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“Integrar, vertebrar, catalitzar i produir 

a través de l’arquitectura, respostes 

contemporànies a les demandes urbanes de 

confort, habitabilitat, integració i identitat.”



La sostenibilitat com un tot 
econòmic, social i ambiental.

Proporcionem solucions globals. 
Des del plantejament urbà fins als 

detalls constructius.

30 anys d’arquitectura a 
Barcelona amb un enfocament 

internacional.

Experts en tecnologia de la 
construcció, qualitat, innovació i 

sostenibilitat.

PER QUÈ?

“La necessitat de respectar el medi ambient s’ha convertit en un consens social. 
L’arquitectura ha de buscar alternatives que proporcionin una relació més 
estimulant amb la naturalesa, així com una aplicació més honesta dels recursos 
naturals. D’aquesta manera, podrà donar-nos pautes objectives per abordar la 
planificació i la tecnologia de la construcció des d’una apreciació actual. “

Felip Pich-Aguilera i Teresa Batlle; arquitectes.



COM 
TREBALLEM?

Som un despatx d’arquitectura amb un enfocament 
internacional i seu principal a Barcelona.

Hem desenvolupat projectes d’arquitectura, 
obres i planejament en l’àmbit privat i el públic, 
amb l’objectiu d’aportar tecnologia i innovació 
en l’àmbit de la construcció i la sostenibilitat.

L’estudi es va fundar l’any 1986, amb dos arquitectes: 
Felip Pich-Aguilera Baurier i Teresa Batlle Pagès.

L’any 2012 es va iniciar una nova etapa, on es 
van incorporar arquitectes de “nova generació”.

L’actual etapa està integrada pels arquitectes 
fundadors, Teresa Batlle i Felip Pich-Aguilera i els 
socis Jordi París i Jordi Camps.

Així doncs, dues societats vinculades 
constitueixen el despatx: Pich-Aguilera, 
arquitectes, S.L. i Pibarquitecturasix, S.L.P. 
Les dues conjuntament, des d’una necessitat 
d’obrir l’experiència al mercat internacional es 
presenten com Picharchitects / Pich-Aguilera.





L’arquitectura és, en si mateixa, la construcció 
d’un clima interior, que s’ha d’ajustar a les nostres 
necessitats d’habitabilitat.

La dimensió bioclimàtica del planejament i de 
l’edificació és un treball transversal on intervenen 
múltiples disciplines en estreta complicitat. 

MAPA
INSTRUMENTAL

Arquitectes amb enginyers, biòlegs amb físics, 
interaccionen entre si sobre aspectes com la 
climatologia, l’entorn i els recursos naturals -el sol, 
l’aire, els materials, l’aigua, la vegetació, els residus, 
etc.- per tal de conformar espais i definir sistemes 
-constructius, d’instal·lacions, de producció, etc.- 
des d’una sostenibilitat responsable. 
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ON
SOM?

BARCELONA - ESPANYA
(Districte d’innovació 22 @). Seu principal del despatx 
i origen de la seva activitat.

MONTERREY - MÈXIC
Des de l’any 2010, a través de les nostres oficines 
a Monterrey i un equip resident, estem treballant 
en projectes d’edificació sostenible a tot el país. 

QINGDAO I XANGAI – XINA
Des d’OSA - Sustainable Architecture and Engineering. 
La societat liderada per un enginyer ha participat en 
la realització de projectes així com en l’assessorament 
especialitzat en aspectes d’industrialització i medi 
ambient.

FRANÇA
Des de l’any 2008, desenvolupem projectes i obres 
d’habitatge, planejament i equipaments públics i 
privats, en complicitat i col·laboració amb equips 
locals (Bretagne, Lyon i Toulouse.)

ALMATY - KAZAKHSTAN
En col·laboració amb l’arquitecte Marc Salvatore, 
oferim serveis que aporten processos complets lligats 
a l’arquitectura, la industrialització i el medi ambient.

ALEMANYA - XILE - ALGÈRIA - QATAR - COLÒMBIA 
Hem desenvolupat projectes i participat en concursos 
en col·laboració amb equips locals.



PRINCIPALS 
PROJECTES I OBRA



Con más de treinta años de experiencia en investigación y desarrollo en 
arquitectura, aportamos valor a los edificios a través de los parámetros 
sostenibles más avanzados, tanto a nivel energético, arquitectónico, 
ambiental, funcional,  económico y social y a lo largo de todo el ciclo de vida 
del edificio. 

Hemos comprobado que en obra nueva y rehabilitaciones integrales se pue-
de aportar este valor sin incrementar los costes de promoción, reduciendo en 
un 30% los plazos de construcción y disminuyendo los costes de explotación 
de los edificios.

Contamos con un departamento específico especializado en energía, 
PICHenergy, que desarrolla proyectos eficientes  a nivel de energía y que 
colabora con las administraciones para la mejora de los edificios y las 
ciudades a nivel energético y ambiental. 

Hemos publicado libros y revistas como la guía de Edificios de 
Consumo Casi Cero en 2017 para el Instituto Catalán de la Energía de la 
Generalitat de Catalunya, monografías sobre la obra del despacho con las 
ediciones Actar y TC Cuadernos y publicaciones especializadas en 
arquitectura sostenible e industrial.

Nuestro trabajo ha sido galardonado en distintas ocasiones, como en Múnich 
en el 2001 donde hemos recibido el premio de la innovación tecnológica en 
la feria BAU, el Premio  Building Challenge en Tokio en 2003, El Premio 
Ambiental de la protección del Medio Ambiente de La Generalitat de 
Catalunya, el Premio A+ de la arquitectura sostenible en el 2010, el premio 
NAN de la mejor integración  de la energía en un edifico, el premio Illa Eficient 
para la reconversión de una manzana del Eixample de Barcelona en el 2015 
y el Premio del Mejor Edifico Publico Sostenible de España concedido por el 
Gobierno de Castilla y León.

Arquitectura sostenible i edificis d’energia positiva
Amb més de trenta anys d’experiència en investigació i 
desenvolupament en arquitectura, aportem valor als edificis a través 
dels paràmentres sostenibles més avançats, tant a nivell nergètic, 
arquitectònic, ambiental, funcional, econòmic i social i al llarg de tot el 
cicle de vida de l’edifici.

Hem comprobat que a obra nova i rehabilitacions integrals es pot 
aportar aquest valor sense incremetar els costos de promoció, 
reduint en un 30% els terminis de construcció i disminuint els costos 
d’explotació dels edificis.

