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DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Telèfon:
Correu electrònic:
Lloc i data de naixement:

Anna Sabrià Benito
629.05.04.09
annasabria@coac.cat
Palafrugell, 26 de setembre de 1978

FORMACIÓ ACADÈMICA:
Tipus de formació

Títol/Curs

Any/Darrer curs

Postagrau
Formació reglada
Formació reglada
Formació reglada

Projectant l’Hotel del s.XXI
Arquitectura Superior
Arquitectura Tècnica
C.O.U.

2017
2008
2000
1996

Centre
Escola Sert
URL “La Salle”
UdG
I.B. Palafrugell

Projecte Final de Carrera Arquitectura Superior: “Hotel de quatre estrelles a Empúries” febrer 2008.
Projecte Final de Carrera Arquitectura Tècnica “Rehabilitaçao d’umas eiras em Paços de Ferreira” Projecte
desenvolupat a la “Faculdade d’Enginyeria do Porto” Portugal any 2000 (Programa Sòcrates).
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

Des d’abril 2005

Realització de projectes propis
Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a Punta Montgó _ en fase
projecte
Projecte d’interiorisme per a Gelateria a Aiguablava _ en fase projecte
Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Palafrugell _ en fase projecte
Reforma i ampliació de la cuina del restaurant Casamar _ en execució
Projecte de reforma i ampliació de les àrees logístiques de l’Hotel Sant Roc a
Calella de Palafrugell 2017
Reforma habitatge d’estiueg a Tamariu 2017
Apartament amb habitacions modulars a Calella de Palafrugell 2017
Projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació per a Restaurant Bo.TiC a
Corçà 2016
Projecte de reforma d’un habitatge unifamiliar a Sant Gregori 2016
Projecte de reforma d’un apartament turístic a Calella de Palafrugell 2015
Direcció d’una rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar al nucli de
Llafranc. Amb col.laboració amb Antoni Aguilar, arquitecte 2012-2013

.
Projecte i direcció d’urbanització dels entorns de l’edifici RDIT al Parc
tecnològic de Castelldefels UPC 2011-2012
Projecte bàsic del Parc de les Rieres d’Horta signat conjuntament amb els
arquitectes Carles Casamor i Patricia Falcone. 2010
Urbanització del l’avinguda de l’Estatut de Catalunya i el c.Jerez .

Projecte realitzat en col·laboració entre Projecte Urbans i l’Àrea de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
Rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a Palafrugell.
Rehabilitació d’habitatge unifamiliar aïllat a Mont-ras.
Rehabilitació integral d’un apartament a Llafranc.
Projecte i direcció de tres habitatges unifamiliars aïllats a Calonge.
Realització de cèdules d’habitabilitat, certificats d’eficiència energètica,
estudis de seguretat i salut, llicències d’activitats, informes...
Col·laboracions amb el Grup Costa Brava Centre:
Estudi per a la Millora de l’oficina de Turisme del Carrilet i els seus entorns a
Santa Cristina d’Aro 2017
Estudi per a la millora de la Qualitat urbana del Centre Comercial i Turístic
de Begur 2017
Realitzacions d’estudis de viabilitat hotelera i activitats relacionades amb el
turisme, juntament amb tècnics turístics i tècnics de la UdG.
Avant projecte de Casa Empordà: centre de productes de la terra i oficina
municipal de Turisme per a l’Ajuntament de Figueres 2014
Revisió de projecte executiu de l’Espai d’Acollida Turística i atenció al visitant a
la zona de Ponent de Púbol. Ajuntament de La Pera 2014
Desenvolupament conceptual d’hotels:
Estudi per a la UdG, viabilitat projecte hoteler 4* al c. Santa Clara de Girona
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 2012-2013
Estudis realitzats per a l’Ajuntament d’Irun 2011

Col·laboracions amb tallers d’arquitectura:
Des de març 2009

Col·laboració continuada amb la UTE Benedito-Orteu-Piferrer-Farré
http://www.josepbenedito.com/

Projecte bàsic i executiu de la Sala d’Exposicions Temporals del Museu de
Cultures del Món al c. Banys Vells de Barcelona 2014
Rehabilitació del Museu de Cultures del Món (atorgat per concurs 2013), al
carrer Montcada de Barcelona. Inaugurat a febrer 2015
Projecte bàsic i executiu biblioteca municipal de Cubelles (atorgat per
concurs_1er premi abril 2011)
Proposta per al concurs per a centre infantil i primària, llar d’infants i
aparcament soterrat Ajuntament de Barcelona / BIMSA 2011
Proposta per al concurs de Biblioteca provincial de Barcelona
Ministerio de Cultura, 2010

Arxiu Històric de Girona
Desenvolupament del projecte executiu de l’Arxiu Històric de
Pendent licitació.

Des de desembre 2008

Girona

2008.

