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PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ 2017 

 

Acta de la reunió del Jurat                                                                           

20 de juny de 2017 

 

Reunits a Barcelona els membres del jurat dels Premis Catalunya Construcció 2017, 

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

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

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

corresponents, emetem el següent: 

 

VEREDICTE 

 

I. Premi a la Innovació en la Construcció 

 

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

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

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

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

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

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

energètica. 

 

De les 16 candidatures presentades en aquesta categoria, el jurat en va fer una 

primera selecció de 9, al darrera de les quals hi ha equips tècnics i professionals que 

no es conformen amb allò existent o amb fer les coses “com s’han fet tota la vida”. El 

seu esperit inquiet els fa mantenir una actitud activa tot proposant solucions noves 

per al nostre dia a dia professional. 

 

El jurat va triar 3 finalistes, els quals proposen solucions innovadores en tres àmbits 

ben diferents: l’urbanisme, les estructures i l’interiorisme. El jurat manifesta que al 

darrera de les tres candidatures hi ha professionals inquiets, amb gran capacitat 

creativa i una actitud innovadora. 

 

No obstant això, una de les tres candidatures destaca per la seva valentia en el 

moment de plantejar solucions innovadores, pels resultats aconseguits, així com pel 
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valor que té com a exemple a seguir. Amb la natural dificultat que comporta decidir 

sobre la diversitat dels àmbits de la innovació en els processos constructius, el jurat 

acorda atorgar el Premi a la Innovació en la Construcció 2017 a la candidatura 

presentada per Enric Batlle, Joan Roig, Helena Salvadó, Eirene Presmanes, 

Diana Calicó, Elisabeth Torregrosa, Iván Sánchez i Antoni Monté pel Sistema 

de drenatge d’aigües pluvials al centre comercial The Style Outlets de 

Viladecans. 

 

El treball consisteix en el projecte i execució del sistema de drenatges d’aigües 

pluvials en una obra de 45.400 m2 d’edificació i 41.500 m2 d’urbanització ubicada a 

un centre comercial de Viladecans. La particularitat de la intervenció rau en el 

disseny d’un sistema de drenatges urbans sostenibles (SUDS) que permet aprofitar 

el 100% de l’aigua de pluja de la parcel·la i evita el seu vessament a la xarxa, en una 

zona tan sensible amb els problemes ocasionats per les avingudes i desbordaments 

de les rieres com el Baix Llobregat. El sistema de drenatge inclou la infiltració directa 

d’aigua de pluja al subsòl, la recàrrega del freàtic, la recuperació d’aigües de les 

cobertes per al reg de la jardineria i l’acumulació d’aigües en estrats porosos de les 

bases dels paviments i dels parterres, a base de llits de graves de diferents 

granolumetries, així com elements especials d’alta capacitat de retenció d’aigua que 

permeten la seva infiltració temps després dels episodis de pluja.  

 

El jurat ha valorat molt positivament el treball d’un equip de tècnics innovador i 

valent, que ha sabut reunir elements ja existents en el mercat per combinar-los i 

dotar-los d’un nou sentit en un projecte brillant i ben executat, que serveix com a 

exemple i model de com resoldre espais que sovint apartem com a residuals: els 

aparcaments de grans superfícies comercials. En aquest cas, la superfície destinada 

a l’aparcament de vehicles s’integra al conjunt del projecte i alhora fa una aportació 

valuosa i efectiva en la resolució de problemes mediambientals.   

 

En aquesta categoria d’innovació en la construcció, el jurat ha acordat concedir una 

Menció especial a la candidatura presentada per Núria Sauleda i Juan José Rosas 

pel Piloedre: fonament prefabricat, desmuntable i reutilitzable per a estructures 

lleugeres. 

 

El Piloedre és una peça prefabricada de fonamentació pensada com a solució 

alternativa per a estructures lleugeres a les tipologies tradicionals. Està dissenyat 

amb criteris d'ecoeficiència amb una utilització òptima dels materials que el 

componen, a més de ser desmuntable i reutilitzable. El sistema comporta un impacte 
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mínim en el punt d'instal·lació i manipulació ràpida i fàcil, mitjançant maquinària 

manual. Està format per quatre barres d'ancoratge al terreny inclinades i 

entrellaçades entre sí. Un bloc de formigó armat connecta les barres per la part 

superior i incorpora els mecanismes de connexió amb l'estructura. En la instal·lació 

del Piloedre no s' utilitza injecció de beurada ni morter de ciment. 