Contem amb un departament específic especialitzat en energia, 
PICHenergy, que desenvolupa projectes eficients a nivell d’energia i 
que colabora amb administracions per a la millora dels edificis i les 
ciutats a nivell energètic i ambiental. 

Hem publicat llibres i revistes com la guia d’Edificis de Consum Casi 
Zero al 2017 per al Institut Català de l’Energia de la Generalitat de 
Catalunya, monografies sobre l’obra del despatx amb les edicions 
Actar i TC Cuadernos i publicacions especialitzades en arquitectura 
sostenible i industrial.

Els nostre treball ha sigut galardonat en diferents ocasions, con a 
Múnich al 2001 on hem rebut el premi de l’innovació tecnològica 
en la fira BAU, el premi Building Challenge a Tokio al 2003, El premi 
Ambiental de la protecció del Medi Ambient de La Generalitat de 
Catalunya, el premi A+ de l’arquitectura sostenible al 2010, el premi 
NAN de la millor integració de l’energia un edifici, el premi Illa Eficient 
per a la reconversació de d’una illa de l’Eixample de Barcelona al 2015 i 
el premi del Millos Edifici Sostenible d’Espanya concedit pel Gobern de 
Castella i Lleó.



Residencial
La nostra experiència de 30 anys demosta que la construcció residencial es pot 

optimizar a través de tecnologies de construcció contemporánia en terminis de cost, 
calendari, qualitat, energia, manteniment i recursos. 

TERRITOIRES ZAC EST | 2011 
1 Rou Roger-Henri Guerrandi,

Rennes, France

125 habitatges
1200 € /m2

92.600 € / habitatge
Sistemes de construcció industrial
Certificat d’habitat i medi ambient

FOMENT INMOBILIARI 
ASSEQUIBLE “LA CAIXA” | 2012
Travessera de dalt 94-98
Barcelona

62 habitatges
520 € / m2
47.000 € / habitatge
Sistemes de construcció industrial
Certificat energétic “B”

NEINOR HOMES | 2017
Pintor Alsamora 29 
Barcelona

34 habitatges
520 € / habitatges
Sistemes de construcció industrial
Certificat energètic “A”
15kWh / m2 any
2 kg de CO2 /m2 any

INVERSIONES CAPITAL
Carrer Lince

Monterrey, Méxic

En procés
192habitatges

NEINOR HOMES
Carretera de Barcelona 287

Sabadell

En procés
192 habitatges

750 € / m2
121.400 € / habitatges

Sistemes de construcció industrial
Certificació energètic “A” en procés

FOMENT INMOBILIARI ASSEQUIBLE
“LA CAIXA” 2009
Rita Bonapres i mestres 2-10
Sitges

124 habitatges
560 € / m2
57.504 € / habitatge
Sistemes de construcció industrial



Habitatge
unifamiliar

Una cosa pot proporcionar un confort natural a través de’espais
contemporanis i acullen els seus habitatges d’una manera que 

desenvolupen les seves necessitats, cultura i expectatives.

CAN CANAL HOUSES @ 20
Camí de la Font Picant 1, Cabrera de mar, Barcelona

 
1.390 m2

8 Cases amb patis propis amb els que obtenen privacitat, 
confort, protecció solar, vistes, llum natural i qualitat dels 
espais a través de les tecnologies contemporànees i casi 

cero necessitats energètiques.

CASES A TAMARIT CREEK | 2000
Carrer de la Guineu, Tarragona

 
47ha

711 habitatges junt al mar en un turó 
proper a la riba de Tarragona.

Les volumentries i tipologies son diverses i 
disfruten del paisatge exterior a través de 

terrasses i un disseny mediterrani.

CASA TERESA | 2000
Carrer de Pomaret 94, Barcelona

 
350 m2

Aquesta casa es fon amb la vessant 
de la muntanya de Barcelona i ex-

plora els sistemes contemporanis de 
construcció modular de caràmica per 

oferir un confort sostenible 

CASA POMARET | 2013
 
Carrer de Pomaret 94, Barcelona 

350 m2 
Dos cases bessones construïdes amb sis-
temes tecnològics sostenibles proporcio-
nen espaïs d’alt nivell i comoditat natural 
amb baixes becessitats energètiques.

CASA FONT | 2013
 
Plaça de les Fonts, Toledo 

376 m2 
Després d’haber realitzat un estudi per 
l’Ajuntament de Toledo sobre com restaurar 
les cases històriques de Toledo d’una manera 
sostenible, hem reconstruÏt aquesta casa amb 
un pati tradicional, sobre els antics banys 
àrabs, per a demostrar que la sosteniblitat, 
l’arquitectura contemporània i el llegat històric 
son compartibles.



Equipament
L’arquitectura com a construcció d’idees a través de les tecnologies que produeixen 
emocions a les persones. Idees relacionades amb les necessitats de la societat con-

temporànea. Tecnologies que permeten edificis restaurats sostenibles.
Emocions de les persones que viuen l’edifici i la ciutat.

PISCINA TRÈVOL | 2010
Avinguda de Tortosa 84, Leida
 
5.625 m2
Aquesta instal·lació austera de la piscina interior 
aconsegueix la comoditat amb una construcció 
industrailitzada i els elements mínims. El luxe es 
solament un espai, vistes, llum natural i sostemes 
constructius contemporanis.

CENTRE CÍVIC LES CORTS | 2015
Carrer del comandant Benítez 6, Barcelona

 
2.066 m2

Es trata d’una reforma d’una planta baixa i l’adició 
d’un nou pis. Les noves cargues no estaven 

previstes, però a través de sistemes de construc-
cións lleugeres contemporànies aquest nou nivell 

es podria fer realitat. Aquests sistemes aporten 
qualitat espaïal, construcció de velocitat i una 

sostenibilitat global basada en l’estalvi energètic i 
els conceptes de base a la cuna.

HOSPITAL UNIVERSITARI SONT JOAN | 2010
Avinguda del dr, Josep Laporte, 2, Reus, Tarragona

 
107.000 m2

L’hospital es una gran onfraestructura que obté un confort 
natural i uns baixos costos d’explotació amb una inversió molt 

baixa: 1.350 € / m2. El seu saló proincipal i la seva superfície de 
circulació pública, de 22.500 m3, aconsegueix la comoditat amb 

un dispositiu climàtitc absolutament no connectat. Això es deu a 
que el disseny d’arquitectura es concep amb el repte sostenible 
per a  aconseguir un confort natural sese cap adició energètica.  

