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PREMIS BONAPLATA 2012  

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

CATALUNYA (mNACTEC) 

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 de 

Col·laboració :  a Joan Munt, Joan Tubau i Jordi Vallés , pel seu treball realitzat 

durant cinc anys com a comissaris de l’exposició “l’Enigma de l’ordinador ”de manera 

voluntària.  El treball realitzat ha consistit per una part  en ordenar i inventariar tot el 

material informàtic conservat  al mNACTEC  el qual encara no s’havia documentat, i 

per l’altra   cercar els elements informàtics històrics  per així tenir una perspectiva de 

l’evolució de la informàtica  i la seva  implantació al nostra país. Actualment el 

mNACTEC disposa d’una de les millors col·leccions  d’ordinadors que existeixen. 

 

Paral·lelament  van definir l’estructura de l’exposició i van escriure els guions i textos 

que es poden veure a l’exposició i es va crear un bloc dins de la web del mNACTEC 

sobre la història de la informàtica basada en el material exposat i conservat al Museu 

 

PREMI ESTUDIS 2012 

Reunit el dia 9 d’Octubre de 2012 al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

(Rambla d’Ègara, 270, Terrassa) el Jurat del Premi Estudis dels Premis Bonaplata 

format per Ferran Espuñes i Serra, Pere Pascual i Domènech, Jaume Perarnau i Llorenç 

, Rosa Serra Rotés i Mercè Tatjer i Mir han decidit atorgar el Premi Estudis:  a “El 

model de Casa-Fàbrica en els inicis de la Industria lització. Registre de Fàbriques 

de la  Ribera de Barcelona (1738-1856)”  de Jaume Artigues i Vidal i Francesc Mas i 

Palahí, arquitectes. 

El Jurat valora el treball per tractar-se d’un estudi transversal que va més enllà del 

caràcter històric, treball de llarg recorregut que va començar amb el “Registre de 

fàbriques del Raval de Barcelona”. 

Estudi d’identificació dels edificis industrials del sector de la Ribera dins del cicle històric 

de la Barcelona de les Fabriques d’Indianes existents entre 1738 i 1856.  

El jurat vol destacar del treball, la feina exhaustiva de catalogació que ha demostrat, la 

existència de moltes més fàbriques d’indianes en el barri de la Ribera del que es 

pensava.  

Es tracta d’un treball de recuperació documental i catalogació de les cases-fàbriques 

molt bo, gran majoria de les quals han desaparegut.  



El jurat posa de relleu el treball d’arxiu exhaustiu, la excel·lent cartografia i planimetria 

històrica. Un inventari de fàbriques exhaustiu, bo  i molt complert que demostra la 

permanència i existència del patrimoni industrial al barri de la Ribera.  

 

Un accèssit a: 

“L’Estudi historicoarquitectònic dels edificis de l ’antiga fàbrica tèxtil J. Ferrer i 

Mora” de Joan Manuel Nicolás Monsonís, Josep Mª Vila Carabasa i Joan Montblanc 

Lasaga. 

El jurat valora el treball de camp i d’investigació fet sobre el buidatge de notícies 

documentals, planimètriques i fotogràfiques.  

El jurat destaca de l’estudi la utilització del material inèdit de l’Arxiu Ferrer i Mora i la 

utilització de la planimetria antiga emprada, força interessant.  

El jurat posa de relleu el treball per tractar-se d’un estudi molt il·lustratiu i gràfic on es 

valora l’esforç en l’anàlisi de la zona territorial, al tractar-se d’una de les primeres 

fàbriques que van contribuir a la industrialització del territori.  

L’Estudi tracta de la reconstrucció, origen i evolució tant del procés com dels edificis 

d’aquest antic conjunt industrial. Excel·lent treball de recopilació i síntesi de la fàbrica, 

destacant la planimetria, cartografia i il·lustracions. 

Treball interessant per tractar-se d’un estudi complert fet de la fàbrica des de el seu 

inici amb la existència d’estructures d’antics molins que havien quedat parcialment 

integrats en l’estructura de la fàbrica.  

Treball molt destacable, tot i que el jurat vol fer esment en que es tracta d’un estudi fet 

des d’una vessant més arquitectònica que no pas històrica.  

 

PREMI ESPECIAL DE PATRIMONI  

Reunit el dia 22 d’octubre de 2012 al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

(Rambla d’Ègara, 270, Terrassa) el Jurat del Premi Especial de Patrimoni format per 

Conxa Bayó Soler, Assumpció Feliu Torras i Ferran Ramon Marsal , en representació de 

la  Junta Directiva de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica ha decidit 

atorgar un Premi Especial de Patrimoni  a la difusió de llocs o accions relacionats 

amb el patrimoni industrial, tècnic i científic a la exposició “Gent de Port. Barcelona 

1980”  i al llibre “Una visió del Port. Barcelona 1980”  de Xavier Martí Alavedra. 

