
 
NOTA DE PREMSA EMBARGADA FINS DIMARTS 01 DE DESEMBRE DEL 

2015 A LES 19:00 H 
Acte de lliurament dels PREMIS BONAPLATA 2015 

 
 
Dia:   Dilluns 30 de novembre de 2015 
 
Hora: 19:00 h 
 
Lloc: Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya 

Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona   
 
Acte de lliurament de premis de la 23ena edició dels Premis Bonaplata per la 
valoració del Patrimoni Industrial Tècnic i Científic i els  Premis Bonaplata per a 
Joves. 
 

 
Premis Bonaplata 2015 
 
Organitzats per l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia 

Industrial de Catalunya, tenen com a finalitat premiar el interès per recuperar i 

difondre el patrimoni industrial de Catalunya; amb l’objectiu de sensibilitzar l’opinió 

pública sobre la importància del patrimoni industrial, testimoni de la nostra història. 

 

Els premis que es lliuren estan agrupats en tres categories: 

 

 Premi Especial de Patrimoni: adreçat a les persones i/o institucions que hagin 

contribuït a valorar el patrimoni industrial en els aspectes de difusió, promoció del 

turisme industrial, accions en la didàctica i reivindicacions del patrimoni industrial, 

persones que hagin destacat en algun aspecte concret del patrimoni industrial o del 

coneixement de la industrialització de Catalunya i a la col·laboració amb algun dels 

museus integrats en el Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 

 Premi Estudis – Fundació Caixa d’Enginyers: als estudis originals relacionats amb el 

coneixement d’un paisatge industrial o d’un lloc productiu concret, d’una instal·lació 

industrial, tècnica o científica, de béns mobles o de documentacions industrials, 

tècniques o científiques.  



 
 Premi Rehabilitació  Béns Immobles: als millors treballs de rehabilitació, restauració i 

reutilització d’un indret industrial i l’actuació paisatgística en un territori de passat 

industrial.  

 Premi Rehabilitació Béns Mobles: als millors treballs de rehabilitació d’instal·lacions o 

béns mobles industrials, tècnics o científics.  

 

Cada premi s'atorga per un jurat específic format per persones destacades del món 

científic i cultural. La lectura dels veredictes dels diferents jurats i els noms dels 

guardonats als Premis Bonaplata es faran públics en el moment del lliurament dels 

premis, als quals se'ls lliurarà un diploma acreditatiu. També es concediran mencions 

als treballs o actuacions d'interès especial.  

 

Premis Bonaplata per a Joves 2015 

Tenen com a objectiu fomentar l’esperit de recerca del jovent. Es concediran als millors 

treballs en els camps de l’arqueologia industrial i de la historia industrial, i també es 

tindran en compte els àmbits de l’antropologia històrica de la industrialització de la 

societat catalana. 

 

Adreçada a alumnes de entre 16 i 18 anys o estudiants de 1r i 2n de Batxillerat o de 

cicles formatius d’ensenyament professional. Es concediran també un màxim de tres 

premis, que consisteixen en una dotació econòmica per valor de 600 euros*.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*Premis subjectes a retenció del 21 % irpf 



 
 

PREMIATS EDICIÓ 2015 

 

PREMI COL·LABORACIÓ AMB EL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE 

CATALUNYA I EL SISTEMA TERRITORIAL. 

El Jurat del Premi Col·laboració dels Premis Bonaplata, format pels membres de la Comissió 

de directors dels Museus del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 

Catalunya (mNACTEC), ha decidit atorgar el Premi Col·laboració amb el mNACTEC i el 

Sistema Territorial a 

L’Associació de socis i col·laboradors del Museu del Ferrocarril.  

Per la seva tasca començada al 2006 amb un petit grup de persones dedicades a la 

restauració d’elements del món del ferrocarril que amb els anys ha anat ampliant el seu 

número de membres i en la actualitat hi ha a prop d’una cinquantena de persones que 

realitzen tasques de documentació, difusió, restauració, manteniment de trens històrics i 

recolzament del servei d’atenció al públic. 

