los, 

no ho podem fer amb l’ajut de l’esquadra i cartabó. L’existència d’un programa de 

gestió amb geometria dinàmica, GeoGebra, permet de forma digital resoldre d’una 

manera relativament senzilla els problemes presentats en l’estàtica gràfica.  

L’objectiu és instaurar una forma de fer que ha de servir per tenir criteri estructural i 

poder ser crític amb els resultats obtinguts en els programes integrats. En efecte, 

disposarem d’aplicacions de geometria estructural que ens permetran fer constants 

comprovacions i, especialment, s’entendrà el funcionament mecànic de les 

estructures.  

 

 

Clínica Girona 
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Candidatura: Maximià Torruella, Patricio Martínez i Luis Gotor 

Empresa: PMMT Arquitectura 

 

 

Fotos: Del Rio Bani 

 

    

Maximià Torruella, Patricio Martínez i Luis Gotor 

 

Descripció 

Es tracta d'un edifici amb 3 soterranis i 8 plantes sobre rasant, que constitueix un 

volum compacte que respon als condicionants urbanístics de la parcel·la. Aquesta 

volumetria compacta inclou 3 patis que permeten il·luminar amb llum natural i ventilar 

el màxim d'espais interiors. L’edifici dialoga amb la ciutat a través de les seves 4 

façanes que atenen a un mateix criteri de disseny, però que presenten solucions 

diferents en funció del caràcter que se'ls vol donar per la seva posició visual. L’obra 

presenta innovacions en els aspectes tècnics, organitzatius i d'eficiència estructural 

anti-vibracions, tots ells desenvolupats des d'una òptica que ha possibilitat donar una 

resposta exitosa al repte sol·licitat. La infraestructura ha estat dissenyada seguint 

paràmetres de màxima polivalència, entenent que un edifici hospitalari ha de permetre 
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els canvis de distribució futurs que es generin a causa dels avenços de la medicina, 

tecnologia i a l'evolució dels processos. Un disseny innovador i funcional, amb 

aplicació de criteris de salut i d’accessibilitat mitjançant les metodologies pròpies 

Friendly Materials i Clear Code i que resol un greu problema de vibracions transmeses 

pel terreny mitjançant la implementació d’un avançat sistema d’amortidors en els caps 

dels pilars i nuclis de formigó a nivell de la planta soterrani -1 i desvincular el sostre de 

les pantalles de contenció perimetrals. 

 

Ubicació: Carretera de Barcelona 202-206 Girona 

Promoció: Clínica Girona 

Projecte i direcció d’obra: Maximià Torruella, Patricio Martínez i Luis Gotor 

Col·laboració de projecte: BIS Structures / PGI Enginyeria 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: AT2 Serveis  

Empresa constructora: Construccions Rubau / Agefred 
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Reforma i ampliació del Centre Sant Jaume de Badalona 

Candidatura: Mercè Zazurca, Enrique Corbat, Xavier Botet, César Sánchez i Aleix 

Alexandre 

 

Fotos: Del Rio Bani 
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Mercè Zazurca, Enrique Corbat, Xavier Botet i César Sánchez / Aleix Alexandre 

 

Descripció 

El nou edifici del Centre Sant Jaume promogut per la Fundació Carles Blanch té com a 

finalitat dotar d'uns espais flexibles, lluminosos, acollidors, saludables que facilitin la 

convivència, la inclusió i la formació de col·lectius desafavorits al barri del Gorg de 

Badalona. El projecte es basa en la remodelació i ampliació del mencionat centre 

mitjançant la construcció d’un edifici de tres plantes que s’integri amb la construcció ja 

existent d’una planta i conservi el jardí intern. El projecte presenta un caràcter 

innovador des de la concepció, passant per la construcció, el model de gestió i 

la proposta d’inclusió. S’han utilitzat sistemes innovadors ja existents en el mercat, 

com l’estructura de fusta contralaminada i s’han estudiat i desenvolupat nous sistemes 

constructius. Destaquem la utilització d’aïllaments translúcids en la mitgera per obtenir 

de forma molt econòmica il·luminació i eficiència energètica amb un mateix sistema 

constructiu. Aquest sistema s’ha desenvolupat amb la possibilitat de ser replicat en 

rehabilitacions energètiques de mitgeres existents. En l’apartat energètic s’ha optat per 

una estratègia climàtica innovadora basada en el funcionament de les cases 

passives però afegint dipòsits d’aigua com a estabilitzadors tèrmics. 

