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04_RESUMEN/ABSTRACT 

Títol ponència:   Reforma dels espais educatius de l’Escola Sant Ignasi – Jesuïtes de Sarrià 
 
Nom i Cognoms del Ponent: Carles Bárcena Roig i Alicia Dotor Navarro 
Institució a la que pertany: Aquidos Arquitectes 
 
PRESENTACIÓ DEL PONENT: 
(Com vol que se’l presenti. Màxim 5 línies) 
 

Carles Bárcena: Arquitecte. Soci d’Aquidos Arquitectes. Autor del projecte i director de l’obra.  

Alicia Dotor: Arquitecta. Directora de l’àrea de Rehabilitació i Restauració d’Aquidos Arquitectes 

i col·laboradora del projecte. 

 

RESUM DE LA PONÈNCIA: 
(En relació amb el tema que es presenta. Extensió aproximada de 150 paraules) 
 

La transformació dels espais educatius de 5è i 6è de primària (1er i 2on de NEI) del Col·legi Sant 

Ignasi-Jesuïtes de Sarrià, adapta els espais existents, concebuts fa 127 anys, a noves dinàmiques 

pedagògiques que diversifiquen les situacions, els ritus i les experiències d’aprenentatge. 

Simultàniament, el projecte, a més de respondre als nous criteris funcionals i pedagògics de la 

Institució, té també com a objectiu respectar i posar en valor els atributs patrimonials de l’edifici 

i els elements de major valor arquitectònic i constructiu. 

 
Paraules clau: Entorns d’aprenentatge, Rehabilitació, Patrimoni, BCIL 
 
CURRICULUM VITAE PONENTE: 
Carles Bárcena: Arquitecte per l’ETSAB-UPC. Cursa un any de Master en Arquitectura a l’ENSA 
Paris-Belleville amb beca Erasmus. Postgrau Rehabilitació de Façanes i cobertes i Calcul 
d’estructures per a la rehabilitació d’edificis per l’Escola SERT-COAC. Co-director i co-editor i de 
la Revista d’arquitectura, espai públic i disseny Diagonal.   
 
Al 2003 inicia la seva activitat com a col·laborador en projectes de diferents escales i temàtiques 
en diversos despatxos a Barcelona i París. Des de 2009, desenvolupa la seva activitat a Aquidos 
Arquitectes, en àmbits diversos com l’edificació, la rehabilitació, el planejament i l’espai públic, 
tan a l’àmbit estatal com a l’estranger, a països com Algèria, Marroc, Perú i Suïssa.  
 
Alguns projectes destacats en rehabilitació i patrimoni són: la rehabilitació de 128 edificis al 
carrer Didouche Mourad d’Skikda (Algèria), la rehabilitació de façanes i carrers al casc antic de 
Constantine (Algèria), la recuperació del Trazado Sabatini dels jardins del Palau Reial d’Aranjuez 
(UNESCO), o la reforma del pati i els interiors de l’Escola Baldiri al Park Güell (UNESCO). En 
l’àmbit escolar, destaca la transformació d’espais educatius de les Escoles dels Jesuites de Sarrià 
i Jesuïtes de Gràcia i de l’Escoles Pies de Calella i Terrassa. 
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Alícia Dotor: Arquitecta per l’ETSAB-UPC Barcelona. Màster en Tecnologia en la Arquitectura, 
Línia d’Instal·lacions i Eficiència Energètica, per l'ETSAB (UPC) Prof. UPC School of Professional & 
Executive Development Prof. La Salle-URL.   
 
Des de 2001 ha desenvolupat la seva activitat com a professional liberal i en col·laboració amb 
el Departament de Construccions Arquitectòniques I de l’ETSAB, intervenint en diversos edificis 
Patrimoni de la Humanitat, Béns Culturals d'Interès Nacional i Local i formant part del grup 
redactor del document guia d'Aplicació del CTE a les obres d'intervenció i restauració 
arquitectònica per al Ministeri de Foment i el CSCAE. Així mateix, des de 2010, participa en 
projectes de redacció i investigació per a la restauració i rehabilitació energètica, assegurant la 
compatibilitat entre l’aplicació de criteris mediambientals i d’estalvi energètic i els valors 
patrimonials dels edificis històrics, per tal d’evitar l’obsolescència d’aquests. 
 
Des del 2001 és membre associada de l’Agrupació d’Arquitectes en Defensa i la Intervenció en 
el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (AADIPA). El 2015 
s’incorpora a Aquidos Arquitectes, on dirigeix l’àrea de rehabilitació i restauració. 


