
neus roca cambras (arquitecta)                              àrea d’arquitectura 
 
nascuda a castellfolllit de la roca el 22 de març de 1978 
resident a olot 
 
arquitecta titulada el juliol de 2003 
a l’escola tècnica superior d’arquitectura de barcelona. universitat politècnica de catalunya 
 
especialització en restauració i rehabilitació. 2003 
a l’escola tècnica superior d’arquitectura de barcelona. universitat politècnica de catalunya 
 
socia de land, urbanisme i projectes slp. des de 2009 
on ha col·laborat en projectes d’arquitectura des de 2003 
 
 
 
 
 
 
 

formació 
 

(2001) simposi de restauració 
organitzat per col·legi d’arquitectes de catalunya 

 
 (2001) 1a biennal de restauració monumental 
organitzat pel servei del patrimoni arquitectònic local 

 
(2003) workshop arquitectura, urbanisme i mediambient 

reciclabilitat, sostenibilitat, respecte al medi natural: desenvolupament de projecte de teatre a l’aire lliure 
 

(2004) xxvii curset. jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic 
assistència a les jornades sobre restauració sota el lema “tècnica de restauració. el debat pendent” 

 
 (2004) curs d’especialització en construcció contemporània 

organitzat per la fundació d’estudis superiors de la universitat de girona i l’escola sert 
 

 (2005) xxviii curset. jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic 
 “els teatres” 

 
(2006) xxix curset. jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic 

 “patrimoni partit, patrimoni compartit” 
 

(2007) xxx curset. jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic 
 “professions i patrimoni. formació i responsabilitat. el cas dels i les arquitectes” 

 
(2008) xxxi curset. jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic 

 “centres històrics i vida contemporània” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

docència 
 

(2004-2005) professora de l’escola d’art d’olot 
cicle superior de projectes i direcció d’obres d’interiorisme 

 
ESCOLA D’ART D’OLOT. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT 

 
 

(2009) formar part del jurat en el projecte final  
cicle superior de projectes i direcció d’obres d’interiorisme 

 
ESCOLA D’ART D’OLOT. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT 

 
ponències 

 
(2011) visita guiada i ponència dins del xxxiv curset. Jornades internacionals sobre la intervenció 

en el Patrimoni Arquitectònic. “ FORTIFICACIONS. Intervenciós en el patrimoni defensiu” 
Ponència titulada: Consolidació del Castell de la Trinitat (Roses): Reconstrucció-restauració. 

 
ASSOCIACIÓ ARQUITECTES PER A LA DEFENSA I LA INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.  

 
 
 
 
 
 

premis i concursos 
 

(2001) concurs d’idees per a nova biblioteca a mollet del vallès 
projecte seleccionat 

 
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 

 
 

(2003) projecte d’urbanitazació del nucli antic de Llagostera i consolidació de la Muralla 
projecte guanyador 

 
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

 
 

(2005) concurs edifici nova seu de l’ajuntament de castellfollit de la roca 
projecte finalista 

 
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 

 
 

(2008) concurs per a la redacció del pla de millores urbana del cas antic i el raval 
finalista 

 
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

 
 
 
 



 
experiència professional 

Plànol aixecament 
SANT MARTÍ VELL 

 (2000) plànols d’aixecament del nucli de sant martí vell 
Realització de l’aixecament topogràfic de carrers i façanes. 

Aixecament dels interiors dels habitatges. 
 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
 

(2002-2003) redacció de memòries valorades en actuacions en el 
casc antic. 

 
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 

 
 

 (2002-2003) inventari de façanes de castellfollit de la roca 
Catalogació de les façanes de tot el nucli urbà. 
Definició del seu estat de conservació general. 

Llistat d’elements característics i sistemes constructius concrets. 
Estat dels materials i elements constructius. 

 
AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 

 
 

(2003) bloc de 4 habitatges i pàrquing a castellfollit de la 
 roca 

projecte basic, executiu i direcció d’obra 
 

PROMOTOR PRIVAT 
Àmbit del projecte d’urbanització 
LLAGOSTERA 

(2003) projecte d’urbanitazació del nucli antic de Llagostera i 
consolidació de la Muralla 

Col·laboració en projecte d’urbanització i direcció d’obres parcial 
 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 
 
 

(2004) reforma habitatge c/ estires. olot 
projecte bàsic, executiu i direcció d’obra 

 
PROMOTOR PRIVAT 

 
 

(2004) projecte complementari consolidació i ordenació de 
l’entorn. 

Castell de la trinitat de roses 
col·laboració en projecte bàsic, executiu i direcció d’obra 

 
AJUNTAMENT DE ROSES 

 
 

(2005-2009) responsable d’activitats del col·legi d’arqutiectes de 
catalunya 

delegació garrotxa-ripollès del coac 
coordinació d’exposicions, conferències i cursos formatius 

 
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA. DEMARCACIÓ DE GIRONA 

 
 

(2005) bloc de 6 habitatges i parquing a olot 
projecte basic, executiu i direcció d’obra 

 
PROMOTOR PRIVAT 



(2005) col·locació d’ascensor en comunitat de veïns 
barri de la caixa. olot 

avantprojecte amb pressupost 
 

PROMOTOR PRIVAT 
 
 

(2007) reforma i ampliació habitatge unifamiliar entremitgeres a 
olot 

projecte bàsic i executiu 
 

PROMOTOR PRIVAT 
Planta coberta Castell de la Trinitat 
ROSES 

(2007) projecte modificat II de consolidació i ordenació de 
l’entorn. 

Castell de la trinitat de roses 
Col·laboració en projecte bàsic, executiu i direcció d’obra 

 
AJUNTAMENT DE ROSES 

 
 

 (2007) projecte de cafeteria en local en planta baixa. nucli antic de 
castellfollit de la roca 

modificació estructural de baixos en volta 
projecte d’activitats adaptació a nou ús 

projecte bàsic, executiu i direcció d’obres 
 

PROMOTOR PRIVAT 
 
 

(2007) projecte de reforma interior de sotacoberta  
a castellfollit de la roca 

projecte bàsic, executiu i direcció d’obres  
 

PROMOTOR PRIVAT 
 
 

(2008) reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entremitgeres 
castellfollit de la roca 

projecte bàsic, executiu i direcció d’obres. 
 

PROMOTOR PRIVAT 
Alçat transversal Molí de la Conqueta 
SANT FELIU DE PALLEROLS 

(2009) restauració i adequació per a visita museística de l’anitc 
Molí de la Conqueta.  

col·laboració en projecte bàsic, executiu i assessorament en la direcció 
d’obres. 

 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS 

 
 

(2010) reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat 
el mallol. Vall d’en Bas 

projecte bàsic, executiu i actualment en direcció d’obres. 
 

PROMOTOR PRIVAT 
 
 

(2011) catàleg de béns a protegir de Castell-Platja d’Aro. 
Redacció del catàleg inclós dins del Poum del municipi. 

 
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 


