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–
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Ramon Bosch i Bet Capdeferro són
arquitectes titulats per l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Barcelona - UPCBarcelonaTECH des de l’any 2000 i 1999
respectivament.
Bet Capdeferro cursa el Màster en Arquitectura
del Paisatge de la Fundació Politècnica de
Catalunya entre els anys 1996 i 1998.
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L’any 2003 inicien l’estudi bosch.capdeferro
arquitectura a la ciutat de Girona, des d’on
treballen en la transformació d’espais d’escala
i naturalesa diverses, focalitzant l’atenció en la
relació entre l’home i el medi.
La seva activitat professional a l’estudi ha estat
sempre acompanyada per l’experiència docent a
les universitats ETSAB – UPC BarcelonaTech,
ETH – Zürich, EPS – Universitat de Girona
i a la Cornell University de l’estat de New
York, recolzant des de la teoria i la recerca
el desenvolupament del procés projectual i
constructiu.
Conceben el projecte com a una experiència
còncava i inclusiva, capaç d’integrar
harmoniosament a través d’un procés obert tots
els diversos fets i agents que el configuren.
La seva obra viatja del 2010 a 2012 a diverses
ciutats Europees com a part de l’exhibició
Matèria Sensible: Joves Arquitectes Catalans.
L’any 2012 són seleccionats per a participar a
la XIII Biennal d’Arquitectura de Venècia –
Common Ground com a integrants de l’exhibició
Vogadors – Architectural Rowers, Catalan
and Balearic Threads – Hard Materiality for a
Permeable Architecture.

L’any 2015 són guardonats amb el Premi FAD
d’Arquitectura.
L’any 2016 són premiats a la categoria Patrimoni
i Transformació de la XIII Biennal Espanyola
d’Arquitectura i Urbanisme – Alternatives així
com en el Panorama d’Obres de la X Biennal
Iberoamericana d’Arquitectura i Urbanisme.
La seva obra ha format part de la mostra
Unfinished del Pavelló Espanyol, guanyador del
Lleó d’Or a la XV Biennal d’Arquitectura de
Venècia – Reporting From The Front.
La seva arquitectura ha estat exposada a
Barcelona, Berlín, Bratislava, Brussel·les, Cascais,
Copenhaguen, Chicago, Düsseldorf, Estrasburg,
Frankfurt, Kaunas, Lisboa, Ljubljana, Londres,
Lovaina, Milà, Nova York, París, Praga,
Reykjavik, São Paulo, Sydney, Toulouse, Venècia,
Viena i Washington.

L’any 2011 són
guardonats amb
la Menció Especial
Arquitecte Emergent
del Premi Europeu
d’Arquitectura
Contemporània Mies van der Rohe
Award.

