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El Premi



El Premi Europeu d’Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic AADIPA és un 
certamen biennal organitzat amb el suport del 
COAC (Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya)  
i AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa 
i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic) amb 
l’objectiu de distingir la bona pràctica patrimonial 
i contribuir a la seva divulgació.



El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic AADIPA sorgeix del convenciment 
que el patrimoni, com a vehicle d’integració social 
i recurs econòmic dinamitzador de les societats, 
mereix ser revalorat i incentivat. Dins del context 
actual, on el patrimoni arquitectònic a més 
d’un instrument fonamental de coneixement, és 
considerat un recurs socioeconòmic de 
primer ordre per al desenvolupament 
sostenible dels territoris, resulta imprescindible 
la divulgació, distinció i reconeixement de les obres  
i projectes de qualitat que contribueixen  
a la preservació de la memòria col•lectiva. 



La convocatòria té la voluntat de consolidar-se  
com a catalitzador i observatori dels nous reptes  
que afegeix la globalització de l’arquitectura 
contemporània en la conservació i intervenció  
del patrimoni construït. I té com a objectiu 
primordial distingir la bona pràctica 
patrimonial i contribuir a la seva divulgació.



El Premi està dirigit pels membres de l’Agrupació 
d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic (AADIPA): 
Ramon Calonge
Oriol Cusidó
Marc Manzano  
Jordi Portal



Oriol Cusidó 
Arquitecte per l’ETSAB (2000) i membre d’AADIPA, és també vocal de 
RehabiMed i membre del col•lectiu Aproximacions. Des del seu despatx, 
Taller 9s Arquitectes, ha desenvolupat una extensa obra de rehabilitació 
i patrimoni i ha estat coordinador tècnic de projectes europeus sobre 
rehabilitació i regeneració urbana per al CAATB. Com a docent ha estat 
professor convidat en diverses universitats catalanes.

Ramon Calonge  
Arquitecte per l’ETSAV (1998), col•labora amb càrrecs de responsabilitat 
a AADIPA des de 2011. L’any 2013 va obrir el seu despatx a Venècia, i 
ha col•laborat en diverses obres de restauració per a la Generalitat i la 
Diputació de Barcelona, entre les quals destaca la restauració exterior 
del Pavelló de Sant Leopold del Recinte Històric de l’Hospital de Sant Pau, 
patrimoni de la humanitat.

Marc Manzano 
Arquitecte per l’ETSAV-UPC (1999) i membre d’AADIPA, està adscrit des 
de 2001 al Departament de Territori i Sostenibilitat, Secretaria d’Habitatge 
i Millora Urbana, Secció de Conservació i Millora del Patrimoni on 
desenvolupa la gestió del programa de l’«1 % cultural» i «Reviure Velles 
Ciutats», i redacta i dirigeix projectes i obres d’intervenció en el patrimoni 
arquitectònic. És també vocal d’intervenció urbana a Rehabimed i director 
del cicle de jornades «Debats Patrimoni». Com a docent és professor 
convidat al Màster de Restauració de Monuments des de 2009 i al Màster 
de Gestió i Intervenció del Paisatge.

Jordi Portal 
Arquitecte per l’ETSAB (2000) i membre de l’AADIPA, és professor 
coordinador del màster en Rehabilitació i Restauració arquitectònica 
de la UPC i col•labora regularment amb diverses universitats nacionals i 
internacionals.
Des del seu despatx, Portal-Palluel arquitectes, ha desenvolupat 
nombroses intervencions en béns inscrits en la llista del Patrimoni Mundial 
de la UNESCO així com en altres béns culturals d’interès nacional i local.

Equip 
directiu



Bases



La segona edició del Premi Europeu  
d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA 
obre el seu termini d’inscripció digital  
a través de la seva plataforma web  
(www.eu-architecturalheritage.org) el desembre 
de 2014 i l’entrega de premis se celebrarà el juny 
de 2015 a la ciutat de Barcelona dins del marc de la 
Biennal Internacional sobre Patrimoni Arquitectònic 
que s’organitza amb el suport del COAC, AADIPA i la 
Generalitat de Catalunya.

Que



Qui

La convocatòria està dirigida a tots els experts 
implicats dins la interdisciplinària cadena 
de valor del patrimoni –arquitectes, 
historiadors, arqueòlegs…– els quals podran 
optar al premi amb obres realitzades dins l’àmbit 
geogràfic europeu entre el 2008 i el 2014, i que 
es trobin adscrites a una d’aquestes quatre 
categories:

Intervenció dins del patrimoni construït: 
totes aquelles intervencions arquitectòniques, 
permanents o efímeres, en béns arquitectònics 
d’interès patrimonial. 

