
 
 

NOTA DE PREMSA  
EMBARGADA FINS DIMARTS 4 DE DESEMBRE DE 2018 A LES 19.00 H 

 
 

Guanyadors/es dels Premis Bonaplata 2018 per a la 
valoració del patrimoni industrial, tècnic i científic 
 

L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya 
(AMCTAIC) ha celebrat avui dimarts, 4 de desembre, l’acte de lliurament de premis de la 
26a edició dels Premis Bonaplata per la valoració del patrimoni industrial, tècnic i científic i la 
20a edició dels Premis Bonaplata per a Joves. 
 
Organitzats per l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial 
de Catalunya, els Premis Bonaplata 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. 
 
En aquesta edició han resultat guanyadors: 
 
 Premi Estudis – Fundació Caixa d’Enginyers  
Adreçat als estudis originals relacionats amb el coneixement d’un paisatge industrial o d’un 
lloc productiu concret, o amb el coneixement d’una instal·lació industrial, tècnica o científica, 
de béns mobles o de documentacions industrials, tècniques o científiques. 
 

 Premiat: Història de la indústria del gas a Catalunya, de la Fundació Naturgy. 
 Accèssits: Vilassar de Mar fabril. Història i patrimoni industrial, de Lacol, 

cooperativa d’arquitectes, i Vilanova i la Geltrú, una història industrial. Tres 
segles de societat, treball i progrés, d’Albert Tubau i Garcia.  
 

 Premi Rehabilitació  
Adreçat als treballs de rehabilitació de béns mobles i immobles industrials, tècnics i 
científics. 
 
Categoria de Béns immobles (premi ex aequo):  

 Rehabilitació de l’antiga fàbrica Benet Campabadal, actual biblioteca 
Montserrat Abelló a les Corts, Barcelona, dels arquitectes Ricard Mercadé i 
Aurora Fernández. 

 Rehabilitació de la fàbrica Llobet Guri per adequar-la a la nova escola El far 
a Calella, dels arquitectes Francesc Rius Camps, Sergi  Serra Casals i Marta Adroer 
Puig. 

 
Categoria de Béns mobles 

 Restauració del vagó cisterna PRfv52045 de CAMPSA, de l’APPFI - Amics del 
Ferrocarril de Móra la Nova. 

 
 



 
 

 
 Premi Especial de Patrimoni  
Premi a les persones o institucions que hagin contribuït a valorar el patrimoni industrial en 
diversos aspectes: 

 Promoció del turisme industrial: Ajuntament de Susqueda. 
 Reivindicació del patrimoni industrial: La Nau Bostik, Associació Cultural, i la 

Plataforma veïnal taula Eix Pere IV. 
 Persones que hagin destacat en algun aspecte concret en el camp del patrimoni 

industrial o del coneixement de la industrialització de Catalunya: Francesc Cabana 
Vancells.  

 Col·laboració amb l’AMCTAIC: Port de Barcelona 
 Col·laboració amb els museus del Sistema Territorial del Museu Nacional de la 

Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC): Magda Fernández Cervantes. 
 
 Premis Bonaplata per a Joves 2018 
Es concedeixen als millors treballs en els camps de l’arqueologia industrial i de la historia 
industrial, i també es tenen en compte els àmbits de l’antropologia històrica de la 
industrialització de la societat catalana. Adreçat a alumnes d’entre 16 i 18 anys o estudiants de 
1r i 2n de Batxillerat o de cicles formatius d’ensenyament professional. 
 
Premi a l’estudi d’un lloc productiu o tècnic:  

 Raúl García Ballesteros, Bryan Josué Mendoza Bravo, Víctor Navarro Marín i 
Raúl Ruiz Mansó de l’IES Esteve Terradas i Illa, Cornellà del Llobregat, pel 
treball Maqueta dels engranatges de la màquina de vapor de Francesc Santponç i Roc, 
treball dirigit i coordinat per Joaquin Balaguer Andrés, Ángel Carazo García i Maria 
Montava Gadea, com assessora externa. 
 

Premi a un treball de creació tècnica (2 premis): 
 Jordi Brias Colls, de l’INS Frederic Martí Carreras, Palafrugell, pel treball Braç 

classificador amb impressió 3D, treball dirigit i coordinat per Manel García.  
 Quim de las Heras Molins, de l’INS Lluís de Peguera, Manresa, pel treball 

Construcció d’una videoconsola i programació dels 25 “snakes” que conté, treball dirigit 
i coordinat per Marta Ballús Gorgas i Anna Ferrer Verneda.  