 

Ubicació: c/ Josep Maria de Sagarra 11-13 Badalona  

Promoció: Fundació Carles Blanch 

Direcció integrada de projecte: José Maria Pera (Pera Pardina Consultors) i Aleix 

Alexandre (BAM7 Tècnics) 

Projecte i direcció d’obra: Mercè Zazurca, Enrique Corbat, Xavier Botet i César 

Sánchez 

Col·laboració de projecte: Xavier Botet (EGOIN) / TDI Enginyers 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Aleix Alexandre i Albert Gas (BAM7 

Tècnics) 
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Coordinació de seguretat: Mar Carrero-Blanco (BAM7 Tècnics) 

Empresa constructora: Capfinit Global Services 

Cap d’obra: Diego Huelín Cànovas 

 

 

 

 

 

 

PREMI A LA REHABILITACIÓ PATRIMONIAL 

 

Restauració del celler noucentista de Vila-seca 

Candidatura: Enric Iturbe, Cristina Carmona, Eduard Pedret, Miquel Espinet, Berta 

Grau, Amparo Lecha, Xavi Bonell i Manel Boira 
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Empreses: Ardèvol Consultors Associats / Espinet Ubach Arquitectes i Associats / BIS 

Structures / AIA Instal·lacions / UTE Celler Vila-seca (Garcia Riera / Cots i Claret / 

Ertak) 

 

 

Fotos: Enric Iturbe, Garcia Riera i Oriol Llauradó 

 

       

Enric Iturbe, Cristina Carmona, Miquel Espinet, Berta Grau 

   

Amparo Lecha, Xavi Bonell i Manel Boira 

 

Descripció 

L’Ajuntament de Vila-seca va adquirir l’edifici del celler projectat per Pere Domènech i 

Roura i l’any 2018 va promoure un projecte d’intervenció integral per transformar 
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l’edifici en un gran equipament amb auditori, sala polivalent, museu i centre 

d’interpretació de la cultura del vi i de la història de l’edifici en relació amb la 

Cooperativa. El projecte parteix de la voluntat de realitzar una intervenció respectuosa 

amb l’edifici existent i modificar només aquelles parts necessàries per fer-lo adequat i 

funcional. Es genera un nou cos que queda connectat als dos existents al recinte del 

Celler, que fa la funció d’espai d’administració, control i també allotja els serveis. Les 

complexitats de l’obra s’han produït al combinar accions de restauració patrimonial 

amb intervencions noves (construcció d’un cos completament nou connectat a la nau 

principal, formació de soterrani amb murs pantalla, caixa escènica de formigó i 

tancaments de mur pantalla, sostre elevat en nau principal, integració d’instal·lacions, 

etc). Les obres han estat condicionades també per la situació general de pandèmia per 

Covid, així com per la concurrència de diverses empreses d’equipaments de 

museografia, escenografia, cortines, teló tallafoc, graderia i butaques retràctils, 

plataforma elevadora polivalent, etc. El resultat és un equipament que combina el seu 

caràcter i valor històric amb les necessitats pròpies d’un espai funcional i polivalent, 

assolint una qualitat i aprofitament de l’espai òptims. 

 

Ubicació: c/ Castillejos, 21 Vila-seca (Tarragonès) 

Promoció: Ajuntament de Vila-seca 

Projecte i direcció d’obra: Miquel Espinet Mestre (Espinet-Ubach Arquitectes i 

Associats) 

Col·laboració de projecte: Berta Grau, Enric Iturbe, Amparo Lecha (estructures), Xavi 

Martínez (instal·lacions), Ivanna Rossell (acústica) i Anton Baixeras (escenografia) 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Enric Iturbe, Cristina Carmona i 

Eduard Pedret (Ardèvol Consultors Associats) 

Empresa constructora: UTE Celler Vila-seca (Garcia Riera / Cots i Claret / Ertak) 

Cap d’obra: Manel Boira i Costa 
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Rehabilitació de la Casa Grases a Major de Sarrià 

Candidatura: Emilio Rodríguez, Josep Riu, Xavier Delgado, Josep Malgosa, Agnès 
Blanch, Elina Vilà, Vanessa Surís i Valentina Greselin 
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Fotos: Culmia i direcció facultativa de l’obra 