El jurat destaca  el valor patrimonial de la fotografia i la riquesa documental de les 

imatges. Del conjunt de la exposició el jurat posa en valor el tractament de la fotografia 

des de el seu punt de vista social.  

També posa de relleu, la finalitat del autor per tal d’apropar el patrimoni del Port a la 

ciutadania, a través d’aquesta exposició que mostra la transformació del port des de la 

transició fins als Jocs Olímpics. 



 

Un Premi Especial de Col·laboració amb l’Associació de l Museu de la Ciència i 

Tècnica de Catalunya  atorgat a  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya . 

El Jurat atorga el Premi Especial de Patrimoni a l’empresa pública Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya (FGC)  pel treball que està desenvolupant en la dinamització 

del turisme industrial i la difusió d’activitats culturals vinculades amb el ferrocarrils 

històrics al nostre país. Traçats històrics com el del Cremallera de Núria, el Tren dels 

Llacs o el Tren del Ciment expressen, en la seva plenitud, els valors patrimonials 

d’aquestes infraestructures, així com el manteniment i preservació del seu valuós 

material mòbil, en sintonia amb la creació d’espais d’interpretació i museus associats o 

vinculats a les mateixes.  

Altrament l’AMCTAIC vol reconèixer el suport de FGC en el desenvolupament de les 

seves activitats i la col·laboració que en tot moment ha prestat a la nostra entitat.  

 

PREMI BONAPLATA REHABILITACIÓ  

Reunit el dia 11 d’Octubre de 2012 al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

(Rambla d’Ègara, 270, Terrassa) el Jurat del Premi Rehabilitació  dels Premis Bonaplata 

format per Pere Alavedra Ribot, Conxa Bayó Soler, Antonio Navarro Cossio , Pere 

Puigdollers Ocaña i Jordi Rogent i Albiol  han decidit donar el premi Rehabilitació a la 

Categoria Béns Immobles a:  

“La Restauració de la Bòbila Sugranyes. Centre d’in terpretació de la producció 

ceràmica. Primera etapa: consolidació estructural”,  de l’Ajuntament de Reus i 

Figuerola Gavaldà Romera, ARQUITECTES 

El jurat valora molt positivament la decisió de l’Ajuntament de Reus de recuperar un 

element industrial de gran significació malgrat l’estat de degradació al que havia arribat. 

Pel que fa al projecte i a la intervenció realitzada el jurat valora la fidelitat de la 

recuperació final dels elements que conformen el volum de l’element així com l’acurada 

restauració dels espais i materials del forn i les solucions arquitectòniques trobades per 

adaptar el conjunt a les visites públiques amb un llenguatge actual i materials que, per 

contrast, assoleixen un alt grau d’integració en el conjunt.  

El jurat encoratja l’Ajuntament de Reus a continuar la recuperació del conjunt fins donar-li 

l’ús de centre d’nterpretació per al que fou pensat.  

 

L’accèssit del Premi Rehabilitació a la Categoria Béns Immobles  al: 

“Projecte executiu de condicionament de la xemeneia  històrica de Ca l’Aranyó 

per la seva utilització com a conducte d’evacuació de fums de la Central de 

Climatització” d’Antoni Vilanova Omedas, arquitecte i Pere Roca i Fabregat, dr. 

enginyer de camins, canals i ports.  



El jurat valora molt positivament la decisió de reutilitzar un element històric (catalogat i 

rehabilitat anteriorment) recuperant la seva funció original així com l’enfoc del projecte, 

amb un llenguatge actual que fa evident en tot moment l’actuació realitzada així com la 

qualitat dels materials emprats i la seva posta en obra. D’aquesta manera l’emblemàtica i 

antiga xemeneia deixa de ser només una fita que recorda l’ús original del conjunt 

rehabilitat passant a ser un element en ús que s’integra, encara millor, en l’arquitectura 

que l’envolta.  

 

El Premi Rehabilitació a la Categoria Béns Mobles s’ha atorgat al 

“Projecte bàsic d’execució de la museografia de cin c naus de la fàbrica J. Trepat 

de Tàrrega en el Museu de la Mecanització Agrària J . Trepat i part del 

Departament Comercial” de l’Ajuntament de Tàrrega i el Museu de la Mecanització 

Agrària J. Trepat 

El jurat valora molt positivament la conservació durant molts anys de les instal·lacions 

(espais, instal·lacions i maquinària) així com l’esforç realitzat, amb una senzillesa 

només aparent, per restaurar una part molt significativa del conjunt i donar a conèixer 

al públic els espais, les tasques que s’hi realitzaven, la vida dels treballadors, la 

maquinària i utensilis utilitzats i les màquines i accessoris resultants. La il·luminació i 

els sorolls de les màquines aporten un interessant realisme que es complerta amb uns 

audiovisuals perfectament integrats en l’espai i realitzats amb un llenguatge i uns 

recursos visuals que els fan molt entenedors. Un bon exemple, a més a més, de 

col·laboració pública i privada molt interessant i exportable a altres indrets.  