ESCOLA TERESIANES | 2014
Carrer de les escoles Pies 44, Barcelona 

2.200 m2 
Aquesta escola està ubicada per la famosa Escola 
Teresianes Gaudí. El proposit era construïr un pabelló 
sobre una pista de bàsquet preexistent, de manera que 
una estructura penja el pabelló de les classes. La façana 
textil de ceràmica protegeix del sol i s’integra amb els 
edificis anteriors, però de forma contemporània.

EDIFICI MULTIFUNCIONAL FONDO | 2013
Carrer de mOSSÈN jACINT verdaguer, 131,
Santa Coloma de Gramanet, barclona

8.900 m2 
En un barri molt poblet prop de Barcelona, aquesta 
instal·lació és una incorporació de diversos usos que es 
reforçen entre si a través de vies personals que atraves-
sen les instal·lacions de l’edifici i generen una connexió 
urbana amb activitats culturals i comerciales i interaccions 
socials. Els usos són un mercat, un supermercat, un jardí 
d’infants i una biblioteca.



Hotels
Els edificis d’arquitectura contemporània poden proporcionar noves

experiències als clients, als hotels boutique al centre, així com les
instal·lacions enfocades a l’experiència del paisatge.

AKO SUITE HOTEL ***** | 2011
Carrer de la Diputació 195, Barcelona

Boutique Hotel al centre de la ciutat de Barce-
lona, contruit amb tecnologies contemporànies 
que ofereixen el seu confort d’alt nivell. La seva 

façana fonamenta la tècnica decorativa tradi-
cional “Esgrafiat” barcelonès amb la contrucció 
modular contemporània per desenvolupar una 

façana inspirada en la natura.

PORT BANÚS RESORT
Port Banús, Màlaga
Projecte

14.356m2
Aquest projecte a la ciutat de Màlaga proporciona 
una experiència de luxe natural amb integració 
paisajística i espais contemporanis a través de 
topògrafia, paisatge, vistes, confort climàtic, 
vegetació i aigua.

ROCAMAR ***** |  EN PROJECTE
Carrer de Sa Jorneta, Cadaqués, Cap de Creus Natural Park

10.000m2
L’hotel té un enfoc topogràfic que desfa espais interiors amb 

paisatge.
Arquitectura sostenible basadaen la contemporaneïtat.

Les tecnologies de construcció proporcionen una integració 
natural, experiència i un efecte wow inmersiu.

PETIT PALACE BCN ***** |  2007
Carrer Roger de Llúria 21, Barcelona

3.879m2
L’hotel boutique del centre de 
Barcelona s’ha transformat de d’un 
anticedifici d’oficines.

BLUE HORIZON HOTEL |  2010
Projecte

52.000m2
Hotel Hight Standart a Yantai, 
Shandong, Xina.
Un podi de serveis (Res-
taurants, events, esports, 
espectacles) té una torre de 
100 m i terrasses exteriors per 
contemplació del paisatge i 
protecció solar. Dins del l’atri 
aire temperat des de canona-
des al terre, pel que l’hotel pot 
reduïr dràsticament les seves 
necessitats d’aire condicionat.



EDIFICI  “SÒCRATES-INDÚSTRIA 4.0”.  
 
2020
 
Centre d’activitats econòmiques 
a Viladecans.  
6.265,04m2. 3.569.238 euros (PEM). 
Espaci/pati de convivència i 
intercanvi professional.

22@ OFICINES
2014 reformes

Àvila 138, Barcelona
 

6.750 m2
332 € /m2

Estalvi d’energia ventilat.
Doble façana de pantalla translúcida.

PARC D’OFICINES “BUSSINES
CENTER”. VILADECANS. 
 
26.667,87me, 15.213.456 euros 
(Fase1). Visió de l’accés a les zones 
comuns i oficines.

GARDENY PCTITAL 
 

2009 reformes
Parc Gardeny 23, Lleida

18.755 m2
590 € / m2 

Pistes interiors amb automatizació.
Les pantalles de cristall proporcionen comodi-

tat iestalvi d’energia a les oficines.

OFICINES AURA SEGUROS
 
2016 reformes
Plaça de la vila 25, 
Santa Coloma de Gramanet,
Barcelona  

1.200 m2
963 € / m2
Flexibilitat funcional i llum natural
dins de totes les oficines.
Façana contemporànea amb 
pantalla suspesa llums LED.

ST PAU RESEARCH CENTER
 
2018 fianl obra
San Quintí 65, Barcelona 

8.733 m2 / 1.085 € /m2
Grans espais oberts i màxima flexiblilitat: 
àrees de 11x80m2 sense serveis verticals 
ni estructures.
Certificació Leed Gold en progrés.

Oficines
Les tecnologies d’edificació contemporànees poden 

proporcionar edificis d’oficines amb flexibilitat, transparència, 
comoditat i sostenibilitat i centrar-se en l’experiència dels empleats.



Planejament
El valor de les operacions inmobiliaries sovint depèn d’una interació urbana àgil 
amb les administracions locals. Els nostres valors con arquitectes està alleujant

aquest procediments per eliminar l’incertesa i escurçar els termes.

CASTELLARNAU PLA UNBÀ | 2005
Sabadell, Barcelona 

Desarrollo Urbano en Castellarnau. Sabadell. 
Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, 
Parque de 32.000m2.

AJUNTAMENT 22 @ BARCELONA COMITÉ 
D’EXPERTS | 2017-18

 

Participem com a experts en la comissió 
d’experts per al desenvolupar el futur del 
districte de la innovació 22 @ Barcelona.

Aquest equip de treball està organitzat per 
l’Ajuntament de Barcelona.

PLA URBÀ GENERAL A CADAQUÉS | 2016-18 

Cooperrem amb la ciutat de Cadaqués.
Consell per actualitzar el seu antic pla urbà general, 

per a eliminar contradiccions de regulacions que van 
fer impossibles noves operacions urbanes.

PLA DE MILLORA AMBIENTAL I ENERGÈTICA EN 
UN BLOC DE LA CIUTAT DE BARCELONA | 2016  

Pla urbà estratègic per la regeneració d’un tot 
existent bloc urbà per a convertirlo en NZEB 
paràmetres al centre de la ciutat de Barcelona.

CALA TAMARIT PLA URBÀ | 1988
Tarragona 

En una siperfície de 47 ha, es va planificar una 
operació urbana de 711 habitatges en un turó 
pror del mar a la zona de Tarragona, i després 
vam fer el projecte i vam construir les cases.