 

        

Emilio Rodríguez-Martos, Josep Riu, Josep Malgosa, Xavier Delgado 

 

        

Agnès Blanch, Elina Vilà, Vanessa Surís i Valentina Greselin 

 

Descripció 

Casa Grases és un edifici catalogat que contenia mosaics, pintures murals, esgrafiats, 

galeries porticades i altres elements de gran valor arquitectònic. S’ha documentat, 

restaurat i replicat cadascun dels seus elements originals, recuperant la seva antiga 

essència d'habitatge acomodat amb la construcció de quatre habitatges únics. Es va 

dur a terme una complexa intervenció estructural, tant de reparació d'elements 

existents com de substitució d'aquells en mal estat. Malgrat el seu context històric, 

s’han incorporat elements de gran innovació en el procés d'edificació superant el repte 
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d'incorporar en un edifici del s.XVII la dotació d'instal·lacions i serveis d'un habitatge 

del s.XXI. La intervenció ha estat respectuosa amb el context urbà en la qual s'integra, 

recuperat el cromatisme dels estucats i esgrafiats de façanes, prenent la paleta de 

colors de l'antic barri de Sarrià. El paisatgisme conjuga els espais exteriors amb l'ús de 

materials que s'integren amb el caràcter del conjunt arquitectònic. Per poder generar 

els espais sota rasant, s’han hagut de realitzar treballs de consolidacions parcials de 

l’estructura existent, reforços estructurals de fonamentacions, murs descendents i 

murs amb micropilotatges dins de l’edifici per poder realitzar posteriors treballs de 

rebaix en l’interior. Per poder assolir el millor resultat en el producte final, s’han 

realitzat treballs de restauració d’elements arquitectònics i ornamentals de gran 

precisió i dificultat. Destaquen els estudis previs de documentació històrica, de 

restauració i d’implantació dels acabats. 

 

Ubicació: c/ Major de Sarrià 189 Barcelona 

Promoció: Culmia Desarrollos Inmobiliarios 

Projecte i direcció d’obra: Josep Riu, Emilio Rodríguez-Martos, Marta Visa i Joane 

Amasorrain (CGA Arquitectos Asociados) 

Col·laboració de projecte: Agnès Blanch, Vanesa Suris, Elina Vilà i David Blaque 

(Estudi Vilablanch - interiors) / Valentina Greselin (paisatgisme) / Static (estructures) / 

JSS (instal·lacions / LOSOL (geologia) / Montserrat Villaverde (historiadora) / Ahintzina 

Saez (restauració) 

Direcció d’execució: Josep Malgosa, Xavier Delgado i Victor Oteo (Malgosa & 

Delgado ArqTec) 

Coordinació de seguretat: Iolanda Gaya Pedrola (Bureau Veritas) 

Empresa constructora: Constructora de Calaf 

Cap de grup: Robert Chillón 

Caps d’obra: Adrià Bosch i Vicente Riera 

 



38 

 

 

 

 

 

 

Restauració de la cúpula de l’església de Sant Andreu del Palomar 

Candidatura: Francesc Belart, Josep Esteve, Núria Corbella, Elvira Altadill i Josep 
Maria Navarro 
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Fotos: Francesc Belart 

 

        

Francesc Belart 

 

 

Descripció 

Intervenir en la segona cúpula de major dimensió de Catalunya, un monument que és 

una referencia del barri de Sant Andreu de Barcelona, representa un gran repte.  

Es planifica l’obra tot plantejant la intervenció de manera continuada en un monument 

amb una tasca prèvia important de 3 mesos de durada: el muntatge d’una complexa 

bastida d’estructura tubular fins arribar on arrenca la cúpula a 40 metres de la cota 

zero, instal·lant-hi un muntacàrregues i d’allà una segona bastida que continua fins 

arribar al cap damunt del cupulí per assolir la cota mes alta del temple. La restauració 

del cupulí va comptar amb l’enginy d’un mestre forjador que va tractar-lo al lloc. La 

rehabilitació de la cúpula va comportar entendre i valorar l’afectació de la seva 
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orientació est-oest en les patologies dels revestiments i la dilatació de l’estructura 

d’acer reblonat i massissada amb ceràmica, que li conferia als arcs una rigidesa 

notable. L’estructura de ceràmica del cupulí es va cosir com un mitjó, mentre que els 

vitralls emplomats de colors vius es van desmuntar, netejar i reposar per tornar a ser el 

referent del barri que havia estat. L’obra va ser executada en un ambient de gran 

cordialitat i col·laboració entre tots els tècnics que hi van participar.  