El jurat encoratja als promotors de la iniciativa a continuar la recuperació, fins i tot amb 

finalitats no museístiques, de la resta de naus i espais   

 

L’accèssit del Premi Rehabilitació a la Categoria Béns Mobles  s’ha atorgat a: 

“La recuperació de l’embarrat de Can Sanglas de Man lleu” , del Museu Industrial 

del Ter. 

El Jurat valora molt positivament l’aportació d’aquesta nova instal·lació a la major 

comprensió del conjunt del Museu. Tot i les seves característiques, no estar col·locat 

en la seva posició original, ajuda a entendre els mecanismes de transmissió de 

l’energia en aquesta i altres fàbriques millorant el discurs expositiu del Museu. 

 

PREMIS BONAPLATA JOVES 2012  

Reunit el dia 06 de novembre de 2012 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 han decidit atorgar els següents premis  

 

“Santa Maria de Puigcerdà, 75 anys sense l’església . Aproximació històrica i 

arquitectònica”  realitzat per Judit Calveras Casanovas de l’INS Pere Borrell, de 

Puigcerdà 

Premi Bonaplata Joves. Categoria A.  

Es tracta d’un treball inèdit, pluridisciplinar i de gran interès com a treball de camp. 

Estudi de recerca rigorós ben estructurat i amb molt bona metodologia de treball. Cal 

destacar la utilització de fonts bibliogràfiques escrites, fotogràfiques i sobretot les fonts 

orals emprades.  

El treball sorgeix d’un interès personal i professional. Fa una reconstrucció de 

l’Església de Santa Maria de Puigcerdà, de gran interès històric i cultural tant per a la 

gent de la Cerdanya, com per als ciutadans de la resta del món. Es reconstrueix  

l’església en 3D.  

 

 

“Creació d’un sistema d’Informació Geogràfica del P atrimoni Industrial a la 

comarca del Bages”, realitzat per Antoni Virós Martin  del INS Pius Font i Quer de 

Manresa 

Premi Bonaplata Joves. Categoria B.  

Es tracta d’un treball innovador que requereix de un treball de camp previ que aporta 

noves visions sobre el patrimoni i permet qüestionar i anar modificant i ampliant la 

pagina web que construeixin els seus usuaris.  

Treball que combina les noves tecnologies amb el Patrimoni Industrial per aconseguir 

un model d’informació geogràfica de la comarca del Bages.  

Ben redactat, planer i entenedor. Ofereix un bon coneixement relatiu a  la tipologia del 

patrimoni industrial d’aquesta comarca tant,per a les escoles com per al turisme 

industrial i cultural sense oblidar altres aspectes de caràcter històric. 

 

“Processos experimentals per a l’obtenció de licors ”, de Jaume Serret Pujol  de 

l’IES Ramon Berenguer IV d’Amposta.  

Premi Bonaplata Joves, Categoria B.  

Treball de recerca que combina el rigor i la verificació amb la tradició i la cultura 

popular per a la obtenció de begudes aromàtiques. En la seva realització s’han utilitzat 

diverses fonts i s’han fet els assajos corresponents a les diverses modalitats 

d’obtenció. Prèviament s’expliquen les fases i els processos de les destil·lacions. Es 



desenvolupen les reaccions químiques del procés i les dificultats que sorgeixen al llarg 

de l’experimentació.  

Ben escrit i redactat, es destaca la seva aportació original del treball.  

 

El jurat també ha donat dues mencions especials a   

“La seguretat passiva de l’automòbil” obra de Satvika-Neus Casademunt, de la 

Fundació Privada Vedruna-Vall de Terrassa.  

Estudi centrat en la seguretat de l’automòbil i dels complements que s’han anat afegint 

per millorar la seguretat dels ocupants. Estudi científic i tècnic que analitza la història i 

la evolució dels elements de seguretat del automòbil en el transcurs de la seva 

història. Les pràctiques que s’inclouen aporten dades interessants.  

 

 “La historia de Can Vilumara: de Fàbrica a Institu t” obra de Belén Escabias Gris, 

de l’IES Can Vilumara de l’Hospitalet de Llobregat. 

El jurat valora positivament la motivació de l’alumna al interessar-se per l’origen de 

l’edifici que ocupa actualment el seu institut. Valora la diversa bibliografia consultada 

per l’autora, igualment el fet que el treball descrigui els orígens històrics de la empresa 

Vilumara,  així com, l’interès que mostra per les diverses activitats educatives, festives 

i d’altre tipus que formen part de la vida académica i social de l’institut. 

 

Barcelona, 27 de novembre de 2012 

 
 
 
 

 