 
Menció especial:  

• Víctor Gómez Plaza, de l’Institut Icària, Barcelona, pel treball Sant Martí a través 
de la cartografia, treball dirigit i coordinat per Joan Carles Luque. 

 
 
 
 
 
Barcelona, 4 de desembre de 2018 
 
  



 
 

 
ANNEX: VALORACIONS DEL JURAT 
 
PREMI ESTUDIS –FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS 
 

 Premiat: Història de la indústria del gas a Catalunya, de la Fundació Naturgy. 
El Jurat del Premi Estudis vol destacar que es tracta d’una publicació dedicada a la 
trajectòria econòmica i empresarial de la indústria del gas a Catalunya, una de les 
innovacions més significatives de la primera revolució industrial, transcendent pels 
canvis en les formes de vida com de treball. El jurat valora l’atenció a les indústries 
barcelonines, pioneres, i també a la resta d’indústries que es van construir arreu de 
Catalunya. S’hi destaca l’aportació dels ajuntaments en el desenvolupament de la 
indústria del gas.  
 

 Accèssit: Vilassar de Mar fabril. Història i patrimoni industrial, de Lacol, 
cooperativa d’arquitectes. Per recopilar una completa documentació (plànols, 
fotografies i documents) sobre el passat fabril de Vilassar de Mar tot sintetitzant una 
rica i complexa historia amb l’objectiu de recuperar la memòria industrial del municipi 
i dels seus protagonistes. També per la clara aposta de valorització del patrimoni 
concretada en el contingut del treball i en la seva publicació. 
 

 Accèssit: Vilanova i la Geltrú, una història industrial. Tres segles de 
societat, treball i progrés, d’Albert Tubau i Garcia. Per tractar-se d’un bon treball 
de síntesi sobre la història industrial de Vilanova i la Geltrú que comprèn tots els 
sectors industrials i instal·lacions, des de la primera meitat del segle XVIII fins als 
nostres dies. El treball es fonamenta en una completa bibliografia, buidat 
d’hemeroteca i aportacions orals.  

 
 
PREMI BONAPLATA REHABILITACIÓ  
 
DOS PREMIS EX AEQUO CATEGORIA BÉNS IMMOBLES 
 

o Rehabilitació de l’antiga fàbrica Benet Campabadal, actual biblioteca 
Montserrat Abelló a les Corts, Barcelona, dels arquitectes Ricard Mercadé i 
Aurora Fernández. Es tracta d’una fàbrica tèxtil composta d’una nau resolta amb 
dents de serra de gran valor patrimonial i dos edificis annexes de discret interès. 
La nau coberta amb dents de serra i lluernes es recolza en lleugers pòrtics de 
formigó armat. La lleugeresa i  formes sinuoses  dels pòrtics donen a la sala una 
gran sensació d’ingravidesa.  
Cal fer notar que dita estructura està atribuïda al estudi del gran enginyer suís 
Robert Maillart (1872-1940) reconegut arreu com un dels grans creadors d’una 
atrevida i exquisida poètica de les possibilitats del formigó armat. A Catalunya hi ha 
més d’una obra dissenyada per aquest estudi, com es el cas de la farinera de 
Cervera.  
En la biblioteca els autors del projecte han fet un treball atrevit i respectuós a l’hora. 
Han reconegut i destacat els valors plàstics i intocables de la gran sala i quant als 
edificis annexes de molt discret valor, els han fet permeables a la gran nau, per mitjà 



 
 

de grans obertures i estintolaments, recreant un diàleg que mai havia existit. Es 
podria dir que aquesta atrevida actuació de relligar la part més adotzenada amb la 
part més valuosa ha significat la millora de tot el conjunt, autojustificant-se l’un amb 
l’altre. En tot moment l’usuari i visitant de la nau de lectura és conscient que es troba 
en l’espai d’una antiga nau fabril, però amplíssima, lleugera i sàviament il·luminada, 
on la gran vidriera de tancament de la sala, d’atrevida geometria, no fa més que 
dignificar el conjunt. 