 

Ubicació: Carrer del Pont, 3 Sant Andreu (Barcelona) 

Promoció: Arquebisbat de Barcelona / Institut Català del Sòl / Institut Municipal del 

Paisatge Urbà de Barcelona 

Project management: Núria Corbella Sala (ICS) 

Projecte: David Garcia Carrera 

Direcció d’obra: Josep Esteve Vila 

Direcció d’execució: Francesc Belart Calvet 

Coordinació de seguretat: Elvira Altadill Lliveria 

Empresa constructora: Rècop Restauracions Arquitectòniques 

Cap d’obra: Josep M. Navarro Garcia 
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PREMI A LA REHABILITACIÓ FUNCIONAL 

 

Rehabilitació d’antic CAP per a museu i espai cultural a Llinars del Vallès 

Candidatura: Manel Gonzalez Solanas 

Empresa: Aresta arquitectura + urbanisme 

 

 

Fotos: Pau Guerrero 
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Manel Gonzalez Solanas 

 

 

Descripció 

Es tracta del projecte i obra per a la transformació i rehabilitació d’un antic CAP en un 

nou centre d’art on s’exposaran tota mena de peces artístiques i símbols culturals 

locals i per tant amb una certa polivalència. Amb uns recursos molt limitats es projecta 

i realitza una intervenció de màxims d’una escala més aviat petita, atomitzant 

l’argument del projecte i simplificant les estratègies que l’han dut a terme. El punt de 

partida és un edifici existent ben construït i formalment contundent, amb dues naus 

amb coberta de mig punt cosides per un cos laminar de formigó que fa d’entrada i 

actua com a distribuïdor. A partir del respecte a les preexistències, s’ha dissenyat una 

“esclòfia” interior de fusta amb l’objectiu d’aconseguir la màxima àrea expositiva i 

tamisar la llum natural fins assolir l’atmosfera pròpia d’un museu. Tots els espais 

servidors s’articulen mitjançant un seguit de “box in box” de fusta contra laminada de 

bedoll. D’aquesta manera es flexibilitza l’ús d’aquests espais facilitant la versatilitat del 

programa i, tanmateix, dona peu a que en un futur immediat puguin esdevenir-se 

alteracions o canvis d’ús. 

 

Ubicació: Llinars del Vallès (Vallès Oriental) 

Promoció: Ajuntament de Llinars del Vallès 

Projecte i direcció d’obra: Manel Gonzalez Solanes (Aresta a+u) 

Col·laboració de projecte: Andrea Llanas i Ariadna Vilanova 

Direcció d’execució: Manel Gonzalez Solanes 
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Coordinació de seguretat: Joan Montero 

Empresa constructora: Construcciones Voracys 

Cap d’obra: Rares Cimpeanu 

 

 

 

 

 

 

Centre Social El Roser a Reus 

Candidatura: Josep Ferrando, David Recio, Xavier Gallego, Aleix Sanz i Iñaki Cacho 

Empreses: Josep Ferrando Architecture 
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Fotos: Adrià Goula 

 

            

Josep Farrando, David Recio i Xavier Gallego  

 

          

Aleix Sanz i Iñaki Cacho 

 

Descripció 

El Centre Social El Roser es desenvolupa a l'edifici de l'antiga presó preventiva de 

Reus, edifici catalogat que ja havia estat transformat en escola l’any 1979. 

L’equipament suposa un programa innovador a Catalunya que consta d'un refugi per a 

persones sense llar, un menjador social i un espai comunitari, concentrant així la 

totalitat dels serveis socials de la ciutat. Es distingeixen dues actuacions: la 

rehabilitació i posada a punt de l’edifici existent i la generació d’un nou volum en el 
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buidat del cos no original. Aquesta intervenció treballa a diferents escales. D'una 

banda, s'estableix una dialèctica entre els nous elements, de caràcter més eteri, 

lleuger i tectònic, que contrasten amb la composició i els materials minerals 

estereotòmics de l'estructura existent, més pesada. De l’altra, a la geometria de la 