 

El jurat ha valorat l’actitud innovadora de l’empresa 2PE Pilotes de Sant Cebrià de 

Vallalta, especialitzada en fonaments especials per a petits espais, que ha creat un 

producte que dóna solució a problemes de fonamentació per a les construccions 

lleugeres i/o provisionals. I ho fa mitjançant una solució que resol de manera 

intel·ligent, pràctica i fiable el procés d’instal·lació, que es fa sense l’ús de 

maquinària, es pot desmuntar fàcilment i pot ser, fins i tot, reutilitzable. 

 

II. Premi a la Intervenció en Edificació Existent 
 

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

de dirigir l’execució i de projectar una intervenció en un edifici existent (per 

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

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

d’intervenció en elements urbans preexistents.  

 

Un any més, aquesta categoria ha estat la més concorreguda amb 29 candidatures 

presentades i entre elles trobem excel·lents treballs d’intervenció en edificis d’arreu 

de Catalunya. Una primera selecció de 16 candidatures ens mostra la gran qualitat 

de projecte i obra assolida pels equips tècnics de casa nostra en àmbits com la 

intervenció en el patrimoni arquitectònic, la reforma, adequació i posada en valor 

dels espais urbans o la rehabilitació i millora de les construccions d’ús privat quan a 

les condicions d’habitabilitat o l’eficiència energètica. 

 

S’han escollit 7 finalistes, els quals fan referència, en la seva major part, a donar 

nous usos al patrimoni monumental, majorment en l’àmbit de la cultura. La 

realització material de les obres en la majoria dels casos valorats s’apropa a 

l’excel·lència amb projectes abordats des d’un profund respecte pel preexistent, amb 

una gran sensibilitat projectual i aconseguint magnífics resultats amb pressupostos 

molt ajustats. 

 

Un cop analitzades les candidatures finalistes i visitades les obres de referència junt 

amb els autors i després d’un intens i apassionat debat, el jurat acorda atorgar el 
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Premi a la Intervenció en Edificació Existent 2017 exaequo a les candidatures 

presentades, la primera, per  Miguel Roldán, Mercè Berengué i Enric Peña, per 

Espai Bombers Parc de la Prevenció de Barcelona. 

 

El projecte, promogut per la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona, ha consistit en la rehabilitació integral, conservació i 

adequació dels elements tipològics més importants de l’antic parc de bombers del 

carrer Lleida, pioner a Espanya i construït amb motiu de l'Exposició Internacional del 

1929. Per albergar el nou programa s’ha ampliat la superfície un 30%, s’ha optimitzat 

l'espai de circulació i s’ha incrementat la permeabilitat visual entre les diferents naus. 

La transformació es concentra en la substitució de la nau posterior: de 2 plantes 

s’amplia a 4. Constructivament i estructuralment, se substitueix el mur de maó cec 

frontal al pati per una cortina de perfils metàl·lics de la qual pengen els tres nous 

forjats i la coberta 

 

El jurat ha valorat molt positivament un projecte sorprenent amb un resultat que és 

senzill només en aparença, que intervé amb respecte pel preexistent, sense 

renunciar a introduir aquells elements que transformen l’edifici en una obra capaç 

d’acollir un nou ús i una nova vida. Amb una proposta estructural agosarada, el 

resultat presenta formes equilibrades i sense estridències, traspassant tot el 

protagonisme al contingut que s’exposa en la seva gran nau central. La resolució del 

projecte esdevé igualment un homenatge a la tasca esforçada, pionera i en tantes 

ocasions heroica dels bombers de Barcelona. 

 

La segona candidatura guardonada exaequo amb el Premi a la Intervenció en 

Edificació Existent 2017 és per a Laia Renalies, Carles Serrano, Leticia Soriano, 

Roger Such i Baldomer Ric per l’ Església de Santa Maria de Vilanova de la 

Barca. 

 

L'antiga església de Vilanova de la Barca (Segrià) és un edifici gòtic del segle XIII 

que va quedar en bona part destruït l’any 1936 a causa dels bombardejos patits 

durant la Guerra Civil espanyola. Des de llavors, l'església es trobava en un estat de 

ruïna general i només conservava dempeus l'absis de la capçalera, alguns 

fragments dels antics murs de les naus i la façana occidental. L'objectiu principal de 

la intervenció promoguda conjuntament per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana 

de la Generalitat i l’Ajuntament de Vilanova de la Barca, ha consistit en la restitució 

de la forma original de l'església i la seva transformació en una nova sala d’ús 

polivalent. La part més important del projecte s’ha concentrat en el cobriment de 
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l'espai interior. Des de l'exterior, el projecte restableix la percepció original del volum 

de l'antiga església mentre que a l'interior, es recupera la forma espacial de la planta 

basilical i l’atmosfera de descans i introspecció de l’espai sacre original. 

