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PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ

El World Trade Center de Barcelona
acollirà el proper 5 de juliol la cerimònia de
lliurament dels Premis Catalunya Construcció
amb 15 candidatures finalistes que optaran al
premi en l’edició més participativa

Carles Cartañá
informatiu@apabcn.cat
El Jurat dels Premis Catalunya
Construcció ha escollit una quinzena de candidatures com a finalistes
que optaran al premi en les diferents
categories de Direcció o Gestió de
l’Execució de l'Obra, Coordinació
de Seguretat i Salut i Innovació en la
Construcció.
La convocatòria de la quarta edició
dels premis que organitza el CAATB
va superar enguany el centenar d’inscripcions en les tres categories amb
candidatures provinents d’equips
professionals i també d’empreses i
fan referència a tot tipus d’obres i processos constructius desenvolupats
a Catalunya durant els anys 2005 i
2006.
De les 106 candidatures presentades enguany, 101 van ser acceptades
per la Secretaria dels Premis i van
passar a la consideració del Jurat, que
en va seleccionar 35. De les obres que
van ser seleccionades, 19 corresponien a la categoria de Direcció o Gestió
de l’Execució de l’Obra; 3 a la de Coordinació de Seguretat i Salut; i 13 a la
d’Innovació en la Construcció. Per fer
la selecció, el Jurat va tenir molt en
compte la claredat en la documentació aportada, així com la justificació
dels bons resultats en els àmbits de
la direcció i gestió, la coordinació de
seguretat i la innovació. També s’ha
tingut en compte l’obtenció d’un
resultat final visiblement satisfactori
en el conjunt de l’obra.
El conjunt de les obres que han
estat seleccionades es mostraran
en una exposició que, després de la
seva inauguració el 5 de juliol, farà
un recorregut itinerant arreu de
Catalunya passant per les sales d’exposicions dels col·legis d’aparelladors i arquitectes tècnics i les seves
delegacions, col·legis d’arquitectes
i enginyers, escoles universitàries,
gremis i associacions del sector,
ajuntaments i altres entitats i centres que col·laboren activament en el
■■■
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desenvolupament de les successives
edicions dels premis. També es divulgarà a través de la publicació Premis
Catalunya Construcció 07, que recollirà una referència de totes les candidatures seleccionades i finalistes
d’aquesta edició.

Les 15 finalistes
De les 19 candidatures seleccionades en la categoria de Direcció i Gestió de l’Execució de l’Obra, el Jurat
ha escollit com a finalistes Ramon
Domènech, Cristina Subías, Manel
Vilar i Yolanda Baixeras, de B01

Arquitectes i Sapic, per la rehabilitació del Palau del Lloctinent com
a nova seu de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó; Eduard Gascón i Vicenç
Tomàs Galiana, del despatx professional TAC, pel conjunt residencial,
oficines, locals i aparcaments als ter-
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renys dels antics Laboratoris Uriach
al barri de Sant Martí de Barcelona;
Enrique Moreno, per la direcció
d’execució dels nous habitatges i
locals comercials del carrer de les
Tres Creus de Sabadell junt al Vapor
Sampere; Elsa Ibar, Pilar Armand i
Andreu Picó, per la direcció d’obra de
la nova biblioteca pública de Cervelló;
Lluís Clotet, Ignacio Paricio i Santiago Loperena, per la direcció de
l’execució de les noves dependències
municipals , aparcament, urbanització i habitatges a Les Roquetes de
Sant Pere de Ribes; i Alfons Perdrix,
Josep Maria París, Francesc Velarde,
Lluís Fullola i Pedro Herràez, per la
construcció del nou pavelló poliesportiu municipal de Cornellà.