planta en "H", que envolta dos patis, se li realitzen unes noves obertures transversals 

que, a través de les visuals, la permeabilitzen de manera "palladiana", eliminant 

l'estanquitat dels espais. En una altra escala més domèstica, els elements com ara 

finestres, nuclis humits, etc, s'introdueixen per tangència reforçant la idea de 

palimpsest. La construcció continguda dins la nova envolupant tindrà una alta inèrcia 

tèrmica (murs de bloc de formigó, llosa inferior de formigó aïllada tèrmicament del 

terreny), de tal manera que a l’hivern, la pell traslluïda de l’edifici deixi passar la 

radiació solar a través de la coberta de policarbonat i pugui emmagatzemar-se amb els 

elements minerals continguts dins l’hivernacle. El sistema constructiu de l’envolupant 

permet disposar una alta ventilació natural dels espais interiors que, combinada amb el 

desplegament d’un sistema de tendals horitzontals interiors, genera una cambra coixí 

entre l’espai exterior i l’espai de servei, assegurant així un confort raonable dels 

usuaris simplement amb mitjans passius i sense l’ús d’energia, que només es reserva 

per a les situacions pic de fred i calor. 

 

Ubicació: c/ Josep Caixés 1 Reus 

Promoció: Ajuntament de Reus 

Projecte i direcció d’obra: Josep Ferrando i David Recio (Josep Ferrando 

Architecture) / Xavier Gallego (Gallego Arquitectura) 

Col·laboració de projecte: Calmat (estructura) / Aiguasol (sostenibilitat) / XMADE 

(envolupants) / Josep M. Delmuns (instal·lacions) 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Aleix Sanz Capdevila i Iñaki Cacho 

Cervelló 

Empresa constructora: Vesta Rehabilitacions 

Cap d’obra: Carles Darder 
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Reforma d’edifici industrial al districte 22@ de Barcelona 

Candidatura: Xavier Pla de los Rios 

Empresa: PLAAT Arquitectura Tècnica 
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Fotos: BCA Arquitectura i PLAAT Arquitectura Tècnica 

         

 

 

Xavier Pla de los Rios 

 

Descripció 

L'obra consisteix en l'adaptació d'un antic edifici industrial que havia tingut diversos 

usos com ara aparcament i taller mecànic de vehicles pesants, entitat financera amb 

espais destinats a emmagatzematge documental i administratiu, entre d’altres, per 

destinar-lo a un nou ús com a noves oficines al districte del 22@. L'objectiu d'aquesta 

intervenció consistia en incrementar-ne el nivell de qualitat amb un seguit d'actuacions 

que pretenien buidar i ordenar l'edifici existent, guanyar llum a l'interior amb la creació 

de patis, generar un nou ordre funcional de l'edifici, crear una nova façana i fomentar 

la relació entre l'edifici i el carrer en planta baixa i la creació d'espais amb accés a 
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l'exterior dins l'edifici. L’execució d’aquestes actuacions venia condicionada per la 

presència de la cadena de televisió municipal Betevé en plantes inferiors d’una part de 

l'edifici, la barreja d'estructures existents (obra de fàbrica, estructura metàl·lica i de 

formigó) i la gestió de l'operació de venda de manera paral·lela a l'execució del 

projecte. L'execució va ser un èxit i es va desenvolupar dins de la planificació temporal 

i econòmica inicial. A més, el disseny de l'edifici ha tingut en compte tots els 

paràmetres necessaris per a l'obtenció de la certificació tipus LEED, que finalment va 

obtenir la categoria de "Platinum".  

 

Ubicació: c/ Almogàvers 177-189 Barcelona 

Promoció: Menima ITG  

Direcció integrada de projecte: DEERNS 

Projecte i direcció d’obra: BCA Arquitectura 

Col·laboració de projecte: PGI Engineering / Bernuz 

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Xavier Pla de los Rios (PLAAT) 

Empreses constructores: Aquacia / Construcia / Elecnor 

Caps d’obra: Daniel Guijarro i Guillermo Rodríguez 
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Més informació:                                                                                           
 
Carles Cartañá /  ccartanya@apabcn.cat / 93 393 37 10 
Elisenda Pucurull / premsa@apabcn.cat / 93 393 37 10 

Jaume Moreno/  jmoreno@intermedia.cat Telèfon 618 985 810 

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