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Architectural Heritage Intervention 
(AHI) és una plataforma que 
contribueix a la revalorització del 
patrimoni arquitectònic.

AHI engloba un Premi 
d'abast europeu, una Biennal 
internacional, un Arxiu digital i un 
Fòrum de debat.

AHI entén i difon el patrimoni 
arquitectònic des d'una mirada 
plural i contemporània.
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Després de 5 edicions i amb més de 1.100 projectes presentats, el premi 
constata l’èxit de la convocatòria, la seva cada vegada més sòlida reputació 
i la consolidació d’una òptima notorietat internacional. Si en la seva primera 
edició, en 2013, el 90% dels participants provenien del territori espanyol, 
en la seva cinquena edició la convocatòria es consolida a escala europea
amb un total de 34 països representats.

En la seva 5a edició el Premi ha experimentat un creixement d’un 25%, 
comptant amb gairebé amb 300 projectes inscrits. Unes xifres que 
constaten l’èxit i la maduresa de la convocatòria que, coincidint amb el seu 
desè aniversari, s’erigeix en referent europeu en l’àmbit de la rehabilitació 
arquitectònica.

Així mateix, en la seva cinquena edició en 2021, va augmentar significativament 
el nombre de projectes de països com França; es va duplicar la presència 
en territoris com Alemanya i Regne Unit; i es va comptar per primer cop 
amb la participació de països com Andorra, Finlàndia, Noruega, República 
Txeca i Ucraïna.

El Premi Europeu AHI és un 
certamen biennal l'objectiu 
primordial del qual resideix a 
distingir les intervencions de 
qualitat en el patrimoni construït 
en tota la seva dimensió i 
contribuir a la seva divulgació.

El certamen està organitzat 
conjuntament amb el Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya 
(COAC).

Projectes



El Premi Europeu AHI està dirigit 
a tots aquells professionals, 
associacions i administracions 
vinculades al patrimoni 
arquitectònic, tals com: arquitectes 
i societats d’arquitectes, 
urbanistes, historiadors, 
arqueòlegs... les obres dels quals 
hagin estat realitzades en l’àmbit 
geogràfic europeu.

Requisits
Tots els treballs presentats s'han de poder inscriure en una de les categories 
del premi i haver-se finalitzat, realitzat o publicat en el període d’anys que les 
bases detallen a cada edició en l'àmbit geogràfic europeu. Amb l'única excepció 
de la categoria de Divulgació, on s'acceptaran treballs duts a terme per autors 
europeus en altres àmbits geogràfics.

Tota la documentació sol·licitada que es detalla en les bases completes de la 
convocatòria es tramita a través de la web, d’aquesta manera els projectes 
presentats passen a formar part automàticament de l’Arxiu AHI.

Categories
La convocatòria es divideix en 4 categories:

- 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.



El Premi Europeu AHI compta 
a cada edició amb un jurat 
internacional. 

Un comitè d’experts amb una 
acreditada trajectòria en l’àmbit 
de la intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic.

El jurat, en cada categoria, està format per representants de tota Europa amb la 
finalitat d’aportar una mirada i plural en l’aproximació a l’anàlisi de les obres i els 
treballs presentats.

- Patrimoni construït
2013: Antoni Navarro, Francisco Jurado, Dario Dattilo
2015: Toni Gironés, Antón Capitel, Malgorzata Rozbicka
2017: Marc Aureli Santos, Ignacio Pedrosa, Inês Vieira da Silva
2019: Marià Castelló, Leticia Soriano, Louis Leger
2021: David Lorente, Marco Antonio Garcés, António Jorge Fontes

- Espais exteriors
2013: Josep Miàs, Francisco Pol, Marcos Cruz
2015: Joaquín Pérez, Jose Luís Infanzón, Giuseppe Lonetti
2017: Pere Buil, Celestino García Braña, Ian Mcknight
2019: Elena Albareda, Elisabeth Abalo, Benoit Moritz
2021: Olga Felip, Isabel Aguirre, Delphine Péters