Espais exteriors: totes aquelles intervencions en 
l’espai públic històric, en entorns de monuments i 
paisatges culturals. 

Planejament: tots aquells treballs de planejament 
dirigits a la protecció, conservació o posada en valor 
del patrimoni arquitectònic. 

Divulgació: totes aquelles iniciatives, activitats i 
accions que tenen com a objectiu la divulgació dels 
valors del patrimoni arquitectònic.



Jurat

El Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic AADIPA compta amb un jurat 
internacional per a cada categoria, format 
per prestigiosos experts en l’àmbit de la 
intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.
 
Els guardonats rebran com a premi una reproducció 
emmarcada d’una fotografia original de Francesc 
Català Roca i els finalistes, un diploma acreditatiu. 
Els projectes premiats, els finalistes i els 
presentats formaran part d’un catàleg 
que s’edita cada edició amb la finalitat de 
documentar el certamen.



Calendari

Desembre de 2014 
publicació de les bases 
obertura convocatòria

Desembre de 2014-15 abril de 2015
període d’inscripció i presentació de projectes  
per part del jurat

15 d’abril-juny de 2015
període de valoració dels projectes per part del jurat

Juny de 2015
decisió del jurat i cerimònia de lliurament del Premi

Les dates concretes es publicaran a la web del Premi

www.eu-architecturalheritage.org



Darrera edició



El Premi Europeu d’Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic AADIPA, únic dins 
la seva especificitat, té la voluntat d’erigir-se 
com un referent internacional. 

A la seva primera edició, es van presentar 
200 projectes d’equips procedents de 
8 països diferents i per a aquesta nova 
convocatòria l’objectiu és augmentar en participació 
i diversificar encara més la procedència dels autors.

colòmbia

el marroc senegal

malta

itàlia

grècia

portugal

espanya

frança

holanda

gran bretanya



La primera edició del Premi Europeu 
d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
AADIPA es va decidir a Barcelona el 13 de 
juny de 2013, en el marc de la I Biennal 
Internacional Europea, AADIPA. Jornada 
tècnica, organitzada conjuntament per la Comissió 
del Premi i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.  
El país convidat va ser Algèria i el títol de la jornada, 
«Patrimoni arquitectònic a les ribes del Mediterrani: 
Catalunya i Algèria».



Els guanyadors de la primera edició del Premi 
Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
AADIPA han estat: 

Categoria A
Cruz y Ortiz Arquitectos,  
The New Rijksmuseum d’Amsterdam. 

Categoria B 
Joaquín Pérez Sánchez i Eva Girona Cabre,  
Tres Places a Oliana. 

Categoria C
Antoni Vilanova i Susanna Moya, 
Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric  
de Cadaqués (PEUCHC)

Categoria D
Fernando Vegas Lopez - Manzanares  
i Camilla Mileto
Projecte Homo Faber. Arquitectura preindustrial  
del Rincón de Ademuz.

Els guanyadors
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El Premi Europeu d’Intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic AADIPA, en la seva 
primera edició, va comptar amb el suport de 
les empeses del sector –FYM Italcementi 
Group, MAPEI, SAPA, BASF The Chemical 
Company. D’altra banda, el premi va establir 
aliances amb institucions i entitats afins 
com RehabiMed, arquinfad, public space, fundación 
docomomo ibérico, Màster en Restauració de 
Monuments de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, Màster d’Intervenció i Gestió del Paisatge, 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Amb el suport de

Amb el suport  
institucional de



Amb la voluntat de donar a conèixer el certamen 
al major nombre d’interlocutors possible i amb 
l’objectiu d’ampliar la xarxa de col•laboradors i 
institucions, el Premi Europeu d’Intervenció 
en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA, com 
a part de la seva política de divulgació, ha 
estat present en esdeveniments rellevants 
del sector com l’Expo Real 2013 Munic, (Alemanya); 
MIPIM The World’s Property Market 2014 Cannes 
(França); Denkmal 2014 Leipzig (Alemanya).



La comissió organitzadora del Premi, 
a més de consolidar el certamen i la Biennal 
Internacional, té com a propòsit la creació 
d’un observatori internacional sobre 
el patrimoni. Un fòrum comú d’intercanvi de 
coneixement i experiències, una plataforma que 
aspira a convertir-se en un gran espai d’investigació  
i un referent documental.



www.eu-architecturalheritage.org 
award@eu-architecturalheritage.org
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