PREMI ESTUDIS –FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS 

El Jurat del Premi Estudis - Fundació Caixa d’Enginyers dels Premis Bonaplata, format per 

Ferran Espuñes Serra, Pere Pascual Domènech, Jaume Perarnau Llorens, Rosa Serra Rotés i 

Mercè Tatjer Mir, decideixen atorgar un Premi a : 

“Del petit taller a la gran fàbrica” síntesi divulgativa de la tesis doctoral “Origen i 

evolució de les tipologies edificatòries i característiques constructives dels 

edificis de la indústria tèxtil a Catalunya (Període 1818-1925)” de Ramon Gumà i 

Esteve. 

El Jurat destaca i reconeix la doble faceta d’investigador i de divulgador de Ramon Gumà, 

que es demostra tant pel ric anàlisi del procés evolutiu, en la definició de tipologies 

arquitectòniques, i en la relació entre espais productius i evolució tècnica, i d’una excel·lent 

aportació planimètrica dels conjunts industrials tèxtils estudiats.  

PREMI ESPECIAL DE PATRIMONI  

El Jurat del Premi Especial de Patrimoni dels Premis Bonaplata, format per la Junta 

Directiva de l’Associació i reunida el dia 19 d’Octubre i el 2 de novembre a l’Associació 

d’Enginyers Industrials de Catalunya, decideix atorgar  



 
Un Premi Especial de Patrimoni en la categoria de Col·laboració amb l’AMCTAIC 2015 

a:  

Fundació AGBAR 

Per la seva implicació, continuïtat i col·laboració des de l’any 1988, primer com a socis de la 

Sociedad General de Aguas de Barcelona, a partir del 2004 com a Fundació Agbar i a partir 

del 2014 per donar suport als Premis Bonaplata Joves.  

 

Un Premi Especial de Patrimoni en la categoria de Difusió a: 

La exposició  “La Bellesa de la Màquina. Fotografia Industrial de Ramon de Baños 

(1890-1980)”  del Museu del Gas – Fundació Gas Natural Fenosa. 

Exposició que ens mostra la descoberta de la col·lecció de fotografies sobre temes 

industrials realitzades per Ramon de Baños, conegut per ser un dels pioners del cinema 

català cosa que va fer que la seva qualitat com a fotògraf fos poc coneguda i que gracies a 

aquesta exposició s’ha posat en valor. 

El Jurat valora molt positivament aquesta exposició i la edició acurada del catàleg, que amb 

caràcter itinerant es pot observar en diferents ciutats i que permet apreciar uns aspectes 

poc coneguts dels espais industrials.  

 

Un Premi Especial de Patrimoni en la Categoria d’una acció en el camp de la 

didàctica del patrimoni industrial i tècnic  a:  

la pàgina web www.traintren.com de Lluís Garcia Rifà, aficionat al món del ferrocarril 

i de la fotografia.  

El jurat valora els esforços per la difusió i conservació del Patrimoni Industrial, normalment 

portat a terme per institucions, però la realitat constata, que hi ha persones que a nivell 

individual fan una tasca de preservació i difusió del patrimoni en un territori.  

La pàgina web esta perfectament estructurada i de una forma didàctica ensenya la evolució 

del ferrocarril de la línia de Barcelona a Puigcerdà i de Sant Joan de les Abadesses. 