- Planejament
2013: Jordi Rogent, Javier Fernández, Jean-Yves Quai
2015: Antoni Vilanova, Sonia Puente Landázuri, Cristophe Graz
2017: Carles Enrich, Cristina Mata, Alessandro Alì
2019: Joan Casadevall, Javier Gallego, Chiara Nifosi
2021: Sebastià Jornet, Joaquín Pérez-Goicoechea, Sascha Wienecke

- Divulgació
2013: Josep Maria Montaner, Ascensión Hernández, M. Pierre-Marie Tricaud
2015: Raquel Lacuesta, Miguel Angel Troitiño
2017: Montserrat Villaverde, Fernando Cobos, Carsten Hanssen
2019: Anna Ramos, José Manuel Chacón, Mariana Correia
2021: Joan Olona, Laida Memba, Peter Cachola

- Menció Especial de Restauració 
2019: Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano, Jordi Portal 
2021: Francis Metzger, Ramon Calonge, Oriol Cusidó, Marc Manzano, Jordi Portal
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The New Rijksmuseum. Cruz y Ortiz Arquitectos
Amsterdam, Netherlands 2013  
© Pedro Pegenaute

Public Library of the State. Paredes Pedrosa Arquitectos (Ex Aequo)
Ceuta, Spain 2013  
© Fernando Alda

E/C House. SAMI-arquitectos (Ex Aequo)
São Roque do Pico, Portugal 2014 
© Paulo Catrica

Convento das Bernardas. Eduardo Souto de Moura
Tavira, Portugal 2012  
© Luís Ferreira Alves

Pi des Català Tower. Marià Castelló Architecture (Special Mention)
Formentera, Spain 2016  
© Marià Castelló Martínez

Civic Centre Lleialtat Santsenca. Harquitectes
Barcelona, Spain 2017  
© Adrià Goula

Ilha da Bela Vista. Cerejeira Fontes Architects - LAHB (Special Mention)
Porto, Portugal 2018 
© Susana Varela

Royal Museum of Fine Arts (KMSKA). KAAN Architecten
Antwerp, Belgium 2020  
© Sebastian van Damme

El Premi Europeu AHI amb 
l’objectiu de donar visibilitat a 
un major nombre de treballs i 
reconèixer l’òptim nivell de la 
bona pràctica patrimonial en 
Europa destaca, des del 2019, 
15 i 10 obres seleccionades en les 
categories de Patrimoni Construït 
i Espais Exteriors, respectivament. 

Des del 2019, entre tots els 
presentats s’atorga una Menció 
Especial de Restauració a aquella 
intervenció que des del punt de 
vista tècnic i metodològic destaqui 
per la seva qualitat, precisió i 
respecte.

Patrimoni construït
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Three squares in Oliana. Joaquín Pérez Sánchez, Eva Girona Cabré
Oliana, Spain 2010  
© Joaquín Pérez Sánchez

Surroundings of the San Juan de Caaveiro Monastery.  
Celestino Garcia Braña, Isabel Aguirre Urcola
A Capela, Spain 2008  © Celestino García Braña

The bastion of labrit. (Special mention)
Pereda Pérez arquitectos - Ignacio Olite arquitecto 
Pamplona, Spain 2011 © Pedro Pegenaute

Caramoniña allotments. Abalo Alonso arquitectos
Santiago de Compostela, Spain 2015  
© Héctor Santos Díez

Skanderbeg Square. 51N4E - Anri Sala - Plant en Houtgoed- iRI
Tirana, Albania 2017 
© Filip Dujardin

Synagogue Square. Grupo Aranea - Cel-Ras Arquitectura - 
el fabricante de espheras 
Onda, Spain 2020 © Milena Villalba

Historic centre of Cadaqués. Antoni Vilanova, Susanna Moya
Cadaqués, Spain 2009 
© ICC. Cartoteca de Catalunya, Josep Gaspar i Serra, 1929

Villoresi Canal, a Masterplan for Monza Municipality.  
Ubistudio
Monza, Italy 2013  © Christian Novak

Old Village of Sant Andreu del Palomar. Gabinet del Color
Barcelona, Spain 2016 
© Joan Casadevall

