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dades d’interès 
 

 Decret d’autorització de Govern H/94/79. 

 Col·legiat al Col·legi d’Arquitectes d’Andorra COAA  núm. 44. 

 Membre de l’agrupació d’arquitectes experts pericials d’Andorra AEPA núm. 3. 

 Membre de la Comissió Tècnica d’Urbanisme del Govern d’Andorra del 2001 al 

2015. 

 Vocal del Consell Assessor del Patrimoni Cultural d’Andorra del 2003 al 2006. 

 Assessor en matèria d’urbanisme del Comú de Sant Julià de Lòria del 2004 al 

2015 i del Comú d’Ordino del 2008 al 2013. 

 Professor del Màster de Restauració de Monuments de la UPC del 1996 al 2010. 

 Membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la defensa i la intervenció en el 

patrimoni arquitectònic del COAC des de 2002. 
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dades acadèmiques 
 

 

 Títol d’arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya,1994. 

 Títol de Doctor per la UPC amb la qualificació Cum Laude, amb la tesi que 

porta per títol “Lliçons de la Restauració vuitcentista de la Llotja de Palma de 

Mallorca i de la definició del seu entorn: 1986-1910”. 2014 

 Master en restauració de monuments i enginyeria civil per la UPC,1994-96. 

 Cursos del master de Història de l’Arquitectura de l’Art i del Disseny, Universitat 

Internacional de Catalunya, 2001-2002. 

 Curs de Postgrau “Diagnosi, reparació i manteniment d’edificis d’habitatges” 

UPC, 1996.  

 Curs de Postgrau “Restauració Arquitectònica: De l’anàlisi constructiu-estructural 

a les tecnologies d’intervenció”, gener febrer, 2002. 

 II Taller Internacional de Restauració a Trinidad (Cuba) organitzat per la UPC i 

patrocinat per la Unesco, 1998. 

 XVIIè curs sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic organitzat pel 

COAA,1994. 

 XVIIè curs sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic organitzat pel COAA, 

2004. 

 II Jornades de Patrimoni Construït del Centre Internacional d’Estudis del Patrimoni 

Construït, UPC, 1995. 

 Simposi sobre anàlisi estructural de construccions històriques del Centre 

internacional de mètodes numèrics en enginyeria, UPC, 1995. 

 III Jornades de Patrimoni Construït del Centre Internacional d’Estudis del Patrimoni 

Construït, UPC, 1996. 

 III conferència Internacional de Documentació i conservació del moviment 

modern (DOCOMOMO), Fundació Mies van der Rohe, Barcelona, 1994. 

 Curs “Metodologia pràctica per l’inspector d’edificis” Escola Sert, maig-juny, 

2001. 

 Curs sobre art romànic per la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, 

Sabiñanigo (Huesca),1994. 

 Curs sobre gòtic meridional per la Universitat d’Estiu Terres de l’Ebre, Tortosa, 1995. 
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 Curs d’iniciació a la metodologia arqueològica Universitat d’Estiu de Lleida, 

Seròs, 1996. 

 Jornades de treball en diferents trobades amb experts del Ministeri de Cultura i 

de Comunicació de França sobre els procediments de protecció dels Monuments 

històrics a França i els seus entorns, 2004. 

 Simposi Internacional “Els comacini i l’arquitectura romànica a Catalunya”, 

Girona i Barcelona, 25 i 26 de novembre de 2005. 

 Simposi Internacional “Construire in pietra, fra innovazione e tradizione”, 

Universitat Federico II de Nàpols, 22 i 23 de febrer del 2007. 

 Conferència sobre “La pàtina de la Llotja de Palma” en el Simposi sobre La 

conservació de la pedra en els monuments balears, Mallorca 19, 20, 21 febrer 2009. 
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obra nova 
 

 

 

 

 

 

 Projecte d’ampliació i rehabilitació del conjunt de Casa Masover de Casa Rossell 

a Ordino, com a centre d’estudi i exposició pel Ministeri de Mediambient, 

conjuntament amb l’arquitecte Xavier Orteu amb una superfície de 1500 m2. 1994-

2001-2003. 

 Projecte executiu i direcció d’obra de l’edifici d’habitatges Gran Valira situat a 

l’Av.Fiter i Rossell d’Escaldes-Engordany amb una superfície total de 7.200 m2 

repartida en 40 vivendes i 52 places d’aparcament. 1997-1999. 

 Projecte i direcció d’obra de l’edifici d’habitatges Vilars I a la carretera dels Vilars 

d’Escaldes-Engordany amb una superfície total de 3.100 m2 repartida en 21 

vivendes i 23 places d’aparcament. 1997-2000. 

 Projecte i direcció d’obra de la Fase I del conjunt residencial Solà d’Encamp al 

carrer Balcó del Solà format per quatre edificis d’habitatges amb una superfície 

total de 7.600 m2 repartida en 59 vivendes i 66 places d’aparcament. 2000. 

