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Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, especialitat: Projecte,
Urbanisme i Història (octubre 1987).
Col·legiat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya COAC Demarcació de Barcelona (gener 1988) i
en exercici lliberal de la professió des de l’any 1990.
Arquitecte vinculat a la conservació i intervenció en el patrimoni arquitectònic a partir de l’any
1991 a través de diferents càrrecs en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya així com membre de
la Comissió de Patrimoni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de l’any 2000 al 2006.
Membre del Comitè Nacional Espanyol de ICOMOS (Consejo Internacional para la Defensa de los
Monumentos y de los Sitios Histórico-Artísticos) des de desembre de 1996.
Secretari de l’AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic) del COAC (1997 al 1998).
Membre de l’AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic) del COAC des de la seva fundació, l’any 1997.
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•

Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat (450 m 2) Urbanització Plana Pedrosa, Sant Just
Desvern (Barcelona) (1988).

•

Adequació d’un local per al Centre d'Atenció Primària "Sant Jordi" de Reus redactat i dirigit
com a membre dels serveis tècnics de l'Institut Català de la Salut (292 m 2) (1988).

•

Projecte bàsic de reforma d’una casa entre mitgeres per a habitatge unifamiliar a l'Esquirol
(Barcelona) (1990).

•

Projectes de solucions de parets mitgeres d’edificis a Barcelona, supervisats per
l'Ajuntament de Barcelona dins la Campanya "Barcelona Posa’t Guapa" de millora del
Paisatge Urbà, i situats als carrers de Sants 99 i 216, Gran de Gràcia 172 i 264, Marina 226 i
Ronda de la Universitat / Pelai 1 (1990, 1991 i 1992).

•

Projecte bàsic i d’execució d’un CAP al casc antic de Reus, pel Servei Català de la Salut
(1.480 m2) (1992-1993).

•

Disseny i muntatge de l’exposició sobre obres d’intervenció en el patrimoni arquitectònic
"Arquitectures restaurades: Els límits de l'ús", organitzada per la Comissió de Defensa del
Patrimoni Arquitectònic a la seu de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(1992).

•

Posteriorment aquesta exposició també va ser exhibida a la delegació de Manresa i a la
demarcació de Tarragona del COAC, a l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona i a
les seus de Vitòria, Sant Sebastià i Bilbao del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro
(1993).

•

Restauració i reforma façana d’edifici d’habitatges. C. de Vilardell 30, Barcelona (19941995).

•

Estudi-proposta de reforma de les façanes i millora de l’aïllament tèrmic d’un bloc
d’habitatges d'ADIGSA, situat al polígon Arraona de Sabadell (1995).

•

Supressió de barreres arquitectòniques del Centre d’Atenció Primària Drassanes, pel Servei
Català de la Salut Avinguda de les Drassanes 17-21, Barcelona (1995-1996).

•

Redacció del Projecte bàsic i d'execució de reforma per a la supressió de barreres
arquitectòniques al Centre d’Atenció Primària "Can Serra" de L'Hospitalet de Llobregat, pel
Servei Català de la Salut (1996).

•

Projecte bàsic i d'execució per a la rehabilitació de la paret mitgera d’edifici.
Carrer Violant d'Hongria 54-56, Barcelona (1996).

•

Reforma de la Papereria i Objectes de Regal "La Campana" (219 m 2).
Carrer de Vilardell 30, Barcelona (1997-1999).

•

Projecte bàsic de reforma d’edifici històric per a ús comercial “Fidelcolor” (1.700 m 2).
Ronda de Sant Antoni 78, Barcelona (1997).

•

Avantprojecte de Clínica privada quirúrgica a Borj el Kifan, Alger (1.865 m 2) (1997).

•

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar adossat (98 m 2). Carrer de Sant Francesc 12,
Breda. Girona (1998-1999).

•

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat (356 m 2). Carrer Noguera 1, Valldoreix.
Barcelona (1999-2000).

•

Projecte bàsic i d'execució d'un edifici entre mitgeres amb dos habitatges (164 m2)
Passatge Doctor Torent 12, Barcelona (1999).

