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DOSSIER CANDIDATURES GUANYADORES 

 
 
 

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

 

Rehabilitació i reforma del Palau Pascual i Pons a Barcelona 

Candidatura: Enric Iturbe, Cristina Carmona, i Eduard Pedret 

Empresa: Ardèvol Consultors Associats 

 

 

Fotos: Enric Iturbe i UTE Palau Pons Pascual 
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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. 

 

En aquesta obra, de gran complexitat, el jurat ha volgut destacar tant la fase 

d’organització de les obres amb la construcció de la marquesina auxiliar com en la 

fase d’estructura, tot adoptant una solució agosarada per aconseguir guanyar uns 

mesos en la durada de les obres. El control estricte de l’obra i dels materials i sobretot, 

les dificultats per la protecció dels elements patrimonials, la compartició de grues i 

accessos amb una obra veïna, les vibracions pel pas del ferrocarril subterrani o el 

manteniment en actiu dels locals de la planta baixa i primera en servei han estat 

alguns dels aspectes clau destacats pel jurat. 

 

Ubicació: Passeig de Gràcia 2 i 4 a Barcelona  

Promoció: Catalana Occidente  

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

 

     

 

 

 

Centre d’Atenció Primària Víctor Català a Premià de Dalt 

Candidatura: Arístides Pujalte Camarasa 

Empresa: Metaengineering 

 



4 

 

 

 

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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En aquesta obra, l’arquitecte tècnic torna als orígens de la professió i entoma un 

projecte força espectacular en les formes però de molt difícil execució. La manca de 

mà d’obra experimentada i la resolució de detalls constructius han estat el dia a dia 

d’una tasca feta amb dedicació i compromís. El resultat és un edifici d’una gran qualitat 

arquitectònica que transmet per totes bandes l’estimació per l’ofici.  

 

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 
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PREMI A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE 

 

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 
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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 

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. 

 
El jurat ha valorat molt positivament un treball de gestió dut a terme de manera 

rigorosa i efectiva en un entorn ple de dificultats. Es reconeix la intensa dedicació i 

implicació personal davant dels diferents fronts oberts en el procés d’execució, com 

ara els canvis sobrevinguts com a resultat de la comercialització de l’espai o 

l’adaptació de l’edifici dins d’un entorn de protecció patrimonial. La lluita per mantenir 

una contenció pressupostària amb un resultat de la resolució final d’un projecte 

arquitectònic de gran qualitat mereix tota la consideració i elogi del jurat. 

 

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) 
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Empresa constructora: Copcisa 

Cap d’obra: Miguel Ángel Fernández Ortiz 

 

 

 

 

 

 

PREMI A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Complex d’oficines Sea Towers a l’avinguda Icària de Barcelona 

Candidatura: Francesc Belart i Calvet 

Empresa: Belart Arquitectes Tècnics 
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Fotos: Francesc Belart 

 

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 

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. 

 

El jurat destaca una actuació professional meritòria en un procés d’execució de l’obra 

complex, amb l’aplicació d’una sistemàtica de control molt ben desenvolupada tot 

aportant una llarga experiència del coordinador en aquest tipus de treballs. La 
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construcció de les torres va haver de conviure amb el manteniment d’un edifici 

industrial de caràcter patrimonial a peu d’obra que va complicar encara més la marxa 

els treballs. El jurat ha valorat molt positivament la gran dedicació personal a aquesta 

obra, fins i tot en la fase de projecte, cosa que va comportar que abans de l’inici de les 

obres ja es poguessin conèixer moltes de les situacions compromeses i amb dificultats 

de realització. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

PREMI A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ 
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Clínica Girona 

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 
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paràmetres de màxima polivalència, entenent que un edifici hospitalari ha de permetre 

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. 

 

El jurat ha vist en l’equip tècnic de projecte una especial sensibilitat, que se’n va més 

enllà de la norma, envers l’usuari dels serveis hospitalaris i molt especialment pel que 

fa als conceptes d’accessibilitat de les persones amb dificultats sensorials i de 

mobilitat. El seu entusiasme i proactivitat es fa evident fins i tot en el disseny de petits 

detalls del mobiliari d’atenció al malalt i en la invenció de noves solucions per als 

problemes més habituals en l’ús dels edifici hospitalaris. També ha valorat la dificultat 

afegida en la construcció de l’edifici per la proximitat del pas del ferrocarril, la qual cosa 

ha obligat a repensar-ne l’estructura per instal·lar amortidors que eviten les vibracions 

tan problemàtiques en un edifici d’aquestes característiques. La qualitat de l’execució 

d’aquesta difícil obra és igualment impecable.  