 
o Rehabilitació de la fàbrica Llobet Guri per adequar-la a la nova escola El 

Far a Calella, dels arquitectes Francesc Rius Camps, Sergi Serra Casals i Marta 
Adroer Puig. Es tracta d’un impactant edifici fabril de grans dimensions que havia 
estat dedicat a la indústria tèxtil (gènere de punt), on havien arribat a treballar unes 
4.000 persones. A Calella, de sempre, se’l coneix com “la Fàbrica”, on des de la seva 
construcció (1928) fins la dècada dels anys 70 va funcionar com a tal. És un edifici 
de traça neoclàssica i amb voluntat de manifestar la seva presència, sols cal veure la 
façana a la carretera  on la simetria, pilastres, frisos, mètopes, etc. es troben 
coronades amb un gran frontó que ens recorda un temple grec. Obra de l’arquitecte 
Eusebi Bona (1890-1972) que va bastir importants edificis a Catalunya. Es tracta 
fonamentalment de dues grans naus perpendiculars a la façana de la carretera, 
separades per uns grans patis i un cos central que les uneix i constitueix la façana 
neoclàssica que ja hem comentat. 
L’escola s’ha instal·lat a les plantes baixes de dues naus, la sud-oest destinada a 
educació infantil i la nord-oest per l’educació primària. L’espai entre les dues naus 
conforma el gran pati de la escola. 
Les naus són molt similars però no idèntiques. Una està resolta, la nord-oest, amb 
pilars de fosa i bigues de gelosia amb un gran cantell, l’altre nau, la sud-oest, està 
sustentada amb pilars compostos amb perfils laminats i reblonats. 
Totes dues són de gran alçada, més de 5 m. Aquest fet va marcar la solució que els 
tècnics van emprar per resoldre les aules. Utilitzant unes cèl·lules o caixes a la 
manera de mobles de grans dimensions, on s’instal·len les aules, per sota del gran 
sostre de les naus. Aquestes aules tenen unes cobertes amb una geometria 
composta i a diversos nivells i pendents, que permet obtenir una aportació de llum 
notable. La utilització de materials a l’abast, solucions repetitives i fàcils d’executar, 
fa que els espais docents, aules  cuina, serveis, etc., hagin ajudat a una simplificació 
dels treballs.  
Una intel·ligent distribució i disseny dels àmbits interiors i exteriors com a 
prolongació de les aules infantils, entre altres solucions, donen més versatilitat al 
conjunt docent i on la reutilització dels espais es fa palesa com succeeix a l’espai del 
gimnàs.  

 
CATEGORIA BÉNS MOBLES: 
 

o Restauració del Vagó cisterna PRfv52045 de CAMPSA, de l’APPFI - Amics del 
Ferrocarril de Móra la Nova. El vagó cisterna restaurat forma part d’un conjunt de 
500 unitats d’una capacitat de mitjana de 12.500 litres, utilitzats per al transport i 
distribució de combustible. 
Aquest vagó es trobava a la instal·lació logística de la CLH a Tarragona i va ser 
traslladat al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova per carretera.  



 
 

La restauració s’ha fet seguint la normativa de la carta de Riga, document europeu 
que marca els paràmetres de restauració dels béns ferroviaris. 
Per tant, tenint en compte aquesta normativa, les tasques que s’han dut a terme han 
estat: el buidat del llast (terres i pedres dins del dipòsit), desmuntatge d’eixos,  
desagarrotat dels elements de suspensió, comprovació de la caixa ”buit-càrrega”, 
reparació del fre d’estacionament, sanejat de xapa, pintura i retolació. L’estat actual 
de vagó es pot considerar operatiu. 
El Jurat valora positivament la tasca de restauració realitzada per l’equip de 
professionals voluntaris, sota la direcció de Jordi Sasplugas Deu: Albert Romo 
encarregat de les tasques de restauració de les parts mecàniques, Ignasi Solé 
encarregat dels treballs preparatoris de la pintura, i cinc col·laboradors voluntaris 
encarregats de les tasques de suport. 

 
 
PREMI ESPECIAL DE PATRIMONI 
 

 Promoció del turisme industrial: Ajuntament de Susqueda. Per l’organització 
de l’exposició de commemoració dels 50 anys de la presa i embassament de 
Susqueda. L’exposició va suposar l’obertura al públic de la Sala de les Columnes de 
la Central Hidroelèctrica de Susqueda, obra singular d’enginyeria civil, que enllaça la 
funcionalitat tècnica amb una notable qualitat estètica. Per fomentar el  turisme 
industrial i donar a conèixer la història de la construcció i el funcionament d’una 
central hidroelèctrica, així com el reconeixement del riu Ter com a font d’activitat 
econòmica i riquesa del territori que vertebra.   
 