 

El jurat ha destacat la gran sensibilitat amb la qual s’ha actuat en aquesta obra, que 

aborda amb intel·ligència i alhora amb humilitat l’important repte de retornar a la vida 

un edifici històric pràcticament en estat de ruïna. Amb un pressupost molt ajustat que 

ha obligat a adoptar solucions enginyoses amb materials senzills, s’aconsegueixen 

els objectius d’adequació a un nou ús i alhora de respecte al patrimoni monumental.  

En aquest sentit, cal assenyalar el delicat treball realitzat amb els tancaments 

ceràmics i la coberta, amb solucions que estableixen un intens diàleg amb els murs 

existents. L’equip guardonat el composen joves professionals amb les idees mols 

clares i als quals espera un futur prometedor. El jurat ha volgut destacar igualment la 

tasca duta a terme, d’una banda, pel Departament de Patrimoni de l’Incasòl, una 

tasca silenciosa però enormement efectiva que, sota el títol de Nuclis Antics de 

l’Incasòl, aconsegueix dur a terme obres de gran qualitat. De l’altra, destaca la 

capacitat d’iniciativa del municipi de Vilanova de la Barca amb el seu consistori al 

capdavant, per l’entusiasme i l’estimació cap al seu patrimoni històric.   

 

III. Premi a la Coordinació de Seguretat i Salut 

 

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

coordinació de seguretat i salut d’una obra d’edificació, urbanització o obra civil, en 

funció de les aportacions a la sensibilització de les empreses i/o treballadors que 

hagin participat en l’obra i a la innovació tècnica i organitzativa que hagi suposat una 

eliminació o reducció efectiva de riscos i, per tant, una millora de les condicions de 

treball. 

 

Els 7 treballs seleccionats en aquesta categoria, d’un total de 10, presenten 

excel·lents actuacions impulsades pels coordinadors de seguretat en obres de 

característiques ben diferents quant a dimensions i circumstàncies, ja siguin obres 

d’intervenció en edificis existents o bé de nova construcció.  

 

Els finalistes van ser 4 i la tria per decidir el guanyador ha estat enormement difícil. 

Tot i així, després d’una intensa deliberació, el Jurat acorda atorgar el Premi a la 

Coordinació de Seguretat i Salut 2017 a la candidatura presentada per Annaïs Soler 

per la Remodelació del pavelló municipal de la Rambla del Carmel de 

Barcelona.  
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Es tracta d’una actuació complexa i variada duta a terme a l’interior del pavelló 

esportiu ubicat sota la Rambla del Carmel amb treballs d’alçada, en espais confinats, 

espais reduïts, obertura de forats a l’estructura existent per a la creació d’accessos 

nous, ubicació de noves escales fetes in situ i també prefabricades. Tota una 

diversitat de tasques a executar que ha fet aparèixer a l’obra una gran varietat 

d’empreses que s’han hagut de coordinar adequadament. La ubicació singular de 

l’obra ha comportat una forta interferència amb la vida del carrer i per tant afectació a 

tercers, així com la mobilitat interior. A més, es va haver de fer una notable actuació 

de desamiantat de l’edifici existent. L’obra havia de durar 9 mesos i es va acabar en 

16, també per motius de projecte, ja que es van fer dues modificacions en el 

transcurs de l’obra que van fer variar substancialment tant el pressupost com la 

duració. Tot i la durada i dificultat de l’obra no es va arribar a produir cap accident ni 

cap incident destacable durant l’obra. 

 

El jurat destaca l’actuació professional d’una coordinadora jove que ha hagut de 

lluitar contra tot un seguit d’amenaces internes, com l’aparició de l’amiant; externes 

com l’afectació al trànsit de vianants i moltes altres com ara la limitació de 

sobrecàrrega sobre el sostre del poliesportiu que va obligar a resoldre el pas de 

màquines o l’emmagatzematge de material. El treball s’ha desenvolupat amb 

professionalitat i rigor i amb un alt nivell de qualitat. 

 

En aquesta categoria de coordinació de seguretat i salut, el jurat ha acordat concedir 

una Menció especial a la candidatura presentada per  Antonio Garcia, Cristina 

Oliva, Angel Garcés i Fulgencio Dàvila  pel Nou edifici de cristal·lització de sal 

vacuum per compressió mecànica a Súria. 