•

Projectes i obres de restauració, exteriors i interiors, en el conjunt monumental de Castell
Arnau "Torre Berardo", format per una masia (any 1310), torre de defensa (any 1570) i
capella (any 1629), Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Urbanització Castell Arnau,
Sabadell (1998-2000).

•

Aixecament de les façanes de dues illes d’edificis d’habitatges al barri de la Barceloneta
per Foment de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona (2001).

•

Reforma del Banc de Sang de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Fases I i II (363 m 2).
Carretera de Canyet s/n, Badalona (Barcelona) (1999-2000).

•

Reforma del Banc de Sang de l’Hospital Prínceps d’Espanya de Bellvitge (453 m 2) (20012002).

•

Habitatge unifamiliar aïllat al Vendrell (2001-2003).

•

Reforma d’edifici per a la Nova Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (2.873
m2) (2001-2004).

•

Rehabilitació de la paret mitgera d’un edifici. Encarregat per Foment de Ciutat Vella S.A.
de Barcelona Carrer Obradors 8, Barcelona (2003).

•

Reforma del Vestíbul Materno-Infantil de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. (340 m 2)
Carretera de Canyet s/n, Badalona (Barcelona) (2003-2004).

•

Reforma de les Consultes Externes de la planta baixa de l’Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol. (598 m2) Carretera de Canyet s/n, Badalona (Barcelona) (2003-2004).

•

Reforma dels Passadissos i del Control de la Unitat de Pediatria. Planta 7. Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol (274 m2) Carretera de Canyet s/n, Badalona (Barcelona) (2003-2004).

•

Habitatge unifamiliar aïllat a Sant Vicenç de Montalt (Barcelona) (2003-2004).

•

Rehabilitació d’edifici d’habitatges. Carrer Arc del Teatre 3. Barcelona (2003-2004).

•

Projecte de Reforma de la Sala d’Actes. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (382 m 2)
Carretera de Canyet s/n, Badalona (Barcelona) (2004-2005).

•

Aparcament i Reforma de l’Accés principal de l’Hospital Sant Llorenç de Viladecans (8.995
m2) (2004).

•

Rehabilitació de la Casa Sastre i Marqués de Josep Puig i Cadafalch, (any 1905) per a
oficines Carrer Eduardo Conde 44, Barcelona (2004-2006).

•

Projecte de Rehabilitació de la Casa Mariné per habitatge unifamiliar (243 m 2). Carrer de
Campoamor 42, de Barcelona (2005).

•

Centre d’Atenció Primària Can Serra (1.701 m 2) Avinguda Can Serra (amb Carrer del Molí)

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (2005-2008).
•

Centre de Salut Sant Jordi a Eivissa (en UTE amb Francesc Xavier Pallejà i Salvador Roig,
Arquitectes) (1.573 m2) (2006-2010).

•

Reforma de paret mitgera i Restauració de façana d’edifici d’habitatgesCarrer Xuclà 15.
Barcelona (2006-2008).

•

Restauració de paret mitgera d’edifici, dins la Campanya de millora del Paisatge Urbà de
l’Ajuntament de Barcelona (176 m2). Carrer Major de Sarrià 12, Barcelona (2006)

•

Ampliació i Reforma del CEIP Àngel Guimerà (3.387 m 2). Carrer Gabriel de Tàrrega s/n,
Tàrrega (Urgell) (2006-2010).

•

Comissaria de Districte de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra (1.419 m 2). Carrer
Jaume Ciurana s/n, Falset (Priorat) (2007-2008).

•

Avantprojecte d’Equipament esportiu pel Convent de Santa Clara. Carrer Nou de Santa
Clara, 58-60. Manresa (2008).

•

Restauració de la façana posterior de la “Casa Comalat”, obra de l’arquitecte Salvador
Valeri i Pupurull (1909-1911) (324 m2). Carrer de Còrsega 316, Barcelona (2008-2009).

•

Rehabilitació de paret mitgera d’edifici. Carrer d’Astúries, 5-7. Barcelona (2008).

•

Rehabilitació de la planta segona de l’Edifici Soler i March del Convent de Santa Clara.
(307 m2). Carrer Nou de Santa Clara, 58-60. Manresa (2010-2012).