PLA DE MILLORA DEL BLOC URBÀ 22  
@ | 2008
Carrers Badajoz + Tànger + Àvila + 
Sancho de Àvila, Barcelona 

Projecte de desenvolupament de tot in 
bloc de la ciutat al districte d’innovació 
22 @, amb transformació d’ús per 
desenvolupar edificis d’oficines a una 
anterior zona industrial.



PREMIS



2020
XVIII Premis Ceràmica. Primer Premi d’Arquitectura
pel Centre d’Investigació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. 

2018
Premi a la innovació i recerca en el formigó, atorgat per la 
Fundació Eduardo Torroja. “Projecte Climate Concrete”.  

2017
Premis de construcció sostenible de Castella i Lleó.
1r premi Estatal al edifoco d’ús terciaro pel “Centre tecnològic 
Leitat”. 

2016
Build Awards 2016, Industrial Buildings.

2015
Segon Premi Internacional “CEMEX” a la “Sostenibilitat” pel 
centre “San Bernabé” Monterrey, Mèxic.
Primer Premi Internacional “CEMEX” al millor edifici de ser-
veis socials pel centre “San Bernabé” Monterrey, Mèxic.
Finalistes “Catalunya Construcció” amb l’ampliació de les 
“Teresianes-Ganduxer”. 
Segon Premi a l’Obra de l’any amb la categoria d’urbanisme 
per l’edifici “Centre cívic a Bernabé”
Premi a l’obra d’habitatges a Rennes en la primera edició de 
la “Mostra Internacional d’Arquitectura Catalana” organitza-
da pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

2014
Primer premi al concurs sobre innovació i industrialització 
sostenible “3ÈME MILLÉNAIRE” d’Habitat Toulouse. França.

2011
Primer Premi d’àmbit europeu de Construcció Sostenible 
convocat per la Conselleria d’Obres Públiques de la Comunitat 
de Castella i Lleó a la millor obra cap a la sostenibilitat pel “Parc 
Científic Tecnològic Agroalimentari de la Ciutat de Lleida”.

2010
IV convocatoria de “Premis Nan”. Primer premi a la “Mejor 
integración de la energía en arquitectura”, per l’Hospital Sant 
Joan de Reus.
Primer Premi “Aplus” a l’Arquitectura Sostenible pel “Centre 
Científic Tecnològico Agroalimentari Gardeny”.

2009
Primer premi a l’obra de rehabilitació més innovadora per 
l’obra Parc Científic Tecnológic Agroalimentari de la Ciutat 
de Lleida. Premis “Catalunya Construcció”. Equip seleccionat 
en el “Proyecto Pez de Plata-iniciativa BWM”. Selecció de les 
iniciatives més innovadores de la ciutat de Barcelona. Jurat 
format per l’Ajuntament de Barcelona.

2008
Primer Premi “Premios Endesa” a la millor Promoció Sosteni-
ble d’Habitatges. Promoció “Cases Kyoto”.
Promotora privada PMP.

2007
Menció especial “Premis Endesa a la promoció immobiliaria 
més sostenible/BMP’07” per les Naus Industrials “Pont Reixac” 
a Sant Just Desvern.

2006
Premi a la trajectòria professional de protecció i millora del 
medi ambient en sostenibilitat per l’edificació.
Premi Medi Ambient de la Conselleria de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya.
Primer Premi de Arquitectura Sostenible “Call Center de Ins-
tal·lacions II. Toledo. Foro Civitas Nova. 
Premi d’Habitatge i Urbanisme a Castilla-La Mancha.

2005
Presentació i Premi Nacional al Congrés de Tokio per l’obra 
presentada al Green Builiding Challenge
“Edifici Pau Claris”.Segon Premi “Façana esgrafiada de formi-
gó arquitectònic a Pau Claris” en els Premis de Catalunya
Construcció, organitzats pel Col·legi d’aparelladors i arqui-
tectes tècnics de Catalunya.

2004
Selecció nacional d’obres significatives respectuoses amb el 
consum d’energia i el medi ambient
“Green Building Challenge”, pel Ministeri de Foment i el Consell 
Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya. 

2003
Primer premi per realitzar l’avantprojecte del Centre de visi-
tants i centre d’investigacions“Centre Cousteau-Planeta Oceà”. 
Fundació Cousteau-Ajuntament Sant Feliu de Guixols. Girona. 
Espanya.

2002
Primer Premi del “concurs d’idees per a la incorporació de 
nous sistemes i tecnologies per projectar la construcció 
d’habitatges” en l’Apartat de Fonamentació i Estructura. 
Premi del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya. Espanya.

2000
Premi a la innovació constructiva per l’habitatge “Casa Tere-
sa” a Barcelona, de la FIRA de la construcció BAU. Munich. 
Alemanya

1996
Selecció i exposició de l’obra realitzada en la Selecció Nacio-
nal de Joves Arquitectes d’Espanya, de la
“Fundació Antonio Camuñas”. Espanya.
Menció Honorífica del Concurs Europeu d’habitatges EURO-
PAN IV. Helsinki. Finlàndia.

1991
Menció als PREMIS CONSTRUMAT (Premis a la innovació 
amb cost assequible), amb l’Edifici d’habitatges al Passeig 
Sant Gervasi. Barcelona. Espanya.



PUBLICACIONS



“TC CUADERNOS Nº 106 “ 
· PICHARCHITECTS ·  

Felipe Pich-Aguilera. Teresa Batlle.
Arquitectura 2005- 2012.“
Monogràfic Pich-Aguilera /

PichArchitects.
Publicat al 2012

“CON LA REALIDAD”  
EQUIP ARQUITECTURA PICH-AGUILERA 

 Felip Pich-Aguilera. Teresa Batlle. 
Publicació de les principals obres dels 

darrers 10 anys. Editorial Actar.
Publicat al 2008

“ARQUITECTURA INDUSTRIALIZADA, 
UNA RESPUESTA REAL”

Publicació-reflexió obra industrialitza-
da en formigó. Habitatges El Polvorí i 

Escola Sant Cugat. Editorial Actar.
Publicat al 2006

“BIÓPOLIS, BUILDING NATURE. 
PICH-AGUILERA, ARCHITECTS” 

Publicació de la Galeria
Aedes de projecte i obra

arrel de l’exposició realitzada.
Publicat al 2003

“OTROS TERRITORIOS. UNA NUEVA 
CORTEZA” 

Publicació-reflexió sobre cobertes aljub 
ecològiques, aplicació a un Habitatge a 

Collserola. Editorial Actar.
Publicat al 2002

“LA ARCILLA TECNOLÓGICA,
 NUEVO ORIGEN PARA LA 

ARQUITECTURA CONTEMPORÀNEA” 
Publicació-reflexió sobre les noves 

aplicacions dels elements
ceràmics, aplicació en un habitatge a 

Collserola. Editorial Actar.
Publicat al 2001

“LA PIEL DE CERRAMIENTO PARA 
UNA VIVIENDA CONTEMPORÁNEA, 
Nuevas posibilidades proyectuales, 

constructivas y de calidad en las fachadas de viviendas” 

Publicació reflexió sobre els tancaments de formigó 
arquitectònic. Editorial Actar.

