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CONRAD CASADELLÀ CAYUELA 
Tel. (+34) 622 243 494 

� conrad@somenginy.cat 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

Promoció 1998 ARQUITECTE. New York Institute of Technology. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Formació en continu amb l'assistència en jornades tècniques i ponències especialitzades.   

COMPETÈNCIES INFORMÀTIQUES 

 Microsoft Office, AutoCad i  programes de modelització REVIT, Add-ins, Navisworks, Recap 360, 
Infraworks 360, Adobe CS6, Revizto i coneixements de Aecosim V8i, Microstation, 3D studio max, 
Sketchup, Showcase, AR-Media. 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Mai 2016 – 
Actualitat 

SOMENGINY, S.L. 
Responsable de l'Àrea SomBIM: Especialista en modelització BIM. 

Competències: - Assessorament i consultoria d'aplicació de tecnologia BIM. 
- Projectes amb BIM i REVIT. 
- Disseny arquitectònic. 
- Formació especialitzada de personal en tecnologia BIM. 
- Projectes d'arquitectura sostenible. 

Sep 2015 –    
Actualitat 

FOSTERS & PARTNERS, Londres, Regne Unit 

Coordinador BIM (Grup de Gestió BIM) en les tasques de gestió i actuació com un servei 
central per a l'equip de coordinadors de BIM. 

Jul 2014 –     
Sep 2015 

AHR (abans AEDAS), Londres, Regne Unit 

Director de BIM (BIM senior) per facilitar l'ús eficient i eficaç de la tecnologia BIM, 
garantir la seva aplicació i la implementació dels protocols, desenvolupament de 
millores, representació d’interessos del grup i els seus usuaris. 

2008 –   2013 KWAN HENMI Architecture Planning Inc., San Francisco, