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Dades personals 

 

 
Data i lloc de naixement: 01.10.74, Barcelona 
Adreça: Taulat 105-107, 08005 Barcelona 
Mòbil: 600.611.943/ Telèfon i fax: 93.221.49.56  
Correu-E: taulat@coac.net 

 
Formació 

 
Títol d'Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, ETSAB-
UPC, any 2000 
Línia d'especialització en Restauració 
Beca Erasmus: Università degli Studi di Firenze, curs 96/97 
Curs de Postgrau. Restauració arquitectònica: de l’anàlisi constructiva estructural a les 
tecnologies d’intervenció (132 hores), Fundació Politècnica de Catalunya UPC, amb la qualificació 
de Matrícula d’Honor, any 2004. 
Redacció de la tesi doctoral en curs, dins del MàsterTecnologia de la construcció, especialitat 
Restauració i Rehabilitació, des del 2011. 

 
 

Activitat professional 
en l’actualitat 

 
 
 
 
 
 
 

 
Activitat com a professional lliberal en despatx propi. 

Des del març de 2011 Coordinadora de la web de l’AADIPA 

Des de 2004 col·laboració externa amb el Servei de Patrimoni Local de la Diputació de 
Barcelona (SPAL). 
Estudis previs de projecte, projectes bàsic o executius d’intervenció en edificis, entorns o restes històriques 
amb valor patrimonial, de cara a la seva rehabilitació i adequació a la visita pública 

Des de 2001 projectes de reforma, rehabilitació i restauració. Realització d’informes, 
diagnosis, peritatges, certificats, llicència d'activitats, divisions horitzontals, estudis 
històrics, etc. 

Des de 1998 col·laboració amb diversos restauradors  
Aixecament gràfic de diversos elements per grafiar les operacions de restauració que s’hi duran a terme. 

 

Projectes realitzats 
 

 

2012-2013 Projecte bàsic i executiu per l’adequació a la visita pública de les fresqueres 
de la plaça de Sant Cugat Sesgarrigues (SPAL). 
En col·laboració amb Mariona Genís Vinyals, arquitecta. 

2012 Projecte de nou auditori complementari al projecte de restauració interior i 
adequació a nous usos del pavelló de l’administració. Estudi patrimonial. 
Col·laborant dins de l’equip de ONL arquitectura 

2012-2013 EPP per la protecció i l’adequació a la visita pública del jaciment arqueològic 
de Ca l’Aranau de Cabrera de Mar (SPAL). 

2011-2013 Rehabilitació integral d’un immoble al casc antic de Calaf 
En curs.  

2010-2013 Obres de restauració i adequació del Pavelló de l’Administració de l Recinte 
Històric de l’Hospital de Sant Pau, Patrimoni de la Humanitat. 
Fase IV: Interiors.  
Col·laborant dins de l’equip de ONL arquitectura 

2010-2012 Obres de restauració i adequació del Pavelló de l’Administració de l Recinte 
Històric de l’Hospital de Sant Pau, Patrimoni de la Humanitat. 
Fase III: Cobertes i torre del rellotge 
Col·laborant dins de l’equip de ONL arquitectura 

2010-2011 Guanyadors del Concurs per  les obres de restauració i adequació del Pavelló 
de l’Administració de l Recinte Històric de l’Hospital de Sant Pau, Patrimoni de 
la Humanitat. 
Fase I i II: Desmuntatges i restauració façanes 
Col·laborant dins de l’equip de ONL arquitectura 

2010-2011 Obres d’adequació funcional del paviment de l’església de Sant Pere de 
Madrona, Berga (SPAL). 

2007-2008 Memòria valorada d'urbanització de les places Galceran de Pinós i Sant Roc,  
Bagà (SPAL). 



2008 Avanç de Pla Director del Conjunt Eremític de la Montserrat (Patronat de la 
Muntanya de Montserrat). 
En col·laboració amb Carles Esquerra, arquitecte. 

2007-2008 Avantprojecte de restauració i ús del Castell de Boixadors i l'entorn immediat , 
Sant Pere Sallavinera (SPAL). 

2007-2008 Projecte bàsic d'intervenció a l'interior de l'església de Sant Pere de Madrona 
(SPAL). 

2007-2008 Adequació de l'accés al castell de Callús (SPAL). 
2007-2009 Projecte bàsic i executiu i direcció d’obra de construcció d’una escala d’accés 

exterior a la torre del castell d’Òdena (SPAL). 
2007 Projecte bàsic i executiu de reforma interior i terrassa d'un habitatge al c/de la 

Torre, Oliana. 
2007-2010 Projecte bàsic d'urbanització de l'entorn de l'església parroquial de Sant Cugat 

Sesgarrigues (SPAL). 
Projecte executiu i direcció d’obra d'urbanització de l'entorn de l'església 
parroquial de Sant Cugat Sesgarrigues (Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues) 
En col·laboració amb Mariona Genís Vinyals, arquitecta. 

2007-2009 Projecte executiu i idirecció d’obra de l'adequació de l'interior de la nau nord 
de l'església de la mare de déu del Roser de Súria per a espai museístic 
(SPAL). 

2007 Condiciament de les restes arqueològiques aparegudes a l'antiga sagristia de 
l'església del Roser de Súria (SPAL). 

2006 Concurso de ideas para la adecuación del yacimiento arqueológico de la Villa 
Romana de Quintanilla de la Cueza (Palència). 
En col·laboració amb Gemma Serch i Andreu i Oriol Gili Fort, arquitectes. 

2006-2009 Rehabilitació d'un vestíbul i pati interior d'un immoble a Rambla de Prat, 
Barcelona 

2006 Estudi històrico-constructiu del Molí d'en Torrella, Sabadell 
En col·laboració amb Gemma Serch i Andreu i Oriol Gili Fort, arquitectes. 

2006 Projecte d'ampliació i llicència d'activitats d'un local, Granollers. 
2005-2006 Reforma interior d'un habitatge catalogat al c/de la Roqueta,Tossa de Mar. 

2005 Projecte de reforç estructural d'un habitatge catalogat a la Pça. Berenguer, 
Barcelona. 

2005-2006 Projecte bàsic i executiu de la urbanització de les restes de Santa Maria a 
Súria, Bages (SPAL). 
En col·laboració amb Mariona Genís Vinyals, arquitecta. 

2005 Estudi previ del projecte de restauració i adequació de l’entorn i accessos al 
castell de Callús i seguiment dels treballs previs d’excavació arqueològica 
(SPAL). 

2005 Estudi Previ de Projecte d'adequació de les restes arqueològiques aparegudes 
a l'antiga sagristia de l'església del Roser de Súria, Bages (SPAL). 

2004 Treball del Postgrau Restauració arquitectònica: de l'anàlisi constructiva 
estructural a les tecnologies d'intervenció, sobre la Sala Capitular del Monestir 
de Pedralbes. 
Amb Olga Correa Sala, arquitecta i Cristina Santjust Latorre, historiadora. 

2004 Reforma interior i ampliació d'un habitatge, Gelida 
2004 Reforma interior d'un habitatge catalogat al Ptge.Tinent Costa, Barcelona 
2003 Reforma interior d'un restaurant al c/Girona, Barcelona 

2003-2007 Rehabilitació de la façana d'un immoble c/Ros de Olano Barcelona. 
2003-2004 Rehabilitació de les dues façanes d'un immoble al c/del Call, Barcelona. 

2003 Reforma interior amb estintolament al c/Blesa, Barcelona 
2002-2004 Reforç estructural d'habitatges amb aluminosi al c/Ceràmica amb reforma 

interior, Barcelona 

2002-2004 Rehabilitació integral de dos habitatges d'un edifici catalogat al c/Correu Vell, 
Barcelona 
En col·laboració amb Cecilia Solé i Parellada-c97 SL 

2002-2004 Reforç estructural d'un habitatge plurifamiliar al c/del Call, Barcelona 
En col·laboració amb Pau Majó i Codina 

2002-2003 Reforma d'un habitatge amb estintolament en façana, enderrocs i reforma 
interior a la Pça de les Eres, Calaf. 
 

 
INFORMES I ALTRES  

2013-2014 Realització d’ITE i certificats energètics 
2002-2014 Realització d'informes tècnics per particulars 
2005-2009 Test de l’Edifici (TEDI) 
2003-2005 Girona temps de flors: Pati Casa Estort, Pati Casino i Pati dels Jutjats 

En col·laboració amb Núria Anguera, Pau Cabré, Meritxell Cano, Jordi Flos, Mireia Garriga, Mariona Genís, 
Oriol Gili, Rafa de Jaumar, Maite Morao, M.Elena Pla, Jordi Planelles, Josep M. Pujol, Dani Rebugent, 
Gemma Serch i Amadeu Vidal. 

2001-2005 Dictàmens Tècnics de Conservació i Manteniment d’Edificis 
  



AADIPA  
 

2011-2014 Coordinadora de la web de l’Agrupació 
2009-2011 Secretària de l’Agrupació 

  
ARPARQ  

 
2011-2014 Vocal de l’Agrupació 

  
 

DOCÈNCIA 
2013 Ponent convidada a la Jornada Rehabilitació del recinte modernista de Sant Pau del CAATEEB  

2008-2013 Professora del curs de Postgrau Restauració d’espais a l’escola de disseny BAU, amb l’assignatura 
Recursos tècnics.  

2010-2013 Professora convidada del Postgrau sobre Rehabilitació de l’Escola Sert-COAC 
2011 Professora convidada del Postgrau sobre Rehabilitació del CAATEEB  
2011 Ponència en el Simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. 

En col·laboració amb José Luís González Moreno-Navarro, Albert Casals i Belén Onecha 
2011 Ponència en el VII Congreso Nacional de Historia de la Construcción. 

En col·laboració amb José Luís González Moreno-Navarro, Albert Casals i Belén Onecha 
2002 Ponència sobre materials de construcció en el Curs de formació complementària per a responsables 

d’Obra Civil i Edificació, COA d’Andorra 
En col·laboració amb Cecilia Solé 
 

Cursos i altres   
 

2013 XXXIIVè Curset. Eficiència energètica i valors patrimonials. Conflictes i solucions (més de 25 
hores)  
Organitzat per AADIPA i el COAC 

2013 
 

2012 

Curs Taller de Lectura de Paraments  
Organitzat  per l’ARPQRQ 
XXXVè Curset. Patrimoni Portuari. Barris amb port, ports amb ciutat (més de 25 hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC 

2011 XXXIVè Curset. Fortificacions.Intervencions en el patrimoni defensiu (més de 25 hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC 

2011 La vidriera artística. Història i iniciació a la seva conservació i restauració. 
Organitzat per el CRBMC.Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. 

2010 1s Jornades sobre tècniques de construcción Tradicional. Lleida 
Col·laboració en l'organització  sota 

2010 XXXIIIè Curset. Jardins: de l’artifici a la restauració (més de 25 hores)  
Organitzat per AADIPA i el COAC 
Col·laboració en l'organització  sota la direcció Carme Riu Canal

2009 XXXIIè Curset. Jornades Internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic.Arquitectures d’anada i tornada patrimoni colonial, indià i modern: Cuba, 
Catalunya i altres experiències.(més de 25 hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC. 

2007 XXXè Curset. Jornades Internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 
Professions i Patrimoni. Formació i Responsabilitat. El cas dels i les arquitectes. 
Organitzat per AADIPA i el COAC. 
Col·laboració en l'organització sota la direcció José Luís González Moreno-Navarro 

2007 Commemoració del centenari de l'Institut d'Estudis Catalans: 1907: el paper de l'IEC en la i 
història de l'art i en la restauració de monuments medievals a Catalunya i Europa 
Organitzat per la Diputació de Barcelona i per el Museu d'Història de Catalunya. 