 

PREMI BONAPLATA REHABILITACIÓ  

Reunits els dies 19 d’Octubre i 4 de novembre al Museu de la Ciència i de la Tècnica, i una 

vegada analitzades totes les propostes presentades i un cop fetes les visites el dia 28 

d’Octubre, el Jurat del Premi Bonaplata Rehabilitació, format per Pere Alavedra Ribot, Conxa 



 
Bayó Soler, Eusebi Casanelles Rahola, Antonio Navarro Cossio, Pere Puigdollers Ocaña i Jordi 

Rogent Albiol, decideix per unanimitat concedir el premi Rehabilitació en la Categoria Béns 

Immobles a:  

“La recuperació del dipòsit de Can Boada, per el Patrimoni Industrial Català” de 

MINA, Aigües de Terrassa, BIS ARQUITECTES DAVID GARCIA SLP, BAMMP – 

Josep Malgosa, Xavier Delgado arquitectes tècnics i HPSA/Construcciones Quera.  

El jurat valora molt positivament l’anàlisi i rigor per part dels tècnics tant de la documentació 

original com de l’obra que s’ha mantingut en ús fins avui.  

El jurat vol destacar també, que entén que la millor reutilització que pot tenir una obra es 

que segueixi, prèvia readaptació, complint per allò que va ser construïda, en el cas que ens 

ocupa aquesta circumstància s’acompleix a bastament.  

 

El Premi Rehabilitació en la Categoria de Béns Mobles s’ha atorgat a: 

“La recuperació i rehabilitació integral dels cotxes de viatgers de tercera classe, 

CC-6029 i CC-6043 de RENFE” de la Fundació per la Preservació del Patrimoni 

Ferroviari i Industrial de Móra la Nova.  

Aquests dos cotxes són els únics que queden de les 60 unitats que en el seu moment van 

ser construïts a França per La Charentaise i CIMT Compagnie Industrielle de Matériel de 

Transport l’any 1950. 

La intervenció, en tots els aspectes ha estat molt acurada, tan pel que fa a la carrosseria 

com xapes, sostre, decoració tipografies, utilitzant materials molt semblants als originals. 

Recuperació que ha estat possible gràcies a la intervenció dels voluntaris de la Fundació per 

la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial, que valoren i estimen el patrimoni 

ferroviari.  

 

PREMIS BONAPLATA JOVES 2015 

Reunits el dia 04 de novembre de 2015 al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (Via 

Laietana, 39, Barcelona) el Jurat dels Premis Bonaplata per a joves, format per Mercè Borràs 

Roca, Mª Lluïsa Gutiérrez Medina, Guillermo Lusa Monforte i Antoni Roca Rosell decideixen 

atorgar dos Premis Bonaplata Joves, Categoria A: 



 
Ignasi Vendrell Simón, de l’Escola IPSI, pel seu treball  “Creació i manteniment d’un 

parc públic urbà: el Parc del Poblenou”, treball dirigit i coordinat per Josep Mª Fité 

Alsina. 

El jurat vol destacar que es tracta d’un treball pluridisciplinar que combina aspectes lúdics, 

urbanístics, mediambientals, de patrimoni industrial, de conservació d’espècies vegetals i 

d’economia,  aplicats a la creació i el manteniment d’un parc públic en una zona 

postindustrial que pretenia conservar elements al·lusius al seu passat històric i patrimonial. 

 

Ares Rosell i Fernandez, de l’Institut Príncep de Viana de Barcelona, pel seu treball “Els 

panots de Barcelona. Una imatge de la ciutat”, treball coordinat per Núria Escobar 

Benaigues. 

El jurat vol destacar aquest treball de recerca centrat en un aspecte novedós del Patrimoni 

Industrial que es refereix a un element patrimonial i urbanístic: l’estudi de les diferents 

tipologies de paviment de les voreres de la ciutat de Barcelona, l’espai per on ens desplacem 

els vianants. 

En aquest sentit, el jurat fa palès que es tracta d’una aportació innovadora a l’anàlisi del 

patrimoni: el paisatge horitzontal des d’una perspectiva de patrimoni industrial, cultural i 

artístic poc habitual en altres ciutats del món i rarament estudiat.  

 

 

Barcelona, 30 de novembre de 2015 

 
 