Publicat al 1999

PUBLICACIONS PRÒPIES



PUBLICACIONS

PUBLICACIONS DIGITALS PRINCIPALS
 

Blog  www.picharchitects.com/blog/

Facebook www.facebook.com/Picharchitects

Twitter www.twitter.com/PICHarchitects
 
Linkedin www.linkedin.com/company/picharchitects-pich-aguilera/ 
 
 
 

Metalocus        www.metalocus.es

Architizer        www. architizer.com

Archilovers        www.archilovers.com

Archello  www.archello.com

Hic         www.hic.com

A vivre editions       www.avivreeditions.com

Architopik        www.architopik.com

aRoots  www.aroots.com

Tectónica blog www.tectonicablog.com

Arch2O magazine    www.arch2o.com

AECCAFE         www10.aeccafe.com

Via construcción     www.viaconstruccion.com

Plazatio         www.plazatio.com

World Architects   www.world-architects.com

Baunetz       www.baunetz.de



PUBLICACIONS

2019
ARQCO 2019_2019/02 Interempresas media - 
edifici Sant Pau. 
CIC ARQUITECTURA Y SOSTENIBILIDAD amb 
l’article Jordi Paris: “La sostenibilidad como 
oportunidad.CONARQUITECTURA ABRIL 2019. 
Edifici Sant Pau + un especial de l’envolvent de 
Sant Pau.
FORMA ON THE ROAD. “Guía de arquitectura de 
Barcelona” - Projecte Pere IV i Santa Madrona.
IECA “Manual de aplicación de la inercia termica” - 
Edifici Leitat. 
NAN CONSTRUCCION. ABRIL 2019 - Sant Pau. 
PROMATERIALES. MAYO 2019 - Sant Pau. 
48H OPEN HOUSE. OCTUBRE 2019 - Sant Pau. 
TC CUADERNOS “Palabras a mano alzada” 
Publica un article extens de fa uns anys i croquis 
d’en Felip Pich-Aguilera.
LA VANGUARDIA. Artícle Llatzer Moix Edifici Sant 
Pau i premi MIPIM Sant Pau. 
ARQUITECTURA VIVA. Monogràfic - Sant Pau. 
BARCELONA REGIONAL. Treball  desenvolupat 
“IDEES PER TORRENT ESTADELLA a Barcelona  

2018
“3ER. CONGRÉS D’ECONOMIA I EMPRESA DE 
CATALUNYA. CAP A UN MODEL EFICIENT I EQUITATIU. 
EL MEDI AMBIENT EN EL PRESENT I EN EL FUTUR 
“amb l’article” L’edifici NZEB, el nou model 
arquitectònic que consumeixi zero: l’experiència de 
picharchitects “. Editat pel Col·legi d’Economistes 
de Catalunya.
“INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
CONSTRUCTION RESEARCH” amb l’article i premi 
“Climate Concrete - Prefabricated solution for bioclimatic 
façade design”. Editat per l’Institut Eduardo Torroja.
 “LA CELLERA - GRUP DE TREBALL I REFLEXIÓ 
PEDAGÒGICA” número 6 “Reflexions sobre 
l’arquitectura escolar i el projecte pedagògic”.
“HOTELS I LLOCS DE DESCANS” EDITORIAL 
“ARQUITK-MÈXIC”. Publica l’Aparthotel  
“Akosuites” a Barcelona.

2017
PRÀCTICA URBANÍSTICA Nº145. Article 
Arquitectura ambiental.
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN. Article 
“Concepción y realización de celosías cerámicas, 
una evolución constructiva”.
GENERALITAT DE CATALUNYA:COL·LECCIÓ 

QUADERN PRÀCTIC Nº11. Guia Edificis de consum 
d’energia gairebé zero.
ARQUITK Nº 102 ARQUITECTURA PARA LA 
SALUT. Hospital de Reus i Centre Tecnològic Leitat.
INNOVA APC16. Coberta autoportant Centre Cívic 
“Joan Oliver-Pere Quart”.
ARQ&S MÈXICO Nº5. Centre Tecnològic Leitat.
REVISTA STRELKA RUSSIA. Habitatges Santa 
Madrona i Gavà.

2016
ARQUITK Nº 97. Centre Tecnològic Leitat.
PROMATERIALES. Escola especial Paideia, Can 
Canal-Cabrera de Mar, centre Cívic Les Corts, Aura 
Assegurances-Edifici d’oficines, centre Tecnològic 
Leitat, i reforma Sedatex.
CONARQUITECTURA. Anuari 2016- Centre Cívic 
Les Corts.
PREMIO OBRAS CEMEX. Macrocentre Comunitari 
San Bernabé.
ARQ&S Nº 4. Macrocentre Comunitari San 
Bernabé.
ARQUITECTURA VIVA Nº 156. Escola Josep 
Guinovart.
HABITAT FUTURA. Nou Hospital Sant Joan de 
Reus.
HI-DESIGN, KINDERGARTEN ARCHITECTURE. 
CEIP Josep Guinovart.
CERCHA. Magical.
FACHADAS EN CELOSÍA. Casa Teresa.
CONARQUITECTURA Nº 48. Casa Pomaret.
HI-DESIGN, XINA. “Sustainable & green building” 
Hospital Sant Joan de Reus.
ARQUITK. Hospital Sant Joan de Reus. 

2012
“EL LLIBRE VIU 22@” Espanya.
ACTAR. Guia de Barcelona. Editorial Actar. 
Espanya.
PROMATERIALES. Guia d’Estudis d’Arquitectura 
2012. Editorial Protiendas, Espanya.
DETAIL GREEN. Hospital Sant Joan de Reus.
ICAEN. Article “Cultura Energética”.
FUTURE. Barri Avançat de Toledo.