 Projecte i direcció d’obra de la Fase I del conjunt residencial Vilars II a la 

carretera dels Vilars d’Escaldes-Engordany, format per dos edificis amb una 

superfície total de 6.200 m2 repartida en 42 vivendes i 48 places d’aparcament. 

2001. 

 Projecte i direcció d’obra de nau i magatzem comunal del Comú de Sant Julià 

de Lòria amb una superfície total de 2000 m2 en dues plantes. 2003. 

 Projecte i direcció d’obra de dos edificis per a menjadors d’esquí escolar a 

l’estació del camp de neu de La Rabassa de 500 m2 en dos edificis. 2003. 

 Projecte d’ampliació de vivenda unifamiliar situada a Els Plans-Sispony, amb una 

superfície de 500 m2. La Massana. 2004. 

 Projecte de vivenda unifamiliar situada a la urbanització Can Diumenge, amb 

una superfície de 1.500 m2. Escaldes-Engordany. Actual. 
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patrimoni 
 

 

 

 

 

 

 

- De forma individual he portat a terme els següents treballs: 

 Membre de l’equip redactor del Pla Especial de conservació  de la ciutat de 

Trinidad dins del programa de Cooperació amb Cuba per a la Recuperació del  seu 

Patrimoni construït, patrocinat per l’UNESCO I l’UPC, 1996. 

 Membre de l’equip encarregat del trasllat i restauració de les restes romàniques 

afectades pel pantà de Rialp a la província de Lleida,1998-2000. 

 Segon lloc en el concurs de adequació i millora de l’espai públic del poble de  

Pal (La Massana), 2000. 

 Projecte de Remodelació de l’espai públic del poble de Sispony (La Massana), 

2001 

 Projecte de Remodelació de la Plaça del poble de Sispony (La Massana ), 2002. 

 Segon lloc en el concurs de “Recuperació del camí Ral i pont peatonal sobre el 

Riu Valira a La Massana” conjuntament amb Xavier Orteu, 2002. 

 Membre de l’equip que realitza el projecte de rehabilitació del Casal Català de 

La Habana (Cuba), 1996-99. 

 Primer premi del concurs de rehabilitació i adequació per arxiu històric comunal 

de la casa Jaume de Roca a Escaldes-Engordany, 1999-2000. 

 Projecte de Restauració de Sant Miquel de Fontaneda  (Sant Julià de Lòria ), 

2001. 

 Projecte de Restauració de la capella de Santa Bàrbara i adequació dels 

entorns, Ordino, 2001-2002. 

 Projecte de Restauració dels jardins històrics de Casa Areny-Plandolit, Ordino, 

2002. 

 Projecte de Restauració de la capella de la Santa Creu, Canillo, 2002. 

 Projecte de Restauració de l’església parroquial de La Massana, 2002. 
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 Primer premi en el concurs de “ Restauració de l’era de Cal Masover de Lla 

Cortinada i nou edifici annex com a centre de natura” conjuntament amb 

l’arquitecte Xavier Orteu, 2002. 

 Projecte de Restauració del Colomer i la Capella de Casa Rossell d’Ordino, 2001-

2002. 

 Primer premi del concurs d’embelliment del poble d’Anyós (La Massana), 2003. 

 Membre de l’equip redactor del dossier de candidatura com a Patrimoni de la 

Humanitat de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, 2003-2004.  

 Projecte de rehabilitació de l’Era i l’Ereta de casa Torres de Pal (La Massana) 

com a centre d’interpretació del romànic, 2012. 

 Projecte de restauració de l’església de Sant Vicenç d’Estamariu (Lleida), 2004. 

 Projecte de restauració i adequació de la capella dels Dolors de la Seu d’Urgell 

(Lleida) com a arxiu episcopal conjuntament amb l’arquitecte  Josep Adserà, 2004. 

 Projecte de rehabilitació i ampliació de Cal Ferino com a Ludoescola 

conjuntament amb Engitec, Ordino, 2006-2007. 

 Projecte de restauració del pont romànic de la Margineda, Andorra la Vella, 

2006-2008.  

 Projecte de rehabilitació i ampliació de l’era i cabana de Cal Ribot com a 

vivenda unifamiliar,  Engolasters, Escaldes-Engordany), 2009. 

 Projecte de consolidació estructural de l’Hotel Rosaleda, Encamp, 2009-2010. 

 Projecte de rehabilitació del Molí d’Ensucaranes per a vivenda unifamiliar, 

Escaldes-Engordany, 2011. 

 Projecte de rehabilitació i ampliació de l’era Bernyola i de l’era Carlos per a 

vivenda unifamiliar a l’Aldosa (La Massana), 20011-2014. 

 Projecte de rehabilitació per a sala de vetlla de casa Clements de la Jeneta, 

Sant Julià de Lòria, 2014. 

 Informe sobre l’estat de conservació de la porxada de l’església de Santa Eulàlia 

de Encamp, 2001. 

 Informe sobre l’estabilitat del colomer de casa Mora de Canillo, 2001. 