2006 XXIX Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Patrimoni partit, patrimoni 
compartit. Intervenció en l'arquitectura dels segles XIX i XX a la Mediterrània (més de 25 
hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC. 

2005 XXVIII Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Els Teatres. Intervenció en 
el patrimoni teatral  (més de 25 hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC.. 

2005 Jornada Internacional sobre Avaluació i restauració estructural de construccions històriques. 
Avenços en l’anàlisi de la seguretat i en el disseny de reforços 
Organitzat per la UPC, ISCARSAH, ICOMOS, Generalitat de Catalunya i Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 

2005 
 

Curs d’intervenció en façanes històriques (16 hores),  
Organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i el COAC. 



2004 XXVII Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic; de tècnica restauratòria, el 
debat pendent: les estructures històriques… substitució o conservació  (25 hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC. 

2003 XXVI Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Balnearis. El patrimoni termal  
(25 hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC. 

2003 Curs sobre Diagnosi i intervenció en façanes  (23 hores) 
Organitzat per el CAATB. 

2002 XXV Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: 25 anys d’intervenció en 
Gaudí  (25 hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC. 

2001 XXIV Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Patrimoni i equipament  (25 
hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC. 

2001 Curs sobre Rehabilitació d’edificis: criteris per la intervenció constructiva  (20 hores) 
Escola Sert. 

2000 XXIII Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Els Monestirs (25 hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC. 

2000 I Bienal de Restauració Monumental (40 hores) 
Organitzat per el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona i 
l’Acadèmia del PARTAL. 

2000 Curs sobre la Metodologia pràctica per a inspeccions d'edificis (més de 20 hores lectives), a 
l'Escola Sert.  

2000 Convegno: il rilievo dei beni architettonici per la conservazione 
Museo Nazionale di Castel San Angelo (Roma).

2000 II Taller d’estiu d’arquitectura de l’Elsa Peretti Foundation 
Aixecament geomètric i constructiu del nucli urbà de Sant Martí Vell (Girona) Direcció a 
càrrec d’Alrun Jimeno, Xavier Pouplana i Ernest Redondo 

1999 I Taller d’estiu d’arquitectura de l’Elsa Peretti Foundation 
Workshop dedicat a l’estudi de les intervecions en l’entorn construït  Sant Martí Vell (Girona) 
Direcció a càrrec d’Alrun Jimeno, Xavier Pouplana i Ernest Redondo 

1999 XXII Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Restauració de l'Arquitectura 
Moderna (més de 25 hores) 
Organitzat per AADIPA i el COAC. 

1999 Seminari Internacional de Restauració de monuments i intervenció en centres històrics (20 
hores) 
Organitzat per l’SPAL de la Diputació de Barcelona. 

  
Idiomes  comprensió escriptura parla títol 

català alt alt alt Nivell D 
castellà alt alt alt  
anglès alt alt alt Certificat d’Aptitud EOI 
italià alt mig alt  
francès bàsic bàsic bàsic  
alemany mig mig mig Certificat Elemental EOI 

 
 

Coneixements 
informàtics 

Dibuix Autocad 2012,2D, 3D 
Tractament de textos Word, Open Office 
Autoedició Page Maker, Power Point 
Eines Acces, Excel, Outlook, Correu electrònic 
Fotografia 
Pàgines web 

Photoshop CS4 
Wordpress 
 

 
Altres 

 
Actualment donada d’alta del règim d’autònoms i amb assegurança de Responsabilitat Civil. 
 
Membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic (AADIPA) des de l’abril de 2002. 
 
Gener 1994 permís de conduir B1 

 
Objectius 

professionals 

 
Activitat professional de rehabilitació i restauració d’edificis històrics. 

 
 
Barcelona, a 10 de març de 2014 


