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BARCELONA MEETING POINT SE CELEBRARÀ DEL 25 AL 28 D'OCTUBRE AL 

PAVELLÓ 8 DEL RECINTE MONTJUÏC-PLAZA ESPANYA DE FIRA DE BARCELONA 

 

SALESFORCE TOWER (SAN FRANCISCO) I 

L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT 

PAU (BARCELONA), PREMIS BMP 2018 

 

• Barcelona Meeting Point inicia la seva 22ª edició amb el lliurament dels 

seus premis a la millor innovació i a la millor transformació immobiliària. 

 

• L'acte ha tingut lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona en el 

transcurs del Sopar de Gala de BMP 2018, patrocinat per CaixaBank. 

 

Barcelona, 24 d’octubre de 2018. – La 22ª edició de Barcelona Meeting Point 

ha començat amb la celebració del seu tradicional Sopar de Gala del sector 

immobiliari, que ha tingut lloc en el Paranimf de la Universitat de Barcelona i ha 

comptat amb el patrocini de CaixaBank. El sopar de gala del sector immobiliari 

ha estat presidit per la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, 

acompanyada pel delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona i president de Barcelona Meeting Point, Pere Navarro, i el conseller 

delegat de BuildingCenter, Jordi Soldevila. 

  

Una de les grans novetats de la present edició ha estat que el certamen 

barceloní, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha 

recuperat els seus premis després de 5 anys d'absència. En la present edició, 

Barcelona Meeting Point ha volgut premiar a la millor innovació immobiliària, 

guardó que ha recaigut en la Salesforce Tower de San Francisco (Califòrnia), 

mentre que la millor transformació immobiliària ha reconegut la rehabilitació de 

l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.  
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Premi BMP 2018 a la Millor Innovació Immobiliària 

Barcelona Meeting Point ha premiat la Salesforce Tower de San Francisco 

(Califòrnia) considerant que aquest edifici es convertirà en un dels més sostenibles 

del món —està en vies d'aconseguir el major nombre de punts per a un projecte 

LLEGIU V4 Platinum (Interiors Comercials) al món. Supera en més d'un 20 per cent 

les directrius de rendiment energètic del codi d'edificació ecològica de San 

Francisco i està en camí d'inscriure's al programa d'energia 100% renovable de 

SuperGreen - San Francisco. A més, la Torre comptarà amb el més gran sistema 

de reciclatge d'aigua in situ en un edifici comercial de gran altura als Estats Units 

(estalviant més de 7 milions de galons d'aigua dolça a l'any). El Spain Country 

Leader – Area, Vice president de Salesforce, Enrique Polo de Lara, ha estat 

l'encarregat de recollir el Premi BMP 2018 a la millor Innovació Immobiliària que li 

ha lliurat Jordi Soldevila, conseller delegat de BuildingCenter.. 

 

Premi BMP 2018 a la Millor Transformació Immobiliària 

El Premi BMP 2018 a la Millor Transformació Immobiliària ha recaigut en la 

rehabilitació de l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

Després d'haver acollit l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau durant gairebé un 

segle, el conjunt art nouveau de Sant Pau va ser sotmès a un rigorós procés de 

restauració per recuperar el seu valor artístic i preservar el seu patrimoni. Obra 

mestra de Lluís Domènech i Montaner, el complex va ser declarat Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO en 1997. L'aplicació de criteris de sostenibilitat i 

eficiència energètica en la transformació del lloc històric va ser un precedent 

internacional i va crear un espai únic que ara acull a organitzacions de classe 

mundial en els camps de la innovació, la sostenibilitat, la salut, l'educació i la 

cultura. La rehabilitació de l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és un 

exemple de com es pot abordar la renovació urbana i patrimonial d'una manera 

innovadora, per convertir un espai històric en un nou pol d'activitat de la ciutat, 

generant un entorn dinàmic dins del territori i afegint valor a l'entorn local per als 

residents. Jordi Bachs, director general de la Fundació Privada de l'Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, ha rebut aquest guardó de mans de Teresa Cunillera, 

Delegada del Govern a Catalunya. 
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El Sopar de Gala de BMP reuneix al sector immobiliari 

El sector immobiliari s'ha tornat a donar cita en el tradicional Sopar de Gala de 

Barcelona Meeting Point. En aquesta ocasió, a més de la presència de la delegada 

del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, cal destacar l'assistència d'Agustí 

Serra, Secretari de Habitat Urbà i Territori del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Javier Burón, Gerent d'Habitatge de 

l'Ajuntament de Barcelona, Pere Navarro, delegat de l'Estat en el Consorci de la 

Zona Franca de Barcelona i president de Barcelona Meeting Point, Miquel Valls, 

president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Juan José Bruguera, president 

del Cercle d’Economia, Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de 

Catalunya, Lluís Marsá, President de l'Associació de Promotors de Catalunya, 

Jordi Soldevila, conseller delegat de BuildingCenter, Alejandro Soler, director 

general de SEPES, Enric Ticó, director general de CIMALSA, Albert Civit, director 

de l’Incasòl, Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona i de Barcelona Meeting Point, i presidents, consellers delegats i directors 

generals de destacades empreses del sector. 

 

Per més informació: 

 

Lluís López Yuste i Marieta Cavero 

Departament de Comunicació i Premsa 

de BMP 

Tel: +34 93 263 81 50 – 609 35 84 75 

comunicacionsil@elconsorci.es 
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