 

Els treballs per prevenir els riscos en l’execució d’aquest singular edifici de producció 

industrial van durar 3 anys. Es va coordinar l’execució del nou projecte amb el centre 

productiu en servei, tot evitant que les afectacions de les obres, posessin en perill el 

centre de producció i també protegint els treballadors dels riscos existents. Va caldre 

una important actuació de la coordinació de seguretat per aconseguir aquell objectiu 

en una obra de gran complexitat estructural. Per això es va promoure l’aplicació de 

tècniques d’inducció a la prevenció, amb xerrades curtes toolbox per aconseguir la 

col·laboració activa dels treballadors i orientar correctament l’acció preventiva a 

l’obra. Es van registrar i analitzar totes les no-conformitats i incidents en l’obra per 

extreure conclusions i implantar a continuació noves accions preventives. 
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El jurat considera que s’ha dut a terme un treball de coordinació de seguretat 

impecable en una obra de tipus industrial de gran complexitat tècnica. L’obra ha 

estat executada per dues empreses d’àmbit internacional que han aportat nous 

punts de vista i protocols d’actuació en prevenció de seguretat que han enriquit la 

llarga experiència de l’equip de coordinació.  

 

IV. Premi a la Direcció Integrada de Projecte 
 

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

dur a terme la direcció integrada de projecte o project management d’una obra de 

construcció i referida a la planificació, coordinació i control de l’operació, abastant 

totes les seves fases i amb responsabilitat sobre els objectius establerts de 

planificació, costos i qualitat.  

 

En aquesta categoria que es convoca per segon any consecutiu s’hi han presentat 4 

candidatures, dues de les quals van merèixer la consideració de finalistes i ambdues 

representen excel·lents treballs de direcció integrada, els quals han demostrat un 

cop més les utilitats i avantatges que representa aquesta funció professional per al 

correcte desenvolupament dels processos constructius. En tots dos casos, s’ha 

hagut de resoldre problemes complexos tot i que de caire ben divers.   

 

Després d’un intens debat i tot i reconèixer l’excel·lent tasca realitzada pels dos 

equips, el Jurat ha acordat concedir el Premi a la Direcció Integrada de Projecte 

2017 a la candidatura presentada David Morros, per la reforma i adequació de la 

Sala Becket, obrador internacional de dramatúrgia. 

  

El projecte s’ubica a l’antiga Cooperativa de Consum Pau i Justícia al barri de 

Poblenou de Barcelona, un club social molt present en la memòria dels veïns. 

L’edifici s’ha adaptat al nou programa requerit: un teatre i centre de dramatúrgia, un 

indret per celebrar la creació teatral. La dificultat en la gestió del projecte ha estat 

poder encaixar una arquitectura molt manual, tot respectant moltes de les restes de 

l’edifici antic, amb una propietat més de la vessant artística que tècnica, un 

pressupost molt ajustat i una limitació de termini marcada. El resultat és una obra 

amb segell propi i de referència per a la ciutat. 

 

El jurat ha valorat molt positivament la tasca que ha dut a terme el project en una 

obra d’aquestes característiques, la qual ve a demostrar els beneficis de la direcció 

integrada en la consecució d’una obra que sense ella cabria emmarcar-la en el 
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concepte d’artesania. L’aplicació dels criteris de planificació, coordinació i control 

s’ha fet no sense dificultats i ha representat un ferm suport a una correcta direcció de 

l’execució de l’obra. 

 

V. Premi a la Direcció de l’Execució de l’Obra 

 

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

de dirigir l’execució d’una obra d’edificació, sobre la base dels resultats obtinguts, 

tenint en compte els paràmetres d’adequació al projecte, qualitat, compliment de les 

previsions de durada i cost, planificació i organització del procés d’execució i 

aportació a la constructibilitat. 

 

En aquesta categoria dels premis s’hi han presentat 17 treballs. Fer una primera 

selecció de 13 candidatures va ser una tasca difícil i més encara ho ha estat la 

determinació de les 5 finalistes, atesa l’elevada qualitat de totes elles. Les visites a 

aquestes últimes va confirmar el que ja es deixava veure en els treballs presentats: 

l’excel·lent tasca duta a terme pels directors d’execució de les obres que confirma, 

un any més, que el nivell dels equips tècnics a casa nostra ha assolit el nivell 

d’excel·lència en el seu treball. En el procés de valoració dels premis, cal tenir en 

compte, no obstant, que el resultat final de les obres depèn de circumstàncies molt 

variades que poden succeir al llarg de la seva execució. I el resultat final sempre 

compta. 