Citroën Building. MSA - Advisers - WDJArchitecten  (Special mention)
Brussels, Belgium 2016 
© MSA
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Historic Centre of Liérganes and its surroundings.  
Riaño Arquitectos
Liérganes, Spain 2017 © Riaño Arquitectos

Study of the urban landscape of the La Nova Esquerra de 
l’Eixample neighbourhood. Sara Bartumeus, Anna Renau, Rosa 
Escala, Jordi Sardà 
Barcelona, Spain 2020

Homo faber. Preindustrial architecture in the Rincón de Ademuz. 
Guillermo Guimaraens, Camilla Mileto, Fernando Vegas
Rincón de Ademuz, Spain 2008

Maison Saint Cyr. MA2 Project
Brussels, Belgium 2018 
© Marie-Françoise Plissart

Almeida - Ciudad Rodrigo. The Fortification of the Central Strip. 
João Campos, Fernando Cobos Guerra
Portugal 2013  

Casa Batlló. Xavier Villanueva, Ignasi Villanueva, Mireia Bosch,  
Ana Atance (Ex Aequo)
Barcelona, Spain 2020 © Casa Batlló

VerSus: Lessons from Vernacular Heritage Applied to Sustainable 
Architecture. ESG - UNIFI - UPV - CRAterre-ENSAG - UNICA
Portugal 2014 

Tower of Santa Maria Magdalena's church. Pedro Rodríguez 
Cantalapiedra (Ex Aequo)
Matapozuelos, Spain 2014 © Pedro Rodríguez Cantalapiedra

Guinea Heritage 2020. Montserrat Villaverde, Laida Memba
Barcelona, Spain 2018 
© Patrimonio Guinea 2020

Two Houses. Verena von Beckerath
Weimar, Germany 2019  
© Jens Franke

Espais exteriors

Planejament

Menció Especial de Restauració

Divulgació



EQUATORIAL 
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MOROCCO ALGERIA

MEXICO

La Biennal Internacional AHI 
té com a objectiu principal 
contrastar i conèixer més de prop 
la intervenció de qualitat en el 
patrimoni arquitectònic d'altres 
països no europeus.

Amb caràcter bianual, està 
organitzada conjuntament pel 
COAC i el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta jornada és un fòrum comú i obert d’intercanvi de coneixement i 
d’experiències que se celebra a Barcelona, compta amb un país no europeu com 
a convidat i culmina amb la Cerimònia de lliurament del Premi Europeu AHI.

La I Biennal Internacional AHI, es va estructurar sota el títol “Patrimoni 
Arquitectònic en les dues ribes del Mediterrani: Catalunya i Algèria”, i va 
comptar amb Algèria com a país convidat. Per la seva banda, el Marroc va ser 
el país convidat de la II edició, que va articular les seves ponències al voltant del 
tema: “L’arquitectura de la primera meitat del segle XX”. En 2017, amb motiu de 
la III edició, la jornada va discórrer al voltant de la Protecció i la Intervenció en 
el Patrimoni Arquitectònic als Estats Units. En 2019, es va celebrar la IV Biennal 
Internacional AHI, cita en què sent Mèxic el país convidat, experts i participants 
van debatre entorn “els valors de la modernitat, Barragán i Sostres”. 
La V edició es va celebrar en el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), 
va tenir Guinea Equatorial com a país convidat, es va articular a partir de la 
temàtica “Diferents visions de patrimoni en Guinea Equatorial” i van participar 
experts de diverses disciplines de l’arquitectura i del món de l’art.



Fòrum AHI és una invitació a mantenir un debat ric i esclaridor sobre les 
principals preocupacions i línies de pensament de la intervenció del patrimoni 
arquitectònic a Europa, com ara: què es defineix com a patrimoni en la societat 
del segle XXI, quin és l’estat actual de la intervenció o com hauria d’actuar 
l’arquitectura i altres agents implicats en aquest procés, per a establir un 
marc de bones pràctiques. Com a lloc de trobada, organitza jornades durant 
els esdeveniments rellevants del sector. Han participat en esdeveniments 
com Expo Real 2013 Munic (Alemanya); MIPIM The world’s Property 
Market 2014 Cans (França); Denkmal 2014 Leipzig (Alemanya) o Barcelona 
Building Construmat 2015, Conferència Internacional AIA Europe i Congrés 
d’Arquitectura el 2016, Jornadas de Arquitectura y Patrimonio el 2018 i Setmana 
d’Arquitectura 2018, 2019 i 2021 a Barcelona (Espanya). 

