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Nascuda a Barcelona el 6 de Desembre de 1974
Arquitecta col·legiada (gener 2001) i membre de l’AADIPA
Creació de l’estudi d’arquitectura GRAONS al setembre del 2000.
FORMACIÓ ACADÈMICA
Estudis cursats a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Universitat Politècnica de Catalunya. 2001.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Màster internacional MBA, BES La Salle. URL. 2013-actualment
Diplomatura en Arquitectura Legal i Forense per la Universitat Pompeu
Fabra i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, any 2006-2007

Postgrau “Diagnosi, reparació i manteniment d’edificis” de la UPC, any
2002.

Cursos:
• “Patologies a l’edificació. Patologies en l’estructura” per l’Escola
Sert, any 2003.
• “Patologies a la construcció i en les instal·lacions” per l’Escola Sert,
any 2004
• Cursets de Patrimoni al COAC:

• XXVIè curset d’intervenció en el patrimoni “Balnearis, el patrimoni termal”,
des. 2003.
• XXVIIè curset d’intervenció en el patrimoni “de tècnica restauratòria, el
debat pendent: les estructures històriques... substitució o restauració”, des.
2004.
• XXVIIIè curset d’intervenció en el patrimoni “(els) Teatres”. Barcelona, des.
2005.
• XXXè curset d’intervenció en el patrimoni ”Formació i responsabilitat. El cas
dels arquitectes”. Barcelona, des. 2007.
• XXXIè curset d’intervenció en el patrimoni ”Centres històrics i vida
contemporània”. Barcelona, des. 2008
• XXXIIè curset d’intervenció en el patrimoni ”Arquitectura d’anada i tornada”.
Barcelona, des. 2009.
• XXXIIè curset d’intervenció en el patrimoni ”Jardins: de l’artifici a la
restauració”. Barcelona, des. 2010.

Beca de la UNESCO per a realitzar el Taller de Rehabilitació de les
Kasbahs del sud de l’Atlas (Marroc) organitzat pel Servei de Rehabilitació i
Medi Ambient del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona i el CERKAS (Centre
de conservation et de réhabilitation du patrimoine architectural des zones
atlasiques et subatlasiques), de l’1 al 31 d’Agost de 1999.
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ACTIVITAT CONTINUA
Co-directora (juntament amb César Díaz, arquitecte) i docent del curs de
postgrau Rehabilitació de façanes i cobertes de l’Escola Sert. Any 2010actualment.
Professora titular de Projectes de 4t curs a l’escola LAI de disseny ,
adscrita a la Universitat Internacional de Catalunya UIC.
Cursos de 2004 a 2012.

INSPECCIONS D’EDIFICIS I INFORMES DE PATOLOGIES
Generalitat de Catalunya
Redacció de TEDIS i ITES des de l’any 2005 i en curs.
Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc
Redacció d’informes d’estat de conservació de finques amb expedients
oberts relatius a danys i lesions en façanes, cobertes i estructures.
2007 -2008
AADIPA (Agrupació d’arquitectes per a la defensa i la intervenció en
el patrimoni arquitectònic)
• Informe de valoració patrimonial de la intervenció a la Masia de Can
Pau de l’Arna de L’Hospitalet de Llobregat. Març 2005
• Informe sobre el valor patrimonial i l’estat de conservació de l’escola
Joan Puigbert Annexa de Girona. Abril 2004
Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc
Redacció d’informes de patologies i reparacions de 70 edificis públics
(escoles, casals, poliesportius,...) propietat del districte de SantsMontjuïc. Juny 2003
Inspecció de finques i certificats de paraments exteriors de les
finques de Barcelona situades a:
• Passeig Bonanova, 66.
• c/ Abadessa Olzet, 12.
• c/ Via Augusta 291
• c/ Gonzalez Tablas 21.
• c/ Irla i Bosch, 6.
Familia Amat-Camprubí.
Estudi de patologies i projecte bàsic de rehabilitació de la Colònia
Amat a Gavà. Juny 2002
Ajuntament de Palau Solità i Plegamans
Estudi constructiu, estructural i patològic de l’ermita templera de Santa
Magdalena de Palau-Solità a Palau de Plegamans. Abril 2002
Estudis i informes d’especialització:
• Estudi de la restauració realitzada a la façana de la Casa Milà (La
Pedrera). Juny 2000
• Estudi constructiu i patològic de l’Església de St Agustí Nou.
Barcelona. Febrer 2000
• Anàlisi tipològica de la masia Can Torrents a St. Boi de Llobregat.
Juny1999
• Estudi per la rehabilitació de l’Església del Carme de Palamós. Febrer
1999.
2

OBRES DE RESTAURACIÓ
(*) obres en col·laboració amb Xavier Guitart i Tarrés (arquitecte).

