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2019 48H Open House Per la seva labor de divulgació del patrimoni arquitectònic de la 
ciutat de Barcelona i la promoció de l'arquitectura com a 
component imprescindible de la cultura. 

 Cooperativa d’Arquitectes  
Jordi Capell 

Per la seva contribució a l’impuls de l’arquitectura, donant 
serveis als arquitectes des de l’àmbit cooperatiu per posar al 
seu abast productes per a l’exercici de la professió i 
especialment una llibreria especialitzada en arquitectura, que 
ha assolit 40 anys sent considerada una de les millors llibreries 
d’arquitectura. 

2017 Josep Rull i Andreu Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya per la seva contribució a poder disposar del marc 
jurídic òptim que ha permès renovar el valor de l’arquitectura per 
a la societat, construir un futur millor per a les nostres ciutats i 
establir un marc professional digne i satisfactori per al nostre 
col·lectiu a través de la Llei de l’Arquitectura. 

 Santi Vila i Vicente Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya per la seva contribució a poder disposar del marc 
jurídic òptim que ha permès renovar el valor de l’arquitectura per 
a la societat, construir un futur millor per a les nostres ciutats i 
establir un marc professional digne i satisfactori per al nostre 
col·lectiu a través de la Llei de l’Arquitectura. 

 Parlament de Catalunya Per la seva contribució a poder disposar del marc jurídic òptim 
que ha permès renovar el valor de l’arquitectura per a la 
societat, construir un futur millor per a les nostres ciutats i 
establir un marc professional digne i satisfactori per al nostre 
col·lectiu a través de la Llei de l’Arquitectura. 

2012 ARQUINFAD 
EME3 
Fundación Caja de Arquitectos 
Editorial Gustavo Gili 
Globus Vermell 
Diagonal 

Entitats o col·lectius per la seva aportació a la difusió de 
l'arquitectura 

2011 Construmat Barcelona 
ACC1Ó 
Patronat Municipal de 
l'Habitatge de Barcelona 
Llàtzer Moix 
Antoni Solanas i Cànovas 

Persones o institucions que s'han distingit pel seu treball i 
aportació al futur de l'arquitectura com a una activitat cabdal, 
innovadora, compromesa i necessària per a la societat des de 
diferents punts de vista. 

2010 Robert Brufau i Niubó Arquitecte, pel seu reconegut treball en l'àmbit del disseny i 
càlcul d'estructures 

 Jordi Bellmunt i Chiva Arquitecte, pel seu reconegut treball en l'àmbit del paisatgisme 

 Josep Maria Llop i Torné Arquitecte, pel seu reconegut treball en l'àmbit de l'urbanisme 

 Jaume Avellaneda i Diaz-
Grande 

Arquitecte, pel seu reconegut treball en l'àmbit de la recerca 
sobre sistemes constructius 

 Joan Lluís Fumadó i Alsina Arquitecte, pel seu reconegut treball en l'àmbit del disseny i 
càlcul d'instal·lacions 

 Carles Martí i Arís Arquitecte, pel seu reconegut treball en l'àmbit de la reflexió i 
l'assaig 



 

2009 Joan Carol i Gilibert Arquitecte 

 Josep Ma. Gener i Seguí Arquitecte, responsable de la ponència de la Qualitat 
Arquitectònica, GISA 

 Itziar González i Virós Arquitecta, regidora del Districte de Ciutat Vella, Ajuntament de 
Barcelona 

 Francesc Labastida i Azemar Arquitecte, exdegà del COAC 

 Joan B. Mur i Soteras Arquitecte, exdegà del COAC 

 Manuel Somoza i Barreiro Arquitecte, director de l'Àrea d'Urbanisme de l’Ajuntament de 
Sabadell 

   

 