•

Rehabilitació de les façanes principal i posterior d’un dels edificis del conjunt de les “Cases
Almirall” de l’arquitecte Francesc Guàrdia i Vial (532 m 2). Avinguda Diagonal 437,
Barcelona (2011-2012).

•

Direcció de les obres de l’Ampliació i Urbanització exterior de la Masia Can Riera a
L’Hospitalet de Llobregat (2011-2012).

•

Restauració i Reforma de la Plaça Històrica Camilo Riu de l’any 1949 a Begues (2012-2013).

•

Aixecament de la Masia i annexos de Can Pedrerol de Dalt a Castellbisbal (2013).

•

Rehabilitació de la façana principal d’un edifici. Carrer Gran de Gràcia, 30-32. Barcelona
(2013).
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•

Treballs varis de revisió de projectes d’execució i redacció d’informes, així com de Control
Tècnic de projectes:

•

Pel Servei Català de la Salut, 131 projectes revisats: 87 projectes de Centres d’Atenció
Primària i 44 projectes de diferents Serveis Hospitalaris i Centres Sòciosanitaris, per un import
total d’execució material de 11.025 milions de pessetes d’obra civil i instal·lacions (19962001).

•

Participació en un grup de treball de l’ITEC per l’anàlisi del document Bases pel Codi Tècnic
de la Edificació CTE, del Ministerio de Fomento (2000).

•

Aixecament de les façanes de dues illes d’edificis d’habitatges al barri de la Barceloneta
per Foment de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona (2001).

•

Treballs varis d’assessoria tècnica per la Societat Urbanística Metropolitana Rehabilitació i
Gestió (Regesa) (2001).
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•

Concurs de mèrits. Rehabilitació dels edificis del entorn del Fossar de les Moreres.
Barcelona.
Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella i Demarcació de Barcelona del COAC (1995).

•

Concurs per a la redacció de l’Avantprojecte d’un hotel a la Rambla del Raval de
Barcelona.
Foment de Ciutat Vella (2002).

•

Concurs per a la rehabilitació i adequació de l’edifici de “La Seca” per a la ubicació dels
gegants i bestiari de Ciutat Vella de Barcelona. Foment de Ciutat Vella (2002).

•

Concurs d’idees a dues voltes del Servei Català de la Salut per a la redacció del projecte
del CAP Can Serra a l’Hospitalet de Llobregat (2004). Guanyador.

•

Concurs d’idees del Servei de Salut de les Illes Balears per a la construcció del Centre de
Salut de Sant Jordi a Eivissa (2005-2006). Guanyador en UTE.

•

Concurs d’idees a dues voltes de GISA per a la redacció del projecte i direcció d’obres del
CEIP Bigues i Riells, Barcelona. Seleccionat. 4rt premi. Gener 2007.

•

Concurs d’idees a dues voltes de GISA per a la redacció del projecte i direcció d’obres del
Parc de Bombers de Valls. Seleccionat. 2n premi. Març 2007.

•

Concurs d’idees a dues voltes de GISA per a la redacció del projecte i direcció d’obres de
la Comissaria de la Policia -Mossos d’Esquadra d’Amposta. Seleccionat. 3r premi. Maig
2007.

•

Concurs d’idees a dues voltes de GISA per a la redacció del projecte i direcció d’obres de
la Comissaria de la Policia -Mossos d’Esquadra de Falset (2007). Guanyador.

•

Concurs per a la restauració i remodelació de Vil·la Joana per compatibilitzar les activitats
de la Casa Museu Verdaguer amb les del Centre d’interpretació-informació del Parc de
Collserola (2007).

•

Concurs d’idees a dues voltes de GISA per a la redacció del projecte i direcció d’obres del
Parc de Bombers d’Olot. Seleccionat. 3r premi. Juliol 2008.

•

Concurs d’idees a dues voltes de GISA per a la redacció del projecte i direcció d’obres del
Centre d’Atenció Primària Viladecans-3. Seleccionat. 4rt premi. Gener 2009.

