Anton PÀMIES MARTORELL, arquitecte
CURRICULUM VITAE
Anton Pàmies Martorell, va néixer a Reus el 23 d’octubre de 1951; està casat i té tres fills.
Després del batxillerat a l’Institut Gaudí de Reus i dels estudis de delineació a l’Escola del
Treball, va cursar els estudis d’arquitectura a l’Escola de Barcelona (l’ETSAB) entre l’any
1968 i el 1973, obtenint el títol el maig de 1974. Des de llavors està inscrit al Col.legi
d´Arquitectes de Catalunya i estableix el seu despatx professional a Reus.

FORMACIÓ DE POSTGRAU I ALTRES RESPONSABILITATS:
Va realitzar diferents cursos de post-graduat en urbanisme i de doctorat amb el professor
Ignasi de Solà-Morales, restant-li pendent una possible tessi doctoral.
Va ser el Coordinador, dins la Regió IV, de l’àmbit d’Ordenació del Territori del Congrés
de Cultura Catalana (1976-77).
Va ser President de la Demarcació de Tarragona del Col.legi d´Arquitectes de Catalunya
(1985-1988) i actualment és representant a l’Assemblea General.
És membre de l’Agrupació d’Urbanistes de Catalunya del Col.legi d’Arquitectes i de la
Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT).
Va ser Vice-president del Centre de Lectura de Reus (1976-80) i recentment nominat Soci
d’Honor de l’Entitat.
Va ser Director de l’Oficina del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Reus (POUM)
entre el 2009-2011.
Va presidir l’àmbit de Territori, Infraestructures i Medi Natural del Pla Estratègic “Reus
2020”.
DOCÈNCIA I TREBALLS DE RECERCA O DIVULGACIÓ:
Des del 2005 fins el 2017 ha estat professor de projectes i d’urbanisme i Director de
l’Escola d’Arquitectura La Salle de Tarragona, de la Universitat Ramon Llull (URL), sent
ara professor a la seva Escola de Barcelona.
A més ha estat investigador i divulgador de l’arquitectura i l’urbanisme, principalment en
l’àmbit local i provincial, havent participat en programes de radio i televisió des de jove. Ha
impartit conferències diverses a l’Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes, al Centre de
Lectura de Reus o al Caixaforum de Tarragona.

PUBLICACIONS :
L’any 1977 va editar la primera Guia d’Arquitectura de Reus, amb motiu del Congrés de
Cultura Catalana.
Han publicat pròlegs, articles o obres seves, diverses revistes professionals.
El 2001, les Edicions del Centre de Lectura de Reus, van publicar un opuscle seu sobre
l’arquitecte Pere Caselles i Tarrats, dins d’un número dedicat al Modernisme a Reus.
També va col.laborar en la redacció del llibre “El Teatre Bartrina de Reus, 100 anys
d’Història”, editat per PRAGMA Edicions, el 2005.
Més recentment, el 2017 va col·laborar en el llibre “Un segle i mig de cultura a Reus i
Catalunya”, editat també per les Edicions del Centre de Lectura.
PREMIS, OBRES I COL·LABORACIONS:
Ha merescut diversos premis i mencions, bàsicament del Col·legi d’Arquitectes, per obres
realitzades o per projectes d’arquitectura ja sigui en solitari o amb diversos col·laboradors.
Entre les diferents col·laboracions professionals, destaca la que hi va haver amb els
arquitectes Rafael Moneo i Manuel de Solà-Morales, com a coordinador en el projecte de
l’Illa Diagonal de Barcelona (1990-1993).
Entre les seves obres podem destacar la rehabilitació i ampliació del Teatre Bartrina, el
Centre de la imatge del Mas Iglesias, l’Escola Rubió i Ors o els Instituts de la Puigcerver,
el Baix Camp i el Gabriel Ferrater a Reus i els de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona o
Les Fonts del Glorieta d’Alcover.
També destaca la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Reus col.laborant
amb en Pau Pérez i Antoni Banús, el Centre Civic Llevant o el Mas Pintat de Reus amb en
Jordi Sardà o més recentment el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS) de Reus
amb en Josep Benedito.
En l’àmbit urbanístic es pot fer referència al Pla Especial del Teatre Bartrina i al del Pallol
a Reus, així com també l’avanç del POUM de Reus.
Reus, març de 2018