Seguretat i innovació
En la categoria de Coordinació de
Seguretat la participació ha estat
menor, una qüestió que caldrà tenir
en compte amb vista a properes convocatòries. La qualitat dels treballs
presentats ha estat, no obstant, molt
alta. El jurat ha escollit tres candidatures com a finalistes que són les
presentades per María Luz Píriz de la
Iglesia, per la coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció
de la nova seu de Gas Natural; Mercè
Martin i Santiago Torralba del Servei
de Prevenció Gaudí, per la coordinació de seguretat de les obres de consolidació estructural i rehabilitació
de l’edifici d’habitatges al Passeig
de Gràcia, 45 de Barcelona; i Marta
Serra, per la rehabilitació del Teatre
Kursaal de Manresa.
Finalment i pel que fa a la secció
d’Innovació en la construcció, de
les 13 candidatures seleccionades,
el Jurat ha escollit 6 finalistes que
optaran al Premi. Es tracta de Joan
Nogué, Txema Onzain i Jordi Roig
(aparelladors, Andreu Puyal i Jesús
Santamaria) amb el nou Centre
d’educació infantil i primària Garigot
de Castelldefels; Julio Mejón i Ramon
Fité (aparellador, Francesc Belart)
pel projecte de la Casa Montull a
Lleida; Ricard Balcells (aparellador,
Cèsar Giménez) per la piscina municipal de La Roca del Vallès; Manuel
Bailo i Rosa Rull (aparellador, Joel
Vives) pel projecte de l’habitatge
unifamiliar aïllat a l’urbanització
Pla de la Massa d’Igualada; Toni
Gironès (aparellador, Àngel Gil) pel
conjunt d’habitatges a partir d’una
preexistència industrial a Badalona;
i l’Equip d’Arquitectura Pich-Aguilera (aparelladors, Alejandro Falcones
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i Justo Garcia) pel centre d’educació
infantil i primària El Tren de Fort
Pienc a Barcelona.

Els guanyadors, el 5 de juliol
D’aquesta selecció de finalistes en
sortiran els guanyadors de cadascuna de els categories. El Jurat del
Premis Catalunya Construcció en
aquesta quarta edició està format
per Maria Rosa Remolà, presidenta
del CAATB i també del Jurat; Celestí
Ventura, arquitecte tècnic i director
general de Metro-3; Eulàlia Aran,
arquitecta tècnica; Ezequiel Bellet,
arquitecte tècnic i gerent de seguretat i salut a les obres de Gisa; Xavier
Humet, arquitecte tècnic; Joan
Pascual, arquitecte i Marc Arqué,
enginyer de camins, canals i ports.
La decisió final de Jurat pel que fa a
les tres categories i a la quarta, que
valora la Trajectòria professional, es
donarà a conèixer el proper 5 de juliol
a l’Hotel Grand Marina de Barcelona
(complex World Trade Center) en el
marc de La Nit de la Construcció.
Els professionals interessats trobaran més informació de les candidatures seleccionades i finalistes en les
pàgines que segueixen. També trobaran tota la informació disponible
a www.apabcn.cat/premis. ■

Informació
als candidats

El secretariat dels Premis
Catalunya Construcció ha
enviat una comunicació personalitzada a tots els candidats
que han estat seleccionats en
qualsevol de les tres categories.
També informarà puntualment
de la condició de finalista
als candidats seleccionats.
Davant de qualsevol dubte, les
persones interessades poden
demanar més informació trucant al telèfon 93 393 37 10 o bé
consultant la web www.apabcn.
cat/premis. ■
■■■
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Premis Catalunya Construcció 2007.
Seleccionats per categories
■■■

Direcció i Execució

■■ Rehabilitació del Palau del Lloctinent per

a la nova seu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
a Barcelona. Candidatura: Ramon Domènech,
Cristina Subías, Manel Vilar i Yolanda Baixeras, de
B01 Arquitectes i Sapic
■ ■ Conjunt d’illa amb tres edificis, un de
nova planta i dos de rehabilitats, a Barcelona.
Candidatura: Eduard Gascón, Vicente Tomàs i
equip del despatx TAC, de Tallers d’Arquitectes
Col·laboradors
■ ■ Habitatges i locals comercials a
Sabadell. Candidatura: Enrique Moreno, de
Martínez La Peña –Torres Arquitectos, SL
■■ Biblioteca a Cervelló. Candidatura: Elsa
Ibar, Pilar Armand i Andreu Picó
■■ Noves dependències municipals, amb
aparcament soterrat, urbanització i habitatges a les Roquetes de Sant Pere de Ribes.
Candidatura: Lluís Clotet, Ignacio Parcio i
Santiago Loperena
■■ Construcció d’un pavelló multiusos,
àrea aquàtica, fitness, gimnàs, sauna, bar
i restaurant a Cornellà de Llobregat. Candidatura: Alfons Pedritx, Josep Maria Paris,
Francesc Valverde, Lluís Fullola i Pedro
Herráez
■■ Construcció de l’Escola Bressol Coloraines a Terrassa. Candidatura: Sami Claret
i Toni Floriach, de GPCAT, Gestió i Direcció
Tècnica d’Obres, SL
■ ■ Ampliació i reforma del Consell
Comarcal del Baix Llobregat. Candidatura: Toni Floriach, de GPCAT, Gestió i Direcció
Tècnica d’Obres, SL
■■ Edifici d'Oficines per a la seu social
de Gas Natural a Barcelona. Candidatura:
Marçal Roig i Joan Espuña, de Construcció
i Control M. Roig i Associats, SL
■■ Rehabilitació de sis escales del barri
de la Trinitat Nova de Barcelona. Candidatura: Avelino Alcocer i Delvina Serrat
■ ■ Institut d’educació secundària a
Sentmenat. Candidatura: Jaume Bardají,
Rafa Capdevila, Laura Curià i tot l’equip de
BCMB
■ ■ Ampliació i rehabilitació del Teatre Principal de Sabadell. Candidatura:
Francesc Xairó, Dilme i Fabre Arquitectes.
Josep Palau i Concepció Biel
■■ Eixample de Mar i plaça Mediterrània de
Vilanova i la Geltrú. Candidatura: Joan Olona,
Francisco Ruiz, Roger Moras, Joan Ardèvol i
Salvador Segura, de Gestió, Qualitat i Seguretat
2004 i JT Ardèvol Associats
■ ■ Col·legi Major Sant Jordi de la Universitat de Barcelona, a Barcelona. Candidatura: Xavier Aumedes i Enric Iturbe, de
JT Ardèvol Associats
■■ Comissaria dels Mossos d’Esquadra
al barri de Gràcia de Barcelona. Candidatura: Humberto Costas, Manuel Gómez, Jaime
Blanco, Carlos Durán i Josep Maria Estapé, de
Mestura Arquitectes
■■ Rehabilitació d’un edifici per a hotel a
Barcelona. Candidatura: Ramón González i