•

Concurs d’idees a dues voltes de GISA per a la redacció del projecte i direcció d’obres del
Parc de Bombers de Vilafranca del Penedès. UTE amb EC Compta Arquitectes.
Seleccionats. 2n premi. Octubre 2009.

•

Concurs d’idees a dues voltes de GISA per a la redacció del projecte i direcció d’obres del
IES de Sant Pere de Ribes. UTE amb EC Compta Arquitectes. Seleccionats (2010).
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•

Becari a l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC) durant els anys 19811983 per a la col·laboració en els treballs de redacció de:

•

"Condicions Mínimes d'Habitabilitat i de Construcció dels Edificis a contemplar en les
Ordenances d'Edificació".
"Guia Qualitec" sobre aspectes a valorar en la qualitat de l’habitatge (no publicat).

•

Equip de redacció de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya, números 161, 162 i 163 (1984).

•

Redacció de Normativa de disseny arquitectònic d'hospitals per encàrrec de l'Institut
Català de la Salut del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya (1990) (no publicat).

•

Publicació: "Entorn i Monument: una visió de conjunt" del XVIè Curset sobre la Intervenció
en el Patrimoni Arquitectònic, any 1993, per a l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i
la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA del COAC (1997).

•

Coautor del Pla Especial de Protecció del Conjunt Historicoartístic de Santa Pau. Girona
(2008-2009).

•

Estudi Històric-arquitectònic dels edificis de l’antic conjunt industrial Can Gras per a Centre
de les Arts “Can Trinxet” a L’Hospitalet de Llobregat. Encarregat per la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2009-2010).

•

Elaboració de material per a la revisió del Pla Especial de Protecció Arquitectònic i Catàleg
del Districte de Ciutat Vella de Barcelona (Àmbit del Sector Central). Ajuntament de
Barcelona (2010-2013).

•

Propostes Urbanístiques pel Sector Central del Districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona. Gerència d’Hàbitat Urbà (2012).

•

Estudi Històric-arquitectònic dels edificis de l’antiga fàbrica tèxtil J. Ferrer i Mora de Molins
de Rei.

•

Redactat conjuntament amb Josep Maria Vila Carabasa, Arqueòleg, i Joan Montblanc
Lasaga, Historiador, Historiador (2012).
Aquest treball ha obtingut un Accèssit dels Premis Bonaplata 2012 dins la categoria Premi
Estudis.

•

•

Estudi Històric-arquitectònic de la Masia i annexos de Can Pedrerol de Dalt, al terme
municipal de Castellbisbal. Redactat conjuntament amb Josep Maria Vila Carabasa,
Arqueòleg (2013).

•

Estudi de patologies de la Masia i annexos de Can Pedrerol de Dalt, al terme municipal de
Castellbisbal (2013).

•

Estudi Urbanístic sobre els edificis de l’Avinguda del Tibidabo de Barcelona en relació a la
seva protecció. Ajuntament de Barcelona (2013).
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•

Arquitecte del Servei d'Arquitectura i Enginyeria de l'Institut Català de la Salut,
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya (1988, 1989 i
1990).

•

Membre de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic de la Demarcació de
Barcelona del COAC des del seu ingrés a la mateixa en l'any 1991.

•

Membre del Comité Nacional Espanyol de ICOMOS (Consejo Internacional para la Defensa
de los Monumentos y de los Sitios Històrico-Artísticos) des de desembre de 1996.

•

Membre de l’AADIPA (Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el
Patrimoni Arquitectònic) del COAC des de la seva fundació, l'any 1997.

•

Secretari de l’AADIPA (Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el
Patrimoni Arquitectònic) del COAC de l’any 1997 al 1998.

•

Membre de les subcomissions organitzadores del XV, XVII, XVIII i XXI Curset sobre la
Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del COAC (1992, 1994, 1995 i 1998).

•

Director del XVIè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic "Entorn i
Monument: una visió de conjunt", organitzat per la Comissió de Defensa del Patrimoni
Arquitectònic de la Demarcació de Barcelona del COAC (1993).

•

Membre de l'equip coordinador de l'exposició "20 Anys de la Comissió de Defensa del
Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. 1976-1996" presentada a
Barcelona, Vic i Manresa (1996 i 1997).

