
NoTiCiari
dinars 

consTrucció

 c 27

L’iNformaTiU
DEL CaaTEEB 

març
2010

NoTiCiari
Premis

arquiTecTura

■■■ El Museu Can Framis ubicat al dis-
tricte 7@ del Poble Nou ha estat guardo-
nat amb el Premi Ciutat de Barcelona de 
Disseny, Arquitectura i Urbanisme com 
a la millor obra d’arquitectura realitzada 
durant el 2009 a Barcelona. La rehabilita-
ció d’aquest conjunt industrial ha estat 
projectada pels arquitectes Jordi Badia i 
Jordi Framis amb Meritxell Bosch com a 
directora d’execució de l’obra i Pau Mes-
tre com a cap d’obra. El jurat va argumen-
tar la concessió del premi per “haver creat 
un espai públic íntim en un context urbà 
desmembrat i en transformació i per una 
encertada articulació entre el vell i el nou, 
sense caure en tòpics restauracionistes”. 

L’edifici, creat a partir de la recupe-
ració de dues de les naus industrials de 
l’antic complex fabril Can Framis, es 
troba ubicat en el cor del barri del Poble 
Nou, l’avui 22@. L’edifici vol rememorar 
les antigues construccions que van ocu-
par aquesta part de la ciutat i contrasta 
amb l’aspecte tecnològic dels edificis que 
l’envolten. Aquest projecte, que ja va ser 
guardonat també amb el Premi Nacional 

■■■ El projecte de la nova seu corporativa 
del Grup Contratas y Obras ha aconse-
guit el Premi Nacional EuroBuilding’10 
en la categoria de millor edifici nou. 
L’immoble s’està construint a la Gran Via 
de L’Hospitalet de Llobregat fent servir 
criteris de sostenibilitat. L’empresa cons-
tructora Contratas y Obras ha projectat 
un edifici que potencia conceptes com 
ara l’estalvi d’aigua, la optimització dels 
sistemes energètics, l’aplicació de tecno-
logia d’avantguarda i el màxim confort 
dels usuaris de l’edifici.

GreenBuilding és un programa de la 
Unió Europea que té com a objectiu reco-
nèixer públicament els propietaris d’edi-
ficis no residencials disposats a reduir 
el consum energètic i a introduir l’ús de 
fonts d’energies renovables. ■

de Patrimoni Cultural de la Generalitat, 
proposa una nova forma de tractar les 
antigues edificacions industrials fusio-
nant el nou i el vell sense renunciar a la 
contemporaneïtat del conjunt i aprofitant 
les grans possibilitats expressives que 
el pas del temps ha atorgat a les textures 
antigues. Actualment és un museu obert 
al públic que alberga una part de la col-

El Museu Can Framis 
guanya el Ciutat de Barcelona

Premi GreenBuilding 
per a la nova seu de Contratas y Obras

lecció d’art contemporani de la Fundació 
Vila Casas. 

La reconversió del recinte industrial 
de Can Framis va quedar finalista en la 
passada edició dels Premis Catalunya 
Construcció en la categoria d’intervenció 
en edificis existents i L’informatiu ja 
prepara un ampli reportatge d’anàlisi 
d’aquesta obra que es publicarà a l’abril. ■
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