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C U R R Í C U L U M .-  
 
 
. Alfons Barceló Fullana 
  Nascut a Palma el 2 de setembre de 1966 
 
Formació acadèmica: 
 
. Llicenciat en Arquitectura Superior          
  Escola Superior d’Arquitectura de Sant Cugat  
  ETSAV (UPC) 
  (1984-1994) 
 
 
Experiència professional: 
 
Em dedico professionalment a l’arquitectura 
per compte propi des de fa dinou anys, 
treballant individualment i en equip amb 
d’altres professionals autònoms.  
 
He treballat especialment en el 
desenvolupament de projectes i obres 
d’edificis residencials tant de nova planta 
com en el camp de la rehabilitació. 
 
L’activitat lliberal l’he combinada de forma 
intermitent treballant per l’administració 
pública, ens el ajuntaments de Palma i 
Bunyola, així com a l’oficina de visats del 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes 
Balears. 
 
El contacte amb l’administració m’ha obert 
nous camins professionals, arribant al 
desenvolupament  i execució d’edificis públics 
de diversa entitat, especialment els dedicats a 
equipaments esportius.  
 
Pel que fa als concursos convocats d’edificació 
i d’urbanisme, la participació en ells ha 
complementat i enriquit la tasca professional 
realitzada fins aleshores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Col·laboracions: 
 
. Departament d’Urbanisme 
  Escola d’Arquitectura del Vallès. ETSAV 
  Anàlisi i Interpretació del Planejament dels   
  municipis que conformen l’eix del Llobregat 
  per a realitzar la base informàtica de l’ICC pel 
  DPTOP. 
  Conveni amb la Generalitat de Catalunya         
  (1993) 
 
. Iniciació del treball per compte pròpia 
  (1994) 

 

. Ajuntament de Palma 
  Departament de Llicències 
  (1999-2001) 
 
. Col·legi Oficial de les Illes Balears 
   Visador 
  (1995-99) 
 
  Vocal de Cultura 
  (2001-2005) 
   
  Muntatge d’exposicions: 
 . Rafael Moneo.  
   De la Fundación a la Catedral de los Angeles 2002 
 . Concurs de  l’ampliació del Hipòdrom de Palma 
.  Maquetes d’Enric Miralles a la Llotja de Palma 
.  Exposició de l’obra de Josep Lluís Sert al COAIB 
   
  Organització de visites guiades a altres Col·legis 
  conèixer  l’arquitectura de Mallorca 
 
  Organització de diverses conferències al COAIB 
  (2002-06) 
   
  Membre Jurat dels Premis d’Arquitectura de Mallorca 
  (2002-03) 
 
. Ajuntament de Bunyola 
   Arquitecte Municipal 
   Realització de Projectes d’àmbit municipal 
   (2002-05) 
 

  