2011
“HACIA UNA VIVIENDA SOSTENIBLE” Autor: 
Manel Gausa. Generalitat de Catalunya/Consell 
Assessor per un desenvolupament sostenible.
ON DISEÑO. “ARQUITECTURA HOSPITALÀRIA”. 
Hospital de Reus.



PUBLICACIONS

PUBLICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
“Escola Fort Pienc” i Escola “Les Casernes”.
FIRA CONSTRUMAT publica totes les activitats 
comissaries per Pich-Aguilera i EIG.
“HABITAT FUTURA”, rehabilitació “Gardeny PCiTAL. 
versus arquitectura sostenible.” Pcital-Lleida.

2010
“3ª MOSTRA D’ARQUITECTURA DE LES TERRES DE 
LLEIDA”. PCiTAL-Gardeny. Magical-Gardeny. Piscina 
Trèvol.
GAS NATURAL “ESTUDIO DE EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA”. Casa Kyoto i PCiTAL-Lleida.
ARQUITECTURA DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS 
A CATALUNYA. 2000-2011. Generalitat de 
Catalunya. Publicació de les obres més significatives 
construïdes per la Generalitat de Catalunya.
EDIFICACIÓ SOSTENIBLE. Foro Universitat 
Comunitat Valenciana. Entrevista a Felip Pich-
Aguilera-TODO HOSPITAL Nº 266 Monogràfic
DETAIL “UNA REALITAT INDUSTRIAL” publica 
l’obra de quatre escoles.
ARQUITECTURA VIVA Nº 130 “LA HORA SOLAR”. 
Pcital-Lleida.
ON DISEÑO Nº 310 “Sostenibilidad en arquitectura.
INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN Nº 517. Consell 
superior d’investigacions científiques. Sostenibilitat 
en la construcció. Pcital-Lleida.
ARQUITECTURA PER A LA SALUT. 18 anys 
d’arquitectura sanitària. Catsalut 1991-2009. 
Hospital de Reus.
ARQUITECTURES DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS A 
CATALUNYA 2000-2010. CEIP Eulalia Bota i el CEIP 
Fort Pienc.

2009
“RECICLAR Y RECONVERTIR PARA CREAR UN 
ESPACIO BIOCLIMÁTICO”. PCiTAL-Lleida.
REVISTA D’ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓ, 
ENGINYERIA I EQUIPAMENT. Habitatges socials 
Vitoria-Gasteiz.
FORMAS DE PROYECTAR. Casa Kyoto.
CIC-CONSTRUCCIÓ. Publicació especial oficines 
“Contemporany Corporate Architecture”.
EDITORIAL DAAB. Call Center Toledo.
DESIGN IN SPAIN”. PCiTAL Lleida.
PREFABHOUSES. Casa Kyoto.
CONCRETE PLANT+PRECAST TECHNOLOGY. 
BETONWERK+FERTIGTEIL-TECNIK. ALEMANYA. 
Casa Kyoto.

GRUPO VIA “Quién es quién de la arquitectura 
sostenible”. A+Arquitectura+sostenible.
CIC-CONSTRUCCIÓ. HABITAT FUTURA. GRUPO 
VIA. Publicacions a les revistes de construcció 
especialitzada la realització del pavelló “Casa 
Barcelona”. Construmat09. “Ventanas, puertas y 
cerramientos acristalados”.
PUBLICACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA. 
DIRECCIÓ GENERAL D’HABITATGE I 
MEDIAMBIENT. “14KG DE CO2”, Article“ 
La industrialització i com s’aproxima a la 
sostenibilitat”.

TECTÓNICA. ENERGIA (I). Edifici d’oficines 22@. 

2008
CORTEZAS CERÁMICAS. Call Center Toledo.
ARKETYPO, ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO. 
Visesa. Torre de Jardins i Llar d’infants Torressana.
PÚBLICO EFÍMERO, LA CERÀMICA EN 
L’ARQUITECTURA. Ascer. Call Center Toledo.
CASE A BASSO CONSUMO ENERGETICO. Italia. Casa 
Collserola.
DETAIL. Edifici d’habitatges a Zabalgana a Vitoria.

TECHNIQUES & ARCHITECTURE. Call Center Toledo.

2007
LA NUEVA SENSIBILIDAD AMBIENTAL EN LA 
ARQUITECTURA ESPAÑOLA 2000-2007.
CLIP MEDIA. Bloc d’habitatges a l’eixample de 
Barcelona.
NEW PATENTS. NEW ARCHITECTURES IN 
CATALONIA. Mur Cortina Mediterrani, edifici 
d’oficines 22@.
ARQUITECTURA SOSTENIBLE. Call Center Toledo.
PENSAT A BARCELONA. INNOVACIÓ, PRODUCTE, 
SERVEIS, CIUTAT. Edifici d’habitatges a l’eixample 
de Barcelona.
TEMA DE ARQUITECTURA. ARQUITECTURA 
TERCIÀRIA: OFICINES 1. Call Center Toledo.
ON DISEÑO Nº 284, EDIFICIS D’OFICINES I 
TERCIARIS. Call Center Toledo.

2006
ARQUITECTURA Y DISEÑO Nº62. Publica l’obra del 
despatx en un article de “Fachadas innovadoras y 
eficaces”.

CONARQUITECTURA Nº18. Call Center toledo.

Casa Barcelona-Fundació Mies Van der Rohe-
Construmat. “La façana verda”.

ON DISEÑO Nº 274. Edifici d’oficines 22@.



ARQUITECTURA VIVA, ETIQUETA VERDE Nº 105. 
Call Center Toledo.

CLIMAS-CLIMATES Nº 16. Call Center Toledo.

TC CUADERNOS-VALENCIA, “ARQUITECTURA 
ESCOLAR 2”. Ceip Ponent-Terrassa.2005
Publicacions del Ministeri de l’habitatge i del 
Congrés a Tokyo de l’edifici seleccionat com 
a referència nacional: Pau Clarís. “THE 2005 
WORLD SUSTAINABLE BUILDING. ACTION FOR 
SUSTAINABILITY”. Tokyo. Japó.
CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y PAISAJE. 
Article “Naturación de edificios”.
DETAIL. Edifici Pau Clarís i Casa Kyoto.
METALOCUS Nº 017. Edifici “Call Center Toledo”.
EL REENCUENTRO CON EL SUELO EN LA 
ARQUITECTURA CONTEMPORÀNEA. “La Torre de 
los jardines”.