•

Coordinador de l'Àmbit de Patrimoni de l'Escola de pràctica professional Josep Lluís Sert
del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Barcelona (1996-2000).

•

Coordinador dels Àmbits de Nova Arquitectura i de Teoria i Història de l'Escola Sert del
COAC Demarcació de Barcelona (1999 i 2000).

•

Conferències a diverses ciutats espanyoles (Barcelona, Calella, Manresa, Vic, Bilbao, Sant
Sebastià) sobre temes relacionats amb el patrimoni arquitectònic.

•

Moderador de la taula rodona "Carles Buigas i la Font Màgica" al Col·legi d'Arquitectes de
Catalunya (1998) dins el Cicle de Taules rodones en commemoració del Centenari Carles
Buigas (1898-1979) organitzades per l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació i Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya.

•

Membre de la Comissió del Patrimoni del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni
Historicoartístic de Vilanova i la Geltrú (des de novembre de 2000 a l’any 2006).

ARTICLES I ESCRITS PUBLICATS

•

"Arquitectures restaurades: els límits de l’ús"
Sobre l’exposició organitzada al CO.A.C. amb motiu del XV Curset sobre la Intervenció en
el Patrimoni Arquitectònic. Butlletí AB Arquitectes de Barcelona, núm. 39, març 1993.

•

"Entorn i monument: Una visió de conjunt"
Butlletí AB Arquitectes de Barcelona, núm. 41, octubre 1993.

•

"Es crea l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic". Informació i Debat CO.A.C. núm. 1098, gener 1997.

PUBLICACIONS

•

"Condicions Mínimes d'Habitabilitat i de Construcció dels Edificis a contemplar en les
Ordenances d'Edificació" ITEC 1983.

•

"Entorn i Monument: una visió de conjunt" del XVI Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic, any 1993, per a l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en
el Patrimoni Arquitectònic AADIPA del CO.A.C. 1997.

OBRA PUBLICADA

•
•

"La ciutat de les mitgeres", Revista La Municipal, núm 9, febrer 1991, Ajuntament de
Barcelona
Execucions i projectes de vàries parets mitgeres de Barcelona.

•

"Mostra europea: La ciutat i les mitgeres", Barcelona, posa't guapa. Ajuntament de
Barcelona. Juny 1991.

•

"Barcelona, posa't guapa" Memòria d'una campanya. 1986-1992. Ajuntament de
Barcelona.

•

"Paredes medianeras: una alternativa original", Revista Impermeabilización profesional, núm
3, octubre-desembre 1992.

•

Dues obres de parets mitgeres mencionades a la "Guia d'Arquitectura de Barcelona 19291994" Antoni González / Raquel Lacuesta. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1995. Pàg. 148.

•

"Mitgeres Barcelona, de l’oblit al projecte". Catàleg de l’exposició. Ajuntament de
Barcelona, Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Barcelona, Posa’t
guapa i Elisava Escola Superior de Disseny. Barcelona, abril 2007. Exposició al Museu Marítim
de Barcelona, abril de 2007.

•

VI Biennal d’Arquitectura "Alejandro de la Sota". Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Demarcació de Tarragona, 2009.
Dins l’apartat d’Edificis de nova planta de promoció pública, publicació de la Comissaria
de la Policia-Mossos d’Esquadra de Falset.

CONFERÈNCIES I PRESENTACIONS SOBRE OBRA PRÒPIA

•

Exposició: "Mitgeres de Barcelona, de l’oblit al projecte" al Museu Marítim de Barcelona,
organitzada per l’ Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la
Qualitat de Vida, Barcelona, Posa’t guapa i Elisava Escola Superior de Disseny. Es varen
presentar les mitgeres situades als carrers: Gran de Gràcia, 172; Gran de Gràcia, 264; Pelai,
1-Ronda Universitat; Marina, 226; Xuclà, 15 i Major de Sarrià, 12. Barcelona, abril de 2007.

•

Presentació i visita tècnica de la Casa Sastre i Marqués (obra de Josep Puig i Cadafalch,
1905), organitzats per l’AADIPA (Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció
en el Patrimoni Arquitectònic) i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya COAC Demarcació
de Barcelona, març de 2006.