 

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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MENCIÓ ESPECIAL A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ 

 

Aplicació gratuïta per resoldre problemes estructurals amb geometria 

dinàmica 

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

 

   

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 
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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.  

 

El jurat ha valorat molt positivament aquesta voluntat de divulgar de manera generosa 

noves aplicacions que provenen del coneixement adquirit al llarg de tota una vida. Així, 

vol fer un reconeixement especial a la feina desenvolupada per un professor que és 

també un reconegut professional de l’àmbit del càlcul i la consultoria d’estructures que, 

en el moment que pot disposar d’una mica més de temps lliure, participa en la creació i 

desenvolupament d’un grup d’investigació i de formació i ha creat centenars 

d’aplicacions pràctiques basades en el seu coneixement vital.   

 

 

PREMI A LA REHABILITACIÓ PATRIMONIAL 

 

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. 

 

El jurat reconeix la complexitat d’una obra que no ha estat gens senzilla i que 

representa tan sols l’inici d’una operació de més envergadura la qual permetrà 

recuperar aquesta icona arquitectònica del barri de Sant Andreu. Les dificultats per 

assolir-la han estat extremes i ha obligat l’equip tècnic a exprimir tot el seu 

coneixement i enginy, així com també la seva paciència per saber trobar en cada 

moment les millor solució a cada problema, la qual s’ha hagut d’aplicar d’una manera 

artesanal. També en aquest cas es valora l’entusiasme de tots els actors i la seva 

passió per l’ofici.   

 

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 
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Fotos: Pau Guerrero 

 

 

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. 

 

El jurat ha valorat una obra que d’inici podria semblar senzilla la qual, sense grans 

mitjans aconsegueix transformar un petit edifici que havia tingut un ús sanitari en un 

contenidor cultural aconseguint espais de gran calidesa. A partir d’unes poques idees 

projectuals ben aplicades, s’aconsegueix la màxima eficàcia per al nou ús de l’edifici. 

La contenció econòmica en el desenvolupament del projecte, la implicació entusiasta 

del consistori, així com l’èxit obtingut en la resposta dels nous usuaris d’aquest nou 

espai cultural, també han estat molt ben valorats pels membres del jurat. 

 

Ubicació: Llinars del Vallès (Vallès Oriental) 

Promoció: Ajuntament de Llinars del Vallès 
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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 

Coordinació de seguretat: Joan Montero 

Empresa constructora: Construcciones Voracys 

Cap d’obra: Rares Cimpeanu 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI ESPECIAL A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

 

Imma Amat Amigó i Joana Amat Amigó 
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Imma Amat i Amigó 

 

Joana Amat i Amigó 

 

 

El jurat acorda atorgar el Premi Especial a la Trajectòria Professional 2022 a Imma 

Amat Amigó (1950) i Joana Amat Amigó (1952), de l’empresa Amat Immobiliaris, per 

la seva tasca emprenedora i pionera en la recerca de la qualitat de la gestió dels 

serveis immobiliaris, per la seva lluita per la reivindicació de gènere dins del món 

empresarial, així com per la seva promoció i difusió de la cultura catalana.  

 

Immaculada i Joana Amat i Amigó van néixer el 1950 i el 1952, respectivament, a Sant 

Just Desvern (Baix Llobregat). Dos anys abans de néixer l’Imma, el seu pare amb vint-

i-quatre anys havia obert un despatx d'administració de finques. Encara que, entre els 

seus projectes, estava el de dedicar-se també a la promoció i gestió immobiliària, cosa 

inusual en aquella època. Però per desgràcia als 28 anys, una leucèmia se 
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l'emportava en quinze dies, deixant a la mare amb dues criatures: Imma, que tenia dos 

anys, i Joana, nascuda a penes l'endemà de l’enterrament. 

 

La mare, Concepción, dona d'un caràcter realment remarcable, que havia hagut de 

deixar el seu treball en un laboratori degut a la dictadura, una vegada vídua va apostar 

pel futur, seguint la petjada emprenedora del marit. Les tres dones es van traslladar a 

casa dels avis, mentre convivien amb 12 persones, Concepción aixecava un negoci 

treballant els set dies de la setmana, sense cap experiència, mentre veia desertar 

clients de l’empresa, per estar aquesta liderada en mans d'una dona, i tan jove. 

 

Les filles van cursar Dret i Econòmiques en la universitat, mentre treballaven els caps 

de setmana en les Finques, cobrant rebuts en habitatges humils; coneixent així un 

món de llogats, rellogats i misèria diferent de la realitat que vivien. Acabada la carrera, 

van començar a treballar oficialment en Finques Amat (avui, Amat Immobiliaris) i, l'any 

1980 van començar a canviar les coses i d'un despatx d'administració de finques va 

començar a transformar-se en una empresa de gestió de patrimonis immobiliaris, tal 

com havia somiat el pare. 

