
 

 

GRIEGC SCP neix l'any 2014 com a resposta al 75è aniversari del final de la Guerra Civil, aquest 

projecte d'equip té la missió de recuperar, estudiar i catalogar el patrimoni bèl·lic, cultural i 

social d'un dels conflictes més importants que van passar al segle XX a nivell europeu i el més 

important a nivell nacional. 

 

GRIEGC SCP és un grup jove, motivat i multidisciplinar, format per un equip de cinc membres, 

cadascun d'ells amb formació universitària, que creu en la integració i col·laboració en el món 

laboral de professionals i estudiants per aconseguir major rigor i pluralitat, donant un punt de 

vista diferent i atrevit.  

 

Tots els projectes en els que GRIEGC SCP intervindrà estaran abocats a l'estudi i preservació 

del patrimoni i de donar-li un tracte acord amb el seu entorn paisatgístic, social i cultural, 

apostant per una oferta turística local de qualitat. 

 

 
 

L'equip de GRIEGC tot i tenir un període curt de vida ha pogut participar (tant de forma 

individual com col·lectiva) en gran quantitat de projectes, des de conferències i xerrades 

docents fins a la realització de plans especials per a la protecció de restes patrimonials. 

A continuació es mostrarà més en detall l'equip de treball del que es disposa:  

 



EQUIP DE TREBALL 

    

   ADRIÁN CABEZAS SÁNCHEZ. 

    Doctor en Història Cum Laude per la Universitat de Barcelona. 

   Assessor històric i militar dins del projecte.  

 

 

   JORDI SOLÉ JIMÉNEZ  

   Advocat amb Màster en Dret  Ambiental. 

   Assessor jurídic i normatiu dins del projecte. 

 

    

   MIRIAM DEL CASTILLO SOLER 

   Arquitecte Estudiant de Màster d’Arquitectura del Paisatge a la RMIT.  

   Melbourne 

   Arquitecta projectista i paisatgista. 

 

    

   JOEL AMETLLA PLA 

   Estudiant PFC Arquitectura. 

   Interpretació i rehabilitació del patrimoni fortificat. 

 

    

   NÚRIA BENTOLDRÀ BOLADERES 

   Estudiant Grau en Comunicació Audiovisual (UAB). 

   Fotografia i difusió. 

    

    



PROJECTES MÉS DESTACATS 

Anàlisi, diagnòstic i intervenció a la Bateria d'Artilleria republicana del Coll de Balaguer. 

Gener -Maig 2013. Projecte acadèmic. 

Projecte de rehabilitació de la Bateria d'Artilleria Sud del Coll de Balaguer a l'Hospitalet de 

l'Infant (Tarragona) consistent en un estudi gràfic, patològic, estructural, etc.  i posterior 

restauració. 

INFORMACIÓ TÈCNICA: 

  

RECONSTRUCCIÓ GRÀFICA: 

 



Disseny de plafons per a les restes de la Guerra Civil de Salou. 

 Febrer - Març 2014. Empresa GRIEGC. 

Disseny de cartells per a les restes de la Guerra Civil a la zona del Cap de Salou. Treball 

consistent en la realització d'aixecaments, textos, imatges, etc. dels vestigis de la població 

costanera per al turisme. Es van realitzar un total de 12 cartells diferents. 

MAQUETES DELS CARTELLS (500 x 330mm): 

 

  

 

 

 

 



Pla Especial de Protecció de les restes de la posició defensiva republicana al Coll de Balaguer. 

 Setembre 2014 - Maig 2015. Empresa GRIEGC. 

Inventari, catàleg i posterior interpretació de les restes de la defensa republicana al Coll de 

Balaguer durant la Guerra Civil espanyola. Treball de base per a la seva posterior protecció i 

museïtzació. 

Inventari pioner al país realitzat mitjançant un sistema alfa i numèric propi de 8 caràcters y un 

catàleg format per 7 làmines per peça inventariada i que analitza també el sistema preexistent 

aprofitat per la defensa. 

 

 

 



Pla Director per a la museïtzació dels espais de la Guerra Civil al Coll de Balaguer. 

 Juny 2015 - Actualment. Empresa GRIEGC + STOA Patrimoni cultura i turisme. 