 Reivindicació del patrimoni industrial:  
o La Nau Bostik, Associació Cultural. El Jurat considera excepcional el fet 

que un particular sigui qui adquireixi, mitjançant acords entre propietaris i 
ajuntament, un edifici industrial no protegit, per destinar-lo a activitats 
culturals i obrir-lo al barri, implicant els veïns en la seva gestió i transformació 
física. Trobem com un fet normal que siguin les administracions qui 
transformin els edificis destinats a usos públics i culturals i en alguna ocasió 
empreses privades que  adopta algun dels seus edificis per transformar-los en 
un nous usos, per això la Nau Bostik, al barri de la Sagrera, de la mà de 
Xavier Basiana, ha aconseguit un nou equipament cultural, destinat a 
fomentar i facilitar l’acció social i cultural, implicant als veïns en la participació 
i la gestió dels espais i activitats a l’hora de preservar l’estructura fabril de 
l’última fàbrica del barri de la Sagrera. 

o Plataforma veïnal taula Eix Pere IV. Per la seva reivindicació del 
patrimoni industrial, promogut per un moviment social, encapçalat per la 
societat civil. El Jurat ha valorat la seva contribució a la defensa i reivindicació 
del patrimoni i la memòria industrial del barri del Poblenou, pels seus 
projectes de reactivació i valorització d’edificis i traces urbanes del passat 
industrial del barri, per les accions en el camp de la didàctica i divulgació 
d’aquest patrimoni i també per la difusió i divulgació en activitats populars, de 
valor cultural, urbà i arquitectònic. 
 



 
 

 Persones que hagin destacat en algun aspecte concret en el camp del 
patrimoni industrial o del coneixement de la industrialització de Catalunya: 
Francesc Cabana Vancells. Per tractar-se d’una personalitat  destacada pel seu 
coneixement de la indústria de Catalunya. Advocat i historiador, al 1998 rebé la Creu 
de Sant Jordi per la seva contribució a la divulgació de la tradició industrial i 
econòmica catalana. Dins del conjunt de la seva obra, destaquen Fàbriques i 
Empresaris. Els protagonistes de la Revolució Industrial a Catalunya (1991-1993), 
Caixes i Bancs de Catalunya (1996-2000), Història Econòmica de Catalunya 
Contemporània, dirigit per Jordi Nadal, i ha coordinat diverses biografies a Cien 
empresarios catalanes. 
 

 Col·laboració amb l’AMCTAIC: Port de Barcelona. El jurat considera que al llarg 
dels anys aquest premi s’ha anat atorgant per diverses realitzacions i actuacions de 
especial valoració per a la nostra Associació, però hi ha certes situacions en què 
aquests mèrits es troben en la continuïtat de la relació. En aquest cas la incorporació 
del premiat es produeix al 2009, quan el Port de Barcelona es va incorporar com a 
soci. El proper any 2019 es commemoraran 10 anys de col·laboració. 
 

 Col·laboració amb els museus del Sistema Territorial del Museu Nacional 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC): Magda Fernández 
Cervantes. Per la seva col·laboració i per ser la impulsora i ànima dels antics 
Quaderns Didàctics, de les publicacions de Biodiversitat i actualment les noves guies i 
plànols dels museus del Sistema. Experta en didàctica de les ciències socials, va 
estar al capdavant del plantejament pedagògic del mNACTEC en els seus inicis i hi 
continua com a assessora. Els quaderns de Didàctica i Difusió es van convertir en un 
referent per al món de la pedagogia i per a molts altres museus, quaderns adreçats 
principalment a les escoles, però també a les famílies i al públic en general.  
 

 
 
PREMIS BONAPLATA JOVES 2018 
 
 
Premi a l’estudi d’un lloc productiu o tècnic:  

 Raúl García Ballesteros, Bryan Josué Mendoza Bravo, Víctor Navarro Marín i 
Raúl Ruiz Mansó de l’IES Esteve Terradas i Illa, Cornellà del Llobregat, pel 
treball Maqueta dels engranatges de la màquina de vapor de Francesc Santponç i Roc, 
treball dirigit i coordinat per Joaquin Balaguer Andrés, Ángel Carazo García i Maria 
Montava Gadea, com assessora externa. 
Treball que té com a objectiu reconstruir o reproduir a escala els engranatges de la 
màquina de vapor de Francesc Santponç i Roca de començaments del segle XIX. 
El jurat valora especialment la reconstrucció de la maqueta de Santponç que ha 
comportat un gran esforç per part dels alumnes per reproduir, dissenyar i calcular a 
escala els engranatges d’un utillatge antic que transforma el moviment lineal en 
rotatori.  El jurat valora positivament el projecte per tractar-se d’un treball de recerca 
d’història experimental de la tècnica molt destacable. Al treball s’acompanya una 
gran quantitat d’il·lustracions que fan molt clar el procés constructiu, a més de la 