El 2022 van participar en la 1a edició del Model Festival d’Arquitectures de 
Barcelona amb el  "Duel AHI" d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Primer assalt: Gaudí-Horta, un enriquidor debat que va contraposar l’Art 
Nouveau belga davant el Modernisme català.

Així mateix, Fòrum AHI amb l’objectiu d’obrir i donar visibilitat al debat al 
voltant del Patrimoni, compta amb un espai propi en la web en el que participar 
activament de la discussió.

Forum AHI és un espai de debat 
obert al qual aproximar-se amb 
una mirada global i contemporània.



L'Arxiu AHI és un catàleg digital, 
una finestra viva i oberta que 
ofereix una panoràmica sobre 
la intervenció en la memòria del 
nostre entorn.

L'Arxiu AHI compta amb més 
de 1.100 entrades de 34 països 
europeus, i aspira a ser un 
referent documental de l'estat de 
la qüestió en la intervenció en el 
patrimoni europeu.

La plataforma Architectural Heritage Intervention AHI advoca i treballa per 
contribuir a la divulgació de les intervencions de qualitat en el patrimoni 
construït. Per a això ha creat un arxiu digital internacional sobre Patrimoni, 
una finestra en la qual donar visibilitat a totes les obres presentades al Premi 
Europeu AHI.

Un arxiu viu i obert, al qual s’accedeix des del web AHI, una proposta senzilla 
i usable que es configura com una font d’informació que aglutina i posa a l’abast 
de tothom –professionals, investigadors, comunitat universitària i públic en 
general– obres que ofereixen una panoràmica de la memòria del nostre entorn.

Un arxiu que continuarà creixent convocatòria darrere de convocatòria, i que 
com a repte de futur es planteja passar de la mirada a la reflexió. Per tant, 
un dels objectius de l’Arxiu AHI és convertir-se en un aparador de la pluralitat 
d’enfocaments en el camp de la intervenció en el patrimoni arquitectònic 
d’Europa.



AHI, amb la voluntat de donar-se 
a conèixer al nombre més gran 
d’interlocutors possible, amb 
l’objectiu d’ampliar la xarxa de 
col·laboradors i institucions i amb 
la finalitat de dotar de visibilitat 
i notorietat a tots els implicats en 
el premi, la biennal, l'arxiu i el 
fòrum, aposta per una política de 
divulgació activa i contínua.

El Premi Europeu AHI i la Biennal Internacional AHI han consolidat la seva 
notorietat i posicionament en premsa, tant nacional com internacional, 
superant la xifra de 300 impactes mediàtics, en paper, digital i xarxes.

En cada edició, es publica un llibre que, a manera de catàleg, aglutina i 
mostra totes les obres presentades al certamen. Amb motiu de la presentació 
del volum s’organitza un acte en el qual prestigiosos experts imparteixen 
conferències entorn de temàtiques relacionades amb la bona pràctica 
patrimonial.

La web AHI rep una mitjana de 4.130 usuaris nous, amb 22.000 pàgines 
vistes durant el període en el qual està oberta la inscripció i la resta de mesos, 
l’interès que suscita l’arxiu i la publicació de notícies contribueixen a mantenir 
el volum d’usuaris.

El 2019, AHI va obrir el seu canal d’Instagram que amb més de 1.000 seguidors 
té un abast mitjà del contingut de 2.050 comptes únics, amb més del 60% 
d’ells nous.