Col·laboració continuada amb l’estudi d’arquitectura Op_team s.l.p
Projecte bàsic de reforma i ampliació d’un habitatge entre mitgeres a
Vallfogona de Balaguer.
Projecte d’enderrocs a Vallfogona de Balaguer.
avantprojecte BAD Sarrià. Edifici per a Biblioteca, Arxiu i Seu del Districte al
barri de Sarrià a Barcelona. (atorgat per concurs Desembre 2013_ en fase de
desenvolupament del projecte)
CAP Molí Nou de Sant Boi de Llobregat (en fase d’execució)
Proposta concurs equipament multifuncional a Sant Feliu
de Llobregat_2on premi abril 2011
Pla de Millora Urbana del Xalet de Gramunt de Balaguer 2012
Modificació de les Normes Subsidiàries del Xalet de Gramunt 2012
Avantprojecte bloc d’habitatges plurifamiliars a la finca del Xalet de Gramunt
a Balaguer
Col·laboració en el desenvolupament del projecte executiu de l’Institut de
Ciències Fotòniques al Campus de Castelldefels, Fundació Cellex.
Projecte executiu del Parc de bombers i helisuperfície a Olot. En construcció
Concurs escoles bressol a la ciutat de Barcelona
Ajuntament de Barcelona. Consorci d’Educació de Barcelona
2009 finalista
Projecte executiu del Parc de bombers Calaf 2007-2011
Col·laboració en el concurs, projecte i execució d’espai polivalent d’informació
i difusió per la Fundació Universitat Oberta de Catalunya a la Rambla de
Catalunya, 6 de Barcelona. 2008-2010 construït

Octubre 2006-Gener 2010

Experiència en l’àmbit de l’administració: Departament d’Arquitectura i
Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona. Redacció de projectes
relacionats amb la urbanització i arranjament de l’espai públic:
Passeig mirador de les Aigües. Collserola. Tram I, tram III i tram IV.
Recuperació de l’antiga carretera de les aigües com un nou passeig mirador
sobre la ciutat de Barcelona. Es replanteja la secció, la traça, la convivència en
alguns punts concrets amb habitatges i l’ús de vehicles a la mateixa via,
l’aplicació del mobiliari urbà, l’enllumenat públic, els materials a emprar o la
recuperació d’elements existents com bancs i fonts al llarg del passeig
Eix Esteve Terradas Passeig peatonal tractat com parc lineal.. Entorns Clínica
Quirón, Parc Sanitari Pere Virgili i Clínica Delfos. Obertura nou carrer d’unió
entre el carrer Esteve Terrades i la Ronda del Mig. Aparcament soterrat entre
Av. de Vallcarca i c.Josep Jover.
Avantprojecte del Passeig de Sant Joan

Projecte de remodelació del carrer Balmes
Projecte de reordenació de la Via Augusta
Projecte bàsic d’obertura del carrer Ramon Turró entre la Rambla del
Poblenou i el carrer Bilbao.
Remodelació Avinguda Roma.
Reordenació carrer Pi i Margall i accessos túnel de la Rovira.
Passeig Marítim
Remodelació Ronda del mig. General Mitre-Travessera de Dalt:
Pàrquing subterrani i jardins Menéndez Pelayo.
Obertura del carrer Maignon i remodelació del carrer Mossèn Batlle. Carrer
Berlinès. Rampes d’accés i tanques de protecció en la mitjana de general Mitre.
Projectes de cooperació a la ciutat de Gaza. Palestina:
Projecte de rehabilitació del barri Al-Nazer Est.
2
Projecte Plaça Catalunya 3.509 m
Avantprojecte mercat municipal
Projectes de cooperació a la ciutat de Maputo, Moçambic.
Projecte de remodelació de la Rambla Samora Machel.
Juliol 2004-Març 2005

rqp arquitectura i op_team s.c.p http://rqparquitectura.com/
Desenvolupament del projecte bàsic i executiu de la Comissaria dels Mossos
d’esquadra a Sant Andreu 2004
Pla director per a l’optimització d’espais i possibles creixements de la seu de
Televisió de Catalunya.
Participació en concursos: nova seu filmoteca de Catalunya, comissaria
provincial de Lleida.

Setembre 2003-Juny 2004

Facultat d’Arquitectura la Salle. Universitat Ramon Llull.
Professor adjunt del Departament d’Anàlisi Arquitectònic de la facultat
d’Arquitectura de la Salle.

Setembre 2001-Juny 2003

Facultat d’Arquitectura la Salle. Universitat Ramon Llull. Responsable de la
logística del Departament de Cultura de la facultat d’Arquitectura de la Salle.
Organització dels cicles de conferències, jornades i exposicions de la facultat.

Juliol-Agost 2000-2003

Josep Ferrés Marcó. Arquitecte. Palafrugell http://www.josepferres.com/
Proposta pel concurs del Museu del Suro de Palafrugell.
Elaboració de projectes bàsics, visites d’obres i maquetes.

Juliol-Agost 1999

Arcadi Pla i Masmiquel. Arquitecte. Girona http://www.arcadipla.cat/
Elaboració d’amidaments.
Participació en l’avantprojecte i elaboració de maquetes pel projecte de nova
seu central de Caixa de Girona.

Juliol-Agost 1998

Josep Ferrés Marcó. Arquitecte. Palafrugell http://www.josepferres.com/
Visites d’obres. Col·laboració en l’elaboració d’un projecte per al concurs de la
Biblioteca Municipal de Palafrugell.

Juny-Setembre 1997

Lluís Hontangas Canela. Arquitecte. Pals http://arquitectelluishontangas.com/
Ajudant de delineant i administrativa.