 

El treball el tenien repartit: Imma es dedicava a l'estratègia, la direcció comercial i les 

relacions institucionals i Joana, a la direcció financera, administrativa i patrimonial. Tot 

això, amb el fet diferencial, conseqüència del seu compromís de gènere, que 

l'empresa va estar integrada només per dones durant més de cinquanta anys. 

L'empresa anava avançant, fins al punt que Amat Immobiliaris entrava en el negoci 

informàtic, adquirint una signatura de la qual serien soci majoritari, i que ha acabat 

donant serveis de gestió digital amb més de cinc-cents clients. 

 

Després de molts anys d'esforç continuat per part de tres dones de ferro: una vídua de 

vint-i-cinc anys que va haver de lluitar contra el masclisme de l'època, juntament amb 

les seves dues filles, juntes, van complir el somni del pare. 

 

Però cal mencionar també la dimensió cultural que acompanya la tasca de les 

germanes Amat, amb fites com ara els recitals que en els anys 70 van organitzar en 

l’Ateneu de Sant Just amb la presència de Raimon, Lluís Llach, Ovidi Montllor o 

Manuel Gerena. I que va continuar amb la festa d’inauguració de l’antiga seu del carrer 

Balmes amb la participació de Joan Margarit, Oriol Amat i Jordi Bonet. O la més recent 
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amb el trasllat a l’actual seu de Via Augusta amb l’actuació de la cantant Gemma 

Humet i l’actriu Sílvia Bel a més de representacions de música flamenca en català.  

 

Actualment, Joana i Imma estan en la direcció general de l'empresa, i participen 

activament en la gestió de diferents institucions de la societat civil catalana. I han 

assegurat la continuïtat de l'empresa rellevant el comandament a Guifré Homedes 

Amat, brillant representant de la tercera generació de gestors de la família. 

 

 

PREMI AL TREBALL FINAL DE GRAU 

 

Construcció i arquitectura del Mercat Torner de Badalona 

Candidatura: Marc Serra Boix 

Tutor: Ramon Graus 

Escola: Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) 

 

 

 

Marc Serra Boix 
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Els objectius d’aquest treball van ser l’estudi arquitectònic i l’anàlisi constructiva del 

Mercat Torner de Badalona, projectat entre el 1924 i el 1926 per l’arquitecte Josep 

Fradera i l’enginyer Enric Casas, així com el reconeixement de les diferents 

tècniques i materials de construcció d’aquest període històric, tot identificant-ne les 

claus del procés de documentació. En primer lloc, en fase d’investigació, s’ha dut a 

terme una exhaustiva recerca històrica, tant pel que fa als actors implicats, com del 

projecte en si mateix, a més a més de connectar-ho amb un context històric i 

geogràfic. S’han recollit dades, documents i imatges de l’època, gràcies sobretot a 

diversos autors que en el seu moment varen tenir cura de desar-les i preservar-les. 

Posteriorment, les conservadores del Museu de Badalona han estat les guies per a 

l’obtenció d'aquesta informació. Una vegada obtinguda, ja que afortunadament es 

conserva l’edifici amb petits canvis, s’ha procedit a l’estudi in situ i la presa de 

fotografies per comprendre el funcionament general de l’edifici. Mitjançant una 

transcripció del pressupost original s’ha entrat a fons en l’estudi econòmic i 

arquitectònic, partida per partida, per identificar el procés constructiu dut a terme.  

 

Aquesta memòria vol servir de guia a tots aquells que en un futur vulguin intervenir 

en aquest bonic edifici o, simplement, tinguin interès en conèixer-lo amb una mica 

més d’aprofundiment. Així mateix, vol servir també com a petit homenatge a la 

desconeguda figura de Josep Fradera i evitar que la seva obra caigui en l’oblit.  

 

El jurat ha valorat molt positivament tant el plantejament com la resolució tècnica d’un 

treball que vol fer una contribució a la preservació del patrimoni cultural de la ciutat. 

També vol encoratjar els estudiants d’arquitectura tècnica i a les escoles que continuïn 

recolzant i promovent aquests tipus de treballs que, a més d’aprofundir en els 

coneixements adquirits al llarg de la carrera, estimulin l’alumnat a obrir la seva visió a 

la cultura en general i al descobriment i preservació del patrimoni arquitectònic del 

nostre país. 
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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 de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona 
c/ Bon Pastor, 5 , 08021 Barcelona 
www.apabcn.cat 
 
 
Organitza:  
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