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RESUM:  
Context   de   la   creació   de   la   4rta   Universitat/Generalitat   de   Catalunya.   
 
Una   Universitat   urbana.   La   ciutat   és   el   Campus.   
 
Barcelona   entre   la   Rambla   i   el   Besos.   
 
Estratègies   per   l’arrelament   urbà   i   social.   
 
La   Universitat   com   a   factor   molt   potent   per   la   transformació   de   la   ciutat.   
 
Estratègies  per  l’arrelament  històric.  La  combinació  en  cada  lloc  de  nova  arquitectura  i              
edificis   de   valor   patrimonial.   
 
Valoració  de  l’arquitectura  i  l’urbanisme  com  element  de  la  qualitat  universitària            
juntament   amb   la   docència,   la   recerca   i   la   transferència   de   coneixement.   
 
La  seqüència  seguida  al  llarg  del  procés  de  desplegament  de  la  UPF  sobre  edificis               
històrics,  rehabilitacions  i  nova  construcció,  projectes  consolidats  i  oportunitats  no           
assolides.   
 
Balmes/Rambles/Mercè/Estació  de  França/Campus  Ciutadella/Campus  Audiovisual.  Born.       
Ca   l’Aranyó.  
 

Paraules   clau :   Estratègia,   Implantació,   Integració,   Urbana,   Històrica.   

 

 

 

 



 

CURRICULUM   VITAE:  
Neix   a   L’Hospitalet   de   Llobregat   el   1948.   Arquitecte   per   la   ETSAB   el   1971.   
 
Responsable  dels  programes  d’edificis  educatius  del  Departament  d’Ensenyament  de  la           
Generalitat   de   Catalunya   entre   1983   i   1989.  
 
Responsable  dels  programes  per  a  la  creació  de  les  noves  universitats  catalanes  entre              
1990   i   2010.  
 
President   de   RQP   arquitectura   SLP   des   de   1990.   
 
CEO   de   GINA   Barcelona   Architects.  
 
La  seva  activitat  professional  es  centra  en  el  disseny  i  la  direcció  d’edificis  d’equipaments               
culturals  –arxius,  biblioteques,  museus–  i  equipaments  educatius  –escoles  de  primària,           
instituts  i  universitats–  entre  d’altres  ,  i  planificació,  programació  i  supervisió  les             
actuacions   dels   campus   universitaris   de   la   UPC,   UdG,   UdL,   URV,   i   UPF.   
 
És  membre  d’Arquitectes  per  l’Arquitectura,  associació  que  té  per  objectiu  crear  un  marc              
de  suport  professional  als  arquitectes  i  promoure  l’arquitectura  com  a  bé  cultural  i              
social.   
 
Abans   de   la   titulació,   treballa   com   estudiant   per   a    l’arquitecte   José   Antonio   Coderch.   
 
Premi  FAD  1982  del  jurat  d’Arquitectura,  Disseny  Interior  i  Restauració  per  Centre             
d’Educació   Especial   Josep   Sol   a   Santa   Coloma   de   Gramenet.   
 
Premi   Fad   de   l’opinió   1979   per   Escola   de   primària   IPSI   a   Barcelona.  
  
Premi  Ciutat  de  Barcelona  2008  de  Arquitectura  i  Urbanisme  per  Campus  de  la              
Comunicació   al   22@   Ca   l’Aranyó   a   Barcelona.   
 
Premi   Lleida   Arquitectura   2007   per    Edifici   CREA   de   la   UdL   a   Lleida.   
 
Premi   Girona   Arquitectura   2001   per   Institut   de   Secundària   a   Castelló   d’Empúries.   
 
 