El Premi Europeu i la Biennal Internacional d’Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic, al llarg de la seva trajectòria, han comptat amb el suport 
d’institucions com: la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona, la Diputació de Lleida i la de Tarragona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i l’Incasòl, Institut Català del Sòl. Així mateix, han obtingut 
la col·laboració d’empreses del sector com: FYM Italcementi Group, MAPEI, 
SAPA, BASF The Chemical Company o Urcotex. I per últim, en les seves darreres 
edicions, tant el Premi com la Biennal han establert aliances amb institucions 
i entitats afins com: CSCAE, COAVN, Fundació Mies van der Rohe, RehabiMed, 
Fundación Arquia, Arquinfad, Public Space, Fundació Docomomo Ibérico, 
Architectes du Patrimoine, Metalocus, Veredes, HIC, Tectónica blog, 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, Institut d’Estudis Ilerdencs i CeGe.



AHI té la voluntat de consolidar-se 
com a catalitzador i observatori 
dels nous reptes de l'arquitectura 
del S.XXI.

Architectural Heritage Intervention (AHI) està dirigit pels membres de 
l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic AADIPA, associació pertanyent al Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, COAC:

Ramon Calonge
Arquitecte per l’ETSAV (1998), la seva principal activitat professional versa sobre la intervenció 
en el patrimoni de titularitat pública per a la Generalitat i la Diputació de Barcelona, i també de 
titularitat privada. Ha redactat diversos instruments de protecció de patrimoni arquitectònic 
i ha elaborat dictàmens i informes de béns protegits com a expert perit judicial. Pel que fa a 
obres, consten intervencions en béns catalogats de diversos nivells de protecció, destacant 
els BCIN, i de Patrimoni Mundial de la UNESCO. Acadèmic del Partal, també col·labora amb 
càrrecs de responsabilitat en AADIPA des de 2011, i ha estat membre de comissions tècniques 
de concursos de projectes d’intervenció en Patrimoni. En l’actualitat, desenvolupa treballs de 
gestió des de l’administració local.

Oriol Cusidó 
Arquitecte per l’ETSAB (2000), postgraduat en medi ambient urbà i sostenibilitat urbana, 
ha realitzat cursos de doctorat en teoria i història de l’arquitectura. És vocal de RehabiMed, 
on exerceix de coordinador tècnic de projectes internacionals de regeneració urbana, i 
actualment, és membre de la comissió d’arquitectura de Barcelona. Fundador i soci del despatx 
taller 9s arquitectes, ha desenvolupat una extensa obra de rehabilitació i obra pública obtenint 
reconeixements en concursos i premis nacionals i internacionals. Combina la seva tasca 
professional amb la docència sent professor associat de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona 
(UPC) i professor del màster de rehabilitació i restauració del patrimoni de la Universitat 
Ramon Llull (URL).

Marc Manzano  
Arquitecte per l’ETSAV-UPC (1999), està adscrit des de 2002 al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Secretaria d’Hàbitat Urbà i Millora Urbana, Servei d’Arquitectura, Conservació i 
Millora del Patrimoni on desenvolupa la gestió del programa del “1% cultural” i “Reviure Velles 
Ciutats”, i redacta i dirigeix projectes i obres d’intervenció en el patrimoni arquitectònic i en 
l’espai públic històric, tant des de l’administració com des del seu despatx professional. Així 
mateix, és vocal d’Intervenció Urbana a Rehabimed i director del cicle de jornades “Debats 
Patrimoni”. Com a docent és professor associat a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
la URV, i professor convidat de diferents cursos de màster en universitats com UPC, UAB i La 
Salle-URL.

Jordi Portal  
Arquitecte per l’ETSAB (2000) és acadèmic de número de l’Acadèmia del Partal i membre 
d’ICOMOS-Espanya. Així mateix, col·labora regularment amb diverses universitats nacionals i 
internacionals, sent professor associat a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, 
coordinador del màster en Rehabilitació i Restauració arquitectònica de la UPC. És autor de 
diverses publicacions i articles en revistes especialitzades. Des del seu despatx, Portal-Palluel 
arquitectes, ha desenvolupat nombroses intervencions en béns inscrits a la llista del Patrimoni 
Mundial de la UNESCO així com en altres béns culturals d’interès nacional i local.



Plaça Nova 5, 08002 Barcelona
award@eu-architecturalheritage.org
www.eu-architecturalheritage.org