2004
DAU “ESPAI RESIDENCIAL MÍNIM” Nº 22. Debats 
d’Arquitectura i Urbanisme de la Demarcació de 
Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
QUADERNS, ARQUITECTURA I URBANISME. 
Revista del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya. Casa Teresa.
TECHNIQUES & ARCHITECTURE. Actes 
environnement. Revista francesa que publica l’obra 
bioclimàtica.
INTELLIGENTE ARCHITEKTUR, ZEITSCHRIFT FÜR 
ARCHITEKTUR UND TECHNIK. Alemanya. Torre de 
Jardines.
ELS ALTRES ARQUITECTES. Publicació del Museu 
de Zoologia de Barcelona arrel de l’exposició del 
mateix nom.
DAU “L’ESCALA SOSTENIBLE” Nº 21. Debats 
d’Arquitectura i Urbanisme de la Demarcació de 
Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
2002
DE ARCHITECT. Holanda. Publica l’obra 
bioclimàtica.

2001
METALOCUS Nº6/7. Casa Teresa i planejament de 
la ciutat d’Orly. 
VIURE ELS BARRIS. Programes de Nous Habitatges 
de substitució per a la Millora de les Àrees Urbanes 
de Catalunya. Edifici El Polvorí.
ON DISEÑO Nº22. Publica l’obra Casa Teresa en 
els Premis Saloni. Barcelona.
DISEÑO INTERIOR. Casa Teresa. 

1999

QUADERNS D’ARQUITECTURA I URBANISME 
Nº221. L’estat de la questió. Article “El problema 
de l’habitatge, una assignatura pendent” 
conjuntament amb l’obra Can Baciana.
OFERTA EXPORTABLE DE ARQUITECTURA 
ESPAÑOLA. Obra publicada en CD-ROM. Edició del 
Consell Superior
d’Arquitectes i l’ICEX.

1998
METÀPOLIS, 25 PROPUESTAS X 21 EQUIPOS. 
Publicació amb propostes per l’eixample de 
Barcelona arrel d’aquesta exposició.
LITTORAL ’98, FOURTH INTERNATIONAL 
CONFERENCE. Publicació de “l’European Coastal 
Association for Science and Technology” amb 
l’article de l’Urbanització Cala Tamarit, “noves 
propostes d’urbanitzar el territori”.

1997
PREMIS D’ARQUITECTURA DE LES COMARQUES 
DE GIRONA. Publicació del col·legi d’arquitectes.

1996
PUBLICACIÓ DE LA FUNDACIÓ “ANTONIO 
CAMUÑAS”, publica l’obra seleccionada en el 
Premi Nacional de Joves Arquitectes.
PUBLICACIÓ DE LA UIA-CHICAGO “LOS 
CATALANES EN TODO EL MUNDO”, Publica 
una obra a Quito - Equador. Publicació de la 
Generalitat de Catalunya i el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya.
REVISTA DEL CONSELL SUPERIOR 
D’ARQUITECTES D’ESPANYA publica Menció 
Honorífica concurs d’habitatges a Helsinki-
Finlandia.
CONVERSES. Publicació de l’Escola d’Arquitectura 
d’Oporto amb l’obra del despatx.
Guia d’arquitectura de la ciutat de Girona, inclou 
una obra del despatx.
1990
ARCHITECTI. Portugal. Edifici d’habitatges en el 
monogràfic dedicat a Espanya “La generación de 
los 80”.



ACTIVITATS



Una de les característiques que defineixen el despatx és l’aposta per l’arquitectura sostenible i 
el respecte pel medi ambient, així com una recerca de nous sistemes constructius basats en la 
industrialització dels processos. En aquest sentit el despatx ha participat en nombrosos cursos i 
màsters i ha organitzat debats, taules rodones i activitats.

Com activitats d’interès cal destacar:

• Participació en l’equipo de treball d’Economia Circular, liderat per GBCe.

• Fundadors i membres de l’Associació Green Building Council España (www.gbce.es). 
Presidència de 2009-1017).

• Presidència del comité científic de l’Associació espanyola de sostenibilitat yiArquitectura (ASA 
www.sostenibilidadyarquitectura.com)

• Miembres de les comissions de treball de l’Associació 22@Network. Presidència de la Comissió 
d’Empresa i Medioambient. Participants actius en la Comissió d’Urbanisme i la Comissió  
d’Innovació.

• Membres de Consell Director de la “Plataforma per a la Industrializació dels habitatges. P.I.V.” i 
participant de la Comissió de l’equip de Treball Col·laboratiu.

• Presidència de la Cambra de Societats Professionals.

• Assessors en Medi Ambient i Sostenibilitat del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).

• Participació en els grups de treball de l’Institut Català de l’Energia entorn a Edificis Netzero.

• Participació en els grups de treball de la Subdirecció “General d’Arquitectura, habitatge i sòl” del 
“Ministeri de Foment” en la seva llei de “Rehabilitació, Regeneració i renovació urbanes” i en els 
documents bàsics de Codi Tècnic de l’Edificació.

• Participació en els grups de treball del Pla Estratègic del Consorci d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona (2017-2021). Ponents i responsables de l’elaboració del document final del Grup “El pla 
d’equipament educatiu, cap a una arquitectura versàtil i polivalent”.

• Membre assessor de la Comissió del Medi Ambient de l’empresa CEMEX.

• Seguiment de treballs de doctorat i postgrau d’arquitectura i enginyeria.

• Participació en el Comitè Científic del Congrés d’Arquitectura organitzat pel Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya.

• Participació en l’Agrupació d’Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(www.coac.net/aus).

• Avaluador dels Premis R + D + I promoguts per la Fundació Repsol.

• “Ciutat Verda” (2007-2006-2005). Participació en el Comitè Organitzador dels Congressos.

• Participació anual en els Premis Organitzats per NanArquitectura. Jurat d’eficiència energètica i 
sostenibilitat en l’arquitectura.

• Participació a l’Observatori Ciutat 3R (Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana).

• Participació en les activitats d’Arquitectura generades pel Grup Interuniversitari CTPA 
(Confederació de Tallers de Projectes d’Arquitectura) en les activitats municipals “Pis Pilot”, 
“Torre Baró-Prototips”, “Super Illes” Poble Nou “.

• Participació en les activitats anuals “Open House”.

ACTIVITATS



saludables. Un enfocament transversal per a la 
governança local innovadora “.

Participació en el Congrés Internacional “II 
Conferència Internacional Concrete Sustainability - 
ICCS16”.

2015
Comissaris de l’Eix de Sostenibilitat de la Fira 
Beyond Building Barcelona by Construmat 2015 a 
Barcelona. 
2014 
Organització i Presidència del Comité Organitzador 
liderat per GBCe del Congrés internacional 
d’edificació sostenible triannual (wsb14 Barcelona).