Realització del Pla Director per a establir els criteris, intervencions i itineraris per a la posterior 

museïtzació dels espais de la Guerra Civil situats al Coll de Balaguer. 

Aquest projecte s'està duent a terme a través d'una col·laboració amb l'empresa de Barcelona 

STOA Patrimoni cultura i turisme. A partir de l'inventari i catàleg publicat en el Pla Especial de 

Protecció anterior que GRIEGC va desenvolupar. 

 

GALERIA D'IMATGES. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



PROJECTES REALITZATS 

 

Estudi de la línia defensiva republicana al Coll de Balaguer. Projecte d'estudi i recuperació dels 

diferents indrets que engloben les restes de la Guerra Civil al Coll de Balaguer. 

Gener 2012 - Maig 2014. CAIT (URV)+ Joel Ametlla Pla. 

Anàlisi, diagnòstic i intervenció a la Bateria d'Artilleria republicana del Coll de Balaguer. 

Projecte acadèmic dut a terme per un dels membres de GRIEGC consistent en la rehabilitació de la 

Bateria d'Artilleria Sud del Coll de Balaguer a l'Hospitalet de l'Infant.  

Gener -Maig 2013. Joel Ametlla Pla. 

Ponència a La Fatarella. Intervenció en les jornades en memòria del 75è aniversari del final de la 

Batalla de l'Ebre. 

Novembre 2013.  GRIEGC. 

Disseny de Plafons. Actuació a les restes de la Guerra Civil de Salou.  

Febrer - Març 2014. GRIEGC. 

Conferència a Hospitalet de l'Infant. Conferència celebrada durant les Jornades Europees del 

Patrimoni a Hospitalet de l'Infant. 

Setembre 2014.  GRIEGC. 

Pla Especial de Protecció de les restes de la posició defensiva republicana al Coll de Balaguer. 

Inventari, catàleg i posterior interpretació de les restes de la defensa republicana al Coll de 

Balaguer durant la Guerra Civil espanyola.  

Setembre 2014 - Maig 2015. GRIEGC. 

Ponència a Madrid. Intervenció en les III jornades GEFREMA en l'estudi de la Guerra Civil. 

Novembre 2014.  GRIEGC. 

Conferència a Madrid. Conferència impartida al Cercle Català d'empresaris de Madrid. 

Novembre 2014.  GRIEGC. 

Article a la Revista Sàpiens. Participació i cessió d'informació en l'elaboració de l'article "El pla 

B de Franco", portada de Maig de 2015 a la Revista Sàpiens (núm 155). 

Abril 2015.  Adrián Cabezas Sánchez. 

Ponència "El paper de l'Arquitecte dins d'un equip multidisciplinar". Ponència oferta a 

l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus.  

Maig 2015.  Joel Ametlla Pla. 

Pla Director per a la museïtzació dels espais de la Guerra Civil al Coll de Balaguer. Realització 

del Pla Director per a establir els criteris, intervencions i itineraris per a la posterior museïtzació 

dels espais de la Guerra Civil situats al Coll de Balaguer. 

 Juny 2015 - Actualment. STOA + GRIEGC 

Disseny d'itineraris i visites guiades al Coll de Balaguer. Disseny d'itineraris i execució de 

visites guiades al Coll de Balaguer ( Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant). 

Juliol 2015 - Setembre 2015.  GRIEGC. 



REFERÈNCIES 

  

AJUNTAMENT 

Josep Mª Ferran. Serveis Tècnics d'Arquitectura. 

Ajuntament de Salou. 

Alexis Castillo. Tècnic de la Regidoria de Cultura. 

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. 

Alfons Garcia. Alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. 

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. 

 

ALTRES 

Fernando Homedes. Tte.Coronel d'Artilleria de l'exèrcit de terra espanyol. 

Exdirector de la Biblioteca historico-militar de Barcelona. Cuartel del Bruch. (preguntar per 

Adrián Cabezas i Joel Ametlla). 

 

 

CONTACTE 

Posa't en contacte amb nosaltres a través de griegcequipo@gmail.com ! 

També pots seguir-nos a les xarxes socials per mitjà de  https://www.facebook.com/griegc ! 