Ajuntament de Malgrat de Mar(*)
Redacció del projecte bàsic i d’execució i direcció de l’obra de restauració
de l’edifici de Can Serra, a Malgrat de mar. Juliol 2009. Obra 2010-2011

Molt Il·lustre Fundació de L’Hospital de Sant Pau de Barcelona. (*)
• Redacció del projecte bàsic i d’execució de l’adequació interior del
Pavelló de Sant Leopold. 2011-2012. Direcció d’obra 2012-2013.
• Redacció del projecte bàsic i d’execució de la restauració de les
façanes del Pavelló de l’Administració. 2008. Direcció d’obra 2010
• Redacció del projecte bàsic i d’execució de la restauració del
Pavelló de Santa Apol·lònia de L’Hospital de Sant Pau. 2008-2009.
• Redacció del Pla Director de L’Hospital de Sant Pau. 2008
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Programa de l’ú percent cultural. Ajuntament de La Pobla de Lillet. (*)
Redacció del projecte bàsic i d’execució de la restauració del Santuari de
Nostra Senyora de Falgars, a La pobla de Lillet. Maig 2008
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.(*)
Redacció del projecte d’execució de la reparació estructural del Museu
Romàntic de Can Papiol
Obra privada
Projecte d’execució i direcció d’obres de la rehabilitació de les façanes i
cobertes de la finca situada al carrer González Tablas 21 de Barcelona.
Projecte 2005. Direcció d’obres 2007.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.
Programa de l’ú percent cultural. Ajuntament de Bagà. (*)
Redacció del projecte bàsic i d’execució i direcció d’obres de la
rehabilitació i adequació d’usos del Palau dels Pinós a Bagà.
Projecte maig 2005. Direcció d’obra 2010
Ajuntament de Tagamanent.
Projecte bàsic i d’execució i direcció d’obres de restauració i
condicionament del Pou Gran de Glaç de l’Avencó i el seu entorn al
municipi de Tagamanent. Projecte desembre 2004. Direcció d’obra 2007
Obra privada
Projecte bàsic i d’execució i direcció d’obres de la rehabilitació de la
façana posterior de la finca situada al carrer Irla i Bosch num.6 de
Barcelona. Projecte 2005. Direcció d’obres 2007.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General
del Patrimoni Cultural. (*)
Redacció de l’expedient de declaració com a BCIN (Bé Cultural d’Interés
Nacional)-Monument Històric el Santuari de Lord a Sant Llorenç de
Morunys (Solsonès). Novembre 2006.

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc
Redacció de projecte bàsic i d’execució de rehabilitació i consolidació de
la Masia Torre del Rellotge - Secció de l'Arxiu Municipal del districte de
Sants-Montjuïc. Juny 2006
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Ajuntament de Tagamanent
Estudis previs pel projecte d’organització d’espais i rehabilitació del
conjunt dels pous de glaç de l’Avencó per la nova creació del museu del
glaç de Tagamanent. Gener 2005.
Ajuntament de Sant Just Desvern
Projecte bàsic i executiu i direcció d’obres de restauració i condicionament
del Molí de Can Padrosa a Sant Just Desvern.
Projecte Juliol 2002. Direcció d’obra 2003
Ajuntament de Palau Solità i Plegamans
Projecte bàsic i executiu i direcció d’obres de l’estintolament i consolidació
de l’ermita de Sta. Magdalena de Palau Solità a Palau de Plegamans.
Desembre 2002
Ajuntament de Calella
Projecte bàsic i executiu pel tancament de l’església de St. Quirze i Sta.
Julita a Calella com a membre de l’AADIPA. Juny 2001.
Ajuntament de Viladecans
Col·laboració amb Pere Giol i Ramon García, arquitectes.
Anàlisi de patologies i projecte bàsic de rehabilitació de vivendes al
Polígon d’habitatges Roca de Viladecans. Juliol 2001.

OBRA NOVA i REFORMES INTERIORS
Obres diverses de nova planta i reformes interiors en edificis de
catalogació diversa. 2002- actualment
• Habitatge HJ. Sant Vicenç de Montalt.
• Habitatge TB. Sant Andreu de Llavaneres
• Edifici Balsells. Castellbisbal
• Habitatge Carders. Barcelona.
• Reforma interior d’oficines Instel. Barcelona
• Habitatge i recuperació de façana històrica c/Hospital. Barcelona.
• Reforma interior Clínica del Remei. Barcelona

PUBLICACIONS A L’ENTORN DE LA INTERVENCIÓ EN EL
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Generalitat de Catalunya
Redacció del llibre Intervencions de la Generalitat de Catalunya en el
patrimoni arquitectònic. 1981-2013. Redacció en curs.
AADIPA (Agrupació d’arquitectes per a la defensa i la intervenció en el
patrimoni arquitectònic)
Redacció de llibre “AADIPA: 1996-2006”.
Redacció i coordinació.

NÚRIA OMS EDERRA
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Barcelona, març de 2014.