 

Després d’un intens debat, el jurat ha acordat concedir el Premi a la Direcció de 

l’Execució de l’Obra 2017 a la candidatura presentada Jesús Hernando i Daniel 

Fernández, per la construcció de l’Edifici corporatiu a Diagonal 191 al 22@ de 

Barcelona. 

  

L’edifici corporatiu d’oficines de Diagonal 191-195 de Barcelona es va dissenyar com 

un volum pur i minimalista, responent a la necessitat particular d’edifici homenatge a 

aquesta via principal de Barcelona. Amb una superfície construïda de 28.000 m2, té 

capacitat per a més de 1.000 persones i un programa funcional repartit en dues 

torres d’11 i 18 plantes que arriben als 72 m d’alçada. Quant a la direcció de 

l’execució de l’obra, destaca la seva adaptació a la planificació prèvia dels treballs, 

amb una reducció de terminis sobrevinguda. Com a conseqüència, apareixen canvis 

en el projecte que s’ha de realitzar amb un sistema ascendent-descendent, es 

canvia la façana a un sistema modular i es subdivideix l’obra en 4 paquets. Destaca 

finalment la supervisió per aconseguir la certificació mediambiental Leed Gold. 



 

9/12 

 

El jurat destaca el nivell de qualitat aconseguit en un edifici de promoció privada que 

ha d’adaptar-se a les condicions i particularitats del client. Del termini previst 

inicialment de 24 mesos per a la fase d’obra, degut al procés de licitació i la 

necessitat de l’arrendatari de traslladar-se en un termini més curt, les previsions 

d’execució es van reduir a 17 mesos, que va obligar canviar el procés d’obra 

tradicional pel top-down, amb una mitjana de 200 operaris treballant alhora, una 

especial vigilància per no afectar els edificis adjacents i l’execució simultània de 

diferents treballs de manera no convencional. El resultat ha estat la resolució 

satisfactòria d’una obra complexa, amb una direcció d’execució que ha aconseguit 

resoldre amb excel·lència una difícil situació de partida plantejada pel client.  

 

 

Premi al Treball Final de Grau 

 

Amb aquest premi es vol distingir el treball d’un estudiant o equip d’estudiants que 

abasti la investigació, recerca o desenvolupament sobre qualsevol dels temes dins 

de l’àmbit de coneixement del grau. 

 

Per segon any consecutiu els Premis Catalunya Construcció atorguen un guardó als 

treballs realitzats per estudiants de les diferents escoles d’arquitectura tècnica de 

Catalunya. S’hi han presentat 14 candidatures de les quals el jurat n’ha escollit 5 

com a finalistes. Tots ells són treballs molt interessants i de temàtica molt variada, ja 

siguin d’aplicació dels coneixements adquirits durant els estudis per a la resolució de 

projectes executius o bé altres que han escollit abordar treballs de laboratori i 

investigació, coneixements de materials o estudis comparatius de solucions 

tècniques existents en el mercat.  

 

Després d’analitzar en profunditat els treballs finalistes, el jurat acorda atorgar el 

Premi al Treball Final de Grau 2017 a la candidatura presentada per  Jordi 

Rocabert, de l’Escola La Salle, pel projecte de Rehabilitació, restauració i canvi 

d’ús de la zona nord de l’antiga fàbrica Can Balsach de Sabadell. 

 

L’actuació del projecte és fa sobre l’antiga fabrica tèxtil de Can Balsach, al barri de la 

Creu Alta de Sabadell, que es troba en aquests moments en desús i en perill de 

deteriorament. L’edifici està catalogat i es patrimoni històric industrial datat a 

principis del segle XX. El projecte inclou actuacions d’obra nova, rehabilitació, 

restauració i conservació. S’han tingut molt presents aspectes com el respecte pel 
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medi ambient, la no generació de residus, el consum mínim de CO2 i l’eficiència 

energètica de l’edifici final.  

 

El jurat destaca la qualitat i el detall assolit en aquest treball que recull amb claredat 

la complexitat del conjunt de tots els factors que influeixen en la redacció d’un 

projecte de rehabilitació, reutilització i conservació del patrimoni, amb un acurat 

detall sobre el programa de control, gestió i organització que han estat molt ben 

detallats en el projecte. 