Sabi Rom
■■ Rehabilitació de la Masia de Can Borrell de Mollet del Vallès com a centre cívic.
Candidatura: Mercè Soler i Miquel Lloveras, de
Llover & Soler Arquitectes, SL
■ ■ Biblioteca Francesc Candel a l’antic
recinte de la Factoria Philips, a la Zona Franca
de Barcelona. Candidatura: Josep Codinas i
Ferran Valls, de Valeri Consultors Associats
■ ■ Rehabilitació d’un fragment del
claustre del Monestir de Sant Pere de
Puelles, a Terrassa. Candidatura: Salvador
Navarro i Raúl Villa

Innovació
en la Construcció
■■■

Europrop Alsina A30. Candidatura:
Equip d’Encofrats Alsina
■■ CEIP Garrigot de Barcelona. Candidatura: Nogué – Onzain - Roig Arquitectes
■■ Casa Mont Bull de Lleida. Candidatura: Julio Mejón i Ramon Fité
■■ Piscina amb coberta mòbil a La Roca
del Vallès. Candidatura: Ricard Balcells
■■ Habitatge unifamiliar aïllat a Igualada. Candidatura: Manuel Bailo i Rosa Rull,
d’ADD, Arquitectura Bailo i Rull
■■ Habitatges a partir d’una preexistència industrial a Badalona. Candidatura:
Toni Gironès
■ ■ CEIP El Tren de Fort Pienc. Candidatura: Felip Pich-Aguilera i Teresa Batlle,
d’Equip d’Arquitectura Pich-Aguilera
■ ■ CEIP Can Roca de Terrassa. Candidatura: Rodrigo Alaminos i Gemma Vidal,
d’Alaminos Vidal Arquitectes
■ ■ 230 habitatges a l’Illa de la Llum, a
Diagonal Mar de Barcelona. Candidatura:
Lluís Clotet i Ignacio Paricio, de Clotet, Paricio i Associats, SL
■■ Reforçament de l’estructura i reparació
dels sostres del bloc 30 A-B, al Polígon la
Pau de Barcelona. Candidatura: Carles Buxadé, Joan Margarit, Vicenç Font i Carme Grau
■ ■ CEIP Turó de Can Matas, de Sant
Cugat del Vallès. Candidatura: Nogué
– Onzain - Roig Arquitectes, SL
■■ Subcentral 22@ a Barcelona. Candidatura: Estudi Víctor Rahola
■■ Projecte de reforma i ampliació de l’escola Sagrat Cor Diputació de Barcelona.
Candidatura: Sergi Serra i Marta Adroer
■■

■■■

Seguretat i salut

■■ Torre Gas Natural a Barcelona. Candida-

tura: Maria Luz Píriz de la Iglesia, d’SGS Tecnos
■■ Consolidació estructural i rehabilitació
d’edificis d’habitatges a Barcelona. Candidatura: Mercè Martín i Santiago Torralba, del
Servei de Prevenció Gaudí
■ ■ Rehabilitació del Teatre Kursaal de
Manresa. Candidatura: Joan Forgas, Víctor
Argentí i Marta Serra.
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