 Dictamen sobre l’estat de conservació de Casa Lacruz a Escaldes-Engordany, 

2003. 

 Informe sobre l’estat de la capella de Sant Esteve de Bixessarri, 2003. 

 Informe sobre l’estat de conservació del campanar de Sant Vicenç d’Enclar. 

Andorra la Vella, 2003. 
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 Informe sobre la recuperació del molins d’Anyós, La Massana, 2003. 

 Informe sobre l’estat de conservació de la porxada de l’església de Santa Eulàlia 

d’Encamp, 2001. 

 Informe sobre l’estabilitat del colomer de casa Mora de Canillo, 2004. 

 Projecte de rehabilitació i interpretació de Ràdio Andorra, 2015. 

 Projecte de les obres de conservació i rehabilitació de l’Hotel Rosaleda, 2016. 

 Cobriment del jaciment de La Margineda, 2017. 

 

- Formant part de l’equip “DAU arquitectes” es poden destacar : 

 1er Premi en el concurs de millora i embelliment del Casc antic d’Ordino, 1991. 

 Projecte de reforma  de l’església Arxiprestal de Sant Esteve, Andorra la Vella, 

1992. 

 1er Premi en el concurs de Rehabilitació de la casa “La Font” com a oficines 

comunals, Ordino,1993. 

 Projecte de rehabilitació de l’església de Sant Pere del Tarter, 1996. 

 Projecte de restauració de la casa pairal cal Rull i edifici annex com a museu, 

Sispony (La Massana), 1997-2000. 

 Projecte de rehabilitació del nou Santuari de Nostra Senyora de Meritxell, 1995-

2004. 

 

- Conjuntament amb el tècnic Joan Reguant: 

 Entorn de protecció de l’hotel Rosaleda a la parròquia d’Encamp, Juliol 2004. 

 Entorn de protecció del pont de la Tosca d’Escaldes-Engordany, Abril 2004. 

 Entorn de protecció de Sant Joan de Caselles de Canillo, Febrer 2005. 

 Entorn de protecció de la Vall del Madriu, Perafita i Claror, Setembre 2005. 
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urbanisme 
 

 

 

 

 

 

 Membre de l’equip redactor del Pla General de la parròquia d’Ordino,1996-2000. 

 Coordinador del POUP de Sant Julià de Lòria, 2003-2007. 

 Redactor del pla especial de la unitat d’actuació SURB-21 a Ordino, 2008. 

 Revisió i reforma conjuntament amb els arquitectes Xavier Orteu i Carles Castillo 

de les normatives subsidiàries del POUP d’Ordino, 2008. 

 Pla especial de concreció d’usos i condicions d’edificació de l’equipament 

comunitari de La Rabassa a Sant Julià de Lòria. Desembre 2008. 

 Pla parcial en sòl urbanitzable E-105 a l’Aldosa de La Massana. Abril 2009. 

 Pla Especial de desenvolupament de la unitat d’actuació SURB-17 a Sant Julià de 

Lòria. Desembre 2009. 

 Pla Especial de desenvolupament de la unitat d’actuació SURB-06 a Sant Julià de 

Lòria. Desembre 2009. 

 Pla Parcial i Projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació en sòl urbanitzable 

UA-Suble-11, Étang Salé a Escaldes-Engordany. Novembre 2011. 

 Polígon d’actuació per completar la urbanització al carrer Hortalets de Ribot a 

Escaldes-Engordany. Juny 2012. 
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publicacions 
 

 

 

 

 

 

 “Història d’una pàtina”, en Pàtines i acabats del patrimoni arquitectònic: 

naturalesa, funció i conservació. Trobades de les Egipciaques. Barcelona, 2010. 

 “La pàtina: de la descoberta a la protecció. El cas de la Llonja de la Ciutat de 

Palma”, en Pàtines i acabats històrics de la pedra mallorquina, Encontre científic de 

conservació i restauració del patrimoni arquitectònic, Palma de Mallorca, 2011. 

 “Del vell i del nou”, en La Portella, núm. 3, Andorra la Vella, tardor 2011. 

 “Arquitectura del segle XX a Andorra”, ICOMOS, 2012 (inèdit). 

 “Nota sobre la valoració arquitectònica de l’edifici Ràdio Andorra”, en Ràdio 

Andorra. La història d’un mite que va fer història, Gualbert Osorio, 2013. 

 “Sant Vicenç d’Estamariu: aproximació a la seva conservació. Del col·lapse de 

les seves voltes a la recuperació de les naus”, en Sant Vicenç d’Estamariu. Tresor 

retrobat, Lleida, 2013. 

 “L’arquitectura vernacular a Andorra” dins el seminari: La arquitectura tradicional 

a examen. Conservación, sostenibilidad, bioconstrucción y futuro. València. 

Nov.2016 

 “Les restauracions vuitcentistes de les llotges de Mallorca i València: similituds i 

diferències” dins el seminari: Les llotges medievals a la corona d’Aragó. Palma de 

Mallorca. Març 2017. 