Direcció i Coordinació, juntament amb l’Associació 
de Sostenibilitat i Arquitectura (ASA) del concurs 
internacional “Powering Transformation”.

Conferència a “Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble” « DEVELOPPEMENT 
DURABLE. L’ARCHITECTURE COMME RÉPONSE ».

Conferències Shangai i Qingdao «Urbanisme i 
Sostenibilitat»

2013
Participació en el Congrès d’“Eficiència Energética. 
Smart Cities i Comunitats amb una conferència de 
la nostra trajectòria professional, organitzada per la 
Comissió Europea a Brussel·les.

Presentació del projecte de recerca “Beca”-
Monitorització del comportament ambiental dels 
habitatges socials a Barcelona, Alemanya i Brussel·les.

Conferència de la trajectòria professional a l’Escola 
d’Arquitectura de la Universitat de Hong Kong.

2012
Participació a les taules de debat i reflexió del 
Col·legi d’arquitectes de Catalunya projecte 
“impulsa” sobre present i futur de la professió 
d’arquitectes.
Assessors al projecte de la Universitat Politècnica 
de Catalunya “Eco” de la competició internacional 
SOLAR DECATHLON-EUROPE.

2019
Participació en els Grups de Treball del Consorci NZEB. 
Monterey. Mèxic. 

Conferencia de l’obra del despatx organizat per CPAU. 
Buenos Aires. Argentina. 

Participació en els programes de innovació en la 
construcció amb el Consulat de Bèlgica.

2018
Membres de Jurat en concursos i premis nacionals 
i internacionals, com a representants del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, del Consell Superior dels 
Col·legis d’arquitectes, de les associacions GBCe i ASA, 
del Consorci d’Edificis NZEB-mexicà.

Conferència de la nostra feina al Congrés Internacional 
sobre arquitectura i urbanisme, coordinat per la 
Universitat Catòlica de Pereira. Colòmbia.

2017 
Participació i Ponència en el Congrès Internacional 
“Designing Material Innovation” organitzat per 
“California College of the rts”. San Francisco. EEUU.  
 
Ponència i “ TopsSpeaker” al Congrès organitzat per 
l’associació immobiliaris de la ciutat de Monterrey, 
Mèxic. Ponència “Cap edificis de consum O”.

Ponents del “Pla d’equipaments educatius. Cap a 
una arquitectura versàtil i polivalent”, Ponencia 3 del 
Pla Estratègic del Consorci d’Educació de Barcelona, 
Consorci participat per la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona. Desembre 2017. 
Participació en el Comité de Treball de “Economia 
Circular”, coordinat per GBCe-Catalunya.

Participació en les activitats organitzades i exposició 
de la Fira MIPIM. Cannes. Col·laboració PPP amb 
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.

Participación i ponència en les Jornades sobre 
industrialització de l’Institut FECEA. Asturies.

2016
Participació en el Congrés Europeu 
“Desenvolupament urbà per a ciutats més 

Proposta d’acció en el projecte prototip “Super Illes a Poble Nou” amb la CTPA (Confederació de Tallers de Projectes d’Arquitectura), 
l’Agència d’Ecologia Urbana i l’Ajuntament de Barcelona. Activitat desenvolupada amb l’ESARQ-UIC, ETSAV-UPC, ETSAB-UPC, IAAC, 
Arquitectura La Salle.

ACTIVIDADES PRINCIPALES CON CARÁCTER INTERNACIONAL



Conferència sobre l’obra del despatx organitzada 
per la Càtedra de Bioconstrucció de la TEC de 
Monterey, Mèxic.

Conferència de l’obra del despatx al Congrès 
d’edificació sostenible organitzat pel “Turquey 
Green Building” i la “Sustainable Academy”.
 
2011
Conferència sobre la “dell’Energia Settimana” de la 
ciutat de Bèrgam, amb la presentació de les obres 
desenvolupades en aquest sentit del despatx.

Conferència d’“Arquitectura i sostenibilitat” (Red 
d’Empresaris. Ajuntament de Qingdao) a la ciutat de 
Qinddao, Xina.

Conferències en el col·legi d’arquitectes d’Istanbul i 
l’Associació de la construcció YEM. “L’eficiència i la 
sostenibilitat en l’edifici”.

2010
Participació com assessors a l’empresa en 
sostenibilitat del medi ambient a la CIMERA 
DE CANCÚN organitzada per avançar 
internacionalment en el canvi climàtic.

Taller i conferència inaugural programa de Màster 
”L’arquitectura i la sostenibilitat”. Universitat 
Motolinia,  
El Pedregal, Ciutat de Mèxic.

2008
Conferència “Tecnologías para una arquitectura 
sostenible, artificialmente natural” organitzada per 
SENAM-Col·legi d’arquitectes de Santa Cruz. Bolívia.

Conferència de l’obra recent al 3r Congrés 
Internacional amb Alta tecnologia Bioclimàtica 
i Disseny Sostenible. Arquitectura: ¿ciència 
sostenible? Organitzat per la Universitat Nacional 
Autònoma de Mèxic (UNAM). Ciutat de Mèxic. 
2007

Participació com a representants de l’Estat Espanyol 
en el Congrés Mundial de l’Edificació Sostenible a la 
ciutat de Melbourne.

 
2004
Participació com a representants de l’Estat Espanyol 
en el Congrés Mundial de l’Edificació Sostenible a 
la ciutat de Tokio. Premi per l’edifici d’habitatges de 
“Pau Claris”.

Invitació a participar i participació al Workshop de 
propostes per la ciutat de Riga, Letònia. Ajuntament 
de Riga.

Participació en un Màster sobre l’arquitectura i el 
seu futur professional. Universitat de Santo Tomás. 
Bucaramanga. Colòmbia.

2003-2002-2001
Participació amb la “Freu Akademie der Künste”. 
Alemanya.

2003
Exposició “BIOFOLIS, BUILDING NATURE”a la Galeria 
AEDES de l’obra del despatx.

2001
Tallers internacionals pel desenvolupament del Pla 
“presentació de propostes pel Municipi d’Orlú. París. 
França.

2000 
Estratègic per la Zona Metropolitana “MISSION 
SEINE AMONT”.
1996
Menció i invitació als Premis EUROPAN IV. Helsinki. 
Finlàndia.

1990
Primer premi EUROPAN II. Projecte a  
Alguazas, Murcia.