 

En aquesta categoria del Premi al Treball Final de Grau, el jurat ha acordat concedir 

una Menció especial a la candidatura presentada per Rosa Maria Pérez Garcia, de 

L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (UPC) per l’ Estudi 

metodològic dels sistemes SATE per a rehabilitacions energètiques.  

 

El treball està orientat a la realització d’un estudi metodològic dels sistemes 

d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE), que actualment podem trobar al mercat i, 

més concretament, se centra en els diferents materials aïllants amb els que el 

podem dur a terme. El treball inclou des dels components que formen el SATE i 

la seva correcta posada en obra, fins a comparatives entre els materials aïllants 

quant a les seves prestacions, sostenibilitat i impacte ambiental mitjançant un 

recull de dades obtingudes de diferents fonts. S’avaluen els espessors 

necessaris segons el CTE dels materials estudiats per les zones climàtiques de 

Catalunya i es publica un recull de fotografies que mostra l’estat actual d’edificis 

rehabilitats amb SATE per analitzar com es comporten al llarg del temps. 

 

El jurat destaca la qualitat i rigor en un treball que parteix d’una necessitat social 

ineludible: la rehabilitació energètica del nostre parc edificat, per analitzar i proposar 

els materials i solucions constructives més adients i fins i tot entra a qüestionar la 

correcta posada en obra d’algunes de les solucions reals analitzades. Un excel·lent 

treball que aborda un tema ben actual amb un plantejament de protecció del medi 

ambient, de gran interès i amb una immediata aplicació pràctica.  

 

 

 
Premi Especial a la Trajectòria Professional 
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Amb aquest premi especial es vol reconèixer la trajectòria professional o empresarial 

d’una persona per la seva contribució continuada a la qualitat de l’edificació, la 

docència, la millora del procés constructiu, la innovació, el medi ambient, la 

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

 

El jurat acorda atorgar el Premi Especial a la Trajectòria Professional 2017 a Oriol 

Bohigas i Guardiola (Barcelona, 1925), arquitecte i urbanista, responsable de la 

transformació urbanística de Barcelona que va permetre a la ciutat esdevenir seu del 

jocs Olímpics d’estiu de 1992, dels quals celebrem enguany el 25 aniversari. 

 

Oriol Bohigas i Guardiola (1925) es va graduar a l’Escola Tècnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona, centre del qual va esdevenir director l’any 1977 i que 

abandonà el 1980 per esdevenir delegat de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de 

Barcelona i posteriorment conseller urbanístic de la ciutat. 

  

Com a arquitecte, l’any 1951 va fundar junt amb altres arquitectes el Grup R, amb 

l’objectiu de recuperar la modernitat en l’arquitectura catalana en la postguerra 

espanyola. S’associà amb Josep Martorell i David Mackay per formar l’estudi 

d’arquitectura MBM Arquitectes, que més tard completaran Oriol Capdevila i 

Francesc Gual. Amb ells va fer projectes com ara el grup d’habitatges a la Ronda del 

Guinardó a Barcelona, l’Escola Garbí o la seu de l’Editorial Destino a Badalona. 

Destaquen igualment la Vila Olímpica i el Port Olímpic de Barcelona, l’edifici 

d’oficines Palau Nou de la Rambla, la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona, el 

Tecnocampus de Mataró o el Disseny Hub (DHUB) ubicat a la Plaça de les Glòries. 

  

Regenerador de l'espai públic 

Oriol Bohigas va exercir també el càrrec de regidor de Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona, va ser membre fundador del grup editorial Edicions 62, president de la 

Fundació Joan Miró i president de l’Ateneu Barcelonès, càrrec des del qual va iniciar 

la rehabilitació i millora de l’edifici i de la seva biblioteca. És també autor de 

nombrosos assaigs i monografies. 

  

Dins d’aquesta àmplia i intensa trajectòria professional, el jurat dels Premis 

Catalunya Construcció ha volgut destacar el seu paper impulsor en la regeneració 

de l’espai públic i la construcció de la Barcelona de finals del segle XX, així 

com de la tasca duta a terme a favor de la reforma i la modernització de 



 

12/12 

l’ensenyament de l’arquitectura durant la seva etapa al capdavant de l’Escola 

Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 

 

 

Signatura: 

 

 

Josep Maria Forteza     Josep Camps 

 

 

 

 

Eduard Gascón     Natàlia Crespo 

 

 

 

 

Xavier font      Celestí Ventura 

 

 

 

 

Jordi Gosalves 

 

 

 

 

Barcelona, 20 de juny de 2017 