 
 

col·lecció de plànols de les diferents peces que configuren la maqueta i el vídeo que 
ajuda a visualitzar el funcionament dels engranatges. 
El jurat considera que és un treball multidisciplinari, cooperatiu, ben organitzat i 
documentat, amb una extensa bibliografia. El jurat vol felicitar als tutors per la tasca 
de coordinació per portar a terme una maqueta feta a base de la utilització dels 
plànols de Santponç, que aporta grans coneixements sobre la història de la Tècnica.  
 
 

Premi a un treball de creació tècnica (2 premis): 
 Jordi Brias Colls, de l’INS Frederic Martí Carreras pel treball Braç classificador 

amb impressió 3D, treball dirigit i coordinat per Manel García.  
Treball que té per objectiu la construcció i disseny d’un procés de selecció i 
classificació automatitzat format per un braç robòtic i una cinta transportadora que 
selecciona i classifica els objectes de diferents colors. Per tal de portar a terme 
aquest projecte l’alumne ha necessitat coneixements de mecànica, electrònica, 
disseny 3D, programació, construcció i d’organització de processos industrials.    
El jurat destaca i valora que l’autor ha assolit els objectius de forma clara i detallada, 
les conclusions estan ben detallades i estructurades. Explica pas a pas el procés de 
construcció dels diversos elements que formen part del braç, detalla les diferents 
problemàtiques que han anat sorgint i com els ha anat resolent, fent servir el 
mètode assaig-error, per tal de solucionar totes les dificultats que s‘han anat 
presentant. El jurat valora molt positivament la desenvolupada vocació enginyera de 
l’alumne així com la seva maduresa, posades de manifest en aquest treball valuós i 
excel·lent.   
 

 Quim de las Heras Molins, de l’INS Lluís de Peguera pel treball Construcció 
d’una videoconsola i programació dels 25 “snakes” que conté, treball dirigit i coordinat 
per Marta Ballús Gorgas i Anna Ferrer Verneda.  
Treball d’innovació tecnològica centrat en la construcció d’una videoconsola i la 
invenció de diferents jocs. Treball molt ben plantejat i enraonat, ben escrit i amb una 
seqüència de processos i passos consecutius fins arribar a les 25 variants millorades 
del joc pioner i tradicional de l’any 1976, anomenat “Snake”. 
L’autor exposa detalladament el programa informàtic amb el qual implementarà els 
moviments del joc a la videoconsola i les fases que va seguir per dissenyar el 
prototip.  
El jurat valora les conclusions del treball, on s’expliquen els objectius aconseguits, 
així com el que ha après al llarg del procés de realització del treball i aquelles 
qüestions pendents de perfeccionar. Valora l’adaptació del concepte “Hidra” de la 
mitologia grega que l’alumne aplica a la seva recerca, convertint-lo en un mètode 
que incorpora al treball,  i per tant a la ciència i la tecnologia. Valorem positivament 
el desenvolupament d’una idea original, on l’autor demostra la seva capacitat 
inventiva. El jurat destaca la bibliografia i la webgrafia emprades, així com les 
fotografies i el vídeo on es pot veure el funcionament de la videoconsola.  

 
Menció especial:  

 Víctor Gómez Plaza, de l’Institut Icària, Barcelona, pel treball Sant Martí a 
través de la cartografia, treball dirigit i coordinat per Joan Carles Luque.  



 
 

Treball que estudia l’evolució cartogràfica i transformació urbanística del sòl de Sant 
Martí de Provençals. Planteja si és possible estudiar la història d’un territori 
mitjançant l’evolució cartogràfica. Estudia l’anexió al barri de Barcelona i fa un 
seguiment cartogràfic estricte des de l’antiguitat.  
El jurat destaca positivament el treball d’interès personal que ve donat per les 
experiències viscudes de 4 generacions i per la seva vinculació al territori. El jurat 
valora del treball la col·lecció de plànols que aporta així com la entrevista a Glòria 
Clavera, arquitecte i doctora en sostenibilitat urbana de la UPC.  

 
 