•

Conferència sobre la Restauració de les façanes de les cases Comalat i Almirall de
Barcelona dins del Cicle de “Diàlegs tècnics sobre patrimoni arquitectònic” organitzats per
l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa del Patrimoni arquitectònic (AADIPA) i l’Àrea
d’Activitats Culturals de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, juny de 2012.

ASSISTÈNCIA A CURSOS I JORNADES

•

Curs sobre evitació i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i del transport.
Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública. Maig 1989.

•

Cursets XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI i XXXIV i XXXVI sobre la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Comissió de Defensa del Patrimoni
Arquitectònic i Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic AADIPA.

•

III Simposi sobre Restauració Monumental
Diputació de Barcelona. Servei del Patrimoni Arquitectònic. Novembre 1992.

•

Jornades Internacionals d'Estudis Gaudinistes II, III i IV. (1994, 1995 i 1997).
Centre d'Estudis Gaudinistes i altres entitats diverses.

•

1r. Congrés sobre conservació i reparació d’edificis. El cas dels sostres. Experiències i
perspectives.
Generalitat de Catalunya. Adigsa, empresa pública. Octubre 1995.

•

Curs sobre Debat de patrimoni: Intervenció i gestió dels conjunts històrics.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Març 2013.

CURSOS IMPARTITS. ORGANITZACIÓ DE CURSOS I JORNADES

•

Ha organitzat i dirigit diversos cursos, jornades, col·loquis, visites i exposicions sobre temes
relacionats amb la historia de l’arquitectura, el patrimoni arquitectònic i projectes d’obra
nova en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per l'Escola Sert de Pràctica Professional de
la Demarcació de Barcelona.

•

XVIè Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic “Entorn i Monument: una visió
de conjunt”. COAC (1993).

•

Cursos de Tècniques d'Intervenció i Restauració en Edificis Històrics
- La Fonamentació (1996).
- Estructures I: Materials petris i ceràmics (1997).
- Façanes (1999).

•

Jornades "El segle XVIII a Barcelona: Barroc i Neoclassicisme a l'Arquitectura" (1997).

•

Jornades "Ciutat Vella de Barcelona. Urbanisme i Patrimoni"
- El Sector Oriental (1997).
- El Raval (1998).
- El Barri Gòtic (1999).
- La Barceloneta (2001).

•

Jornada "El nou Hospital de Sant Pau de Barcelona" (1997).

•

Jornades "L'Arquitectura històrica del ferro a Barcelona" (1998).

•

Conferència "El projecte de la Biblioteca del Born" (1998).

•

Jornada "Els actuals projectes de superilles a Barcelona" (1998).

•

Seminari Internacional "Patrimoni cultural i noves tecnologies. La geofísica aplicada a la
planificació i gestió del sòl". Barcelona/Girona. Organitzat conjuntament amb el Programa
Progress (1998).

•

Jornada “Montjuïc. Obres i projectes actuals” (2000).

•

Curs d’Arquitectura Escolar (2000).

•

Curs d’Arquitectura d’Hotels (2001).

EXPERIÈNCIA DOCENT

•

Professor del Curs de Postgrau de Rehabilitació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) (2010-2011 i 2011-2012).

•

Professor del Màster de Rehabilitació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) (2012-2014).

•

Professor del Màster de Gestió integral de la construcció. Especialitat Rehabilitació i dels
Postgraus de Rehabilitació i de Restauració de la Universitat Ramon Llull. La Salle (20132014).

PREMIS REBUTS
•

ACCÈSSIT dels Premis Bonaplata 2012 per la valoració del Patrimoni Industrial Tècnic i
Científic, dins la categoria Premi Estudis per l’Estudi Historicoarquitectònic de l’Antiga
Fàbrica Tèxtil J. Ferrer i Mora de Molins de Rei. Atorgat per l’Associació del Museu de la
Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.

•

Redactat conjuntament amb Josep Maria Vila Carabasa, Arqueòleg, i Joan Montblanc
Lasaga, Historiador. Novembre de 2012.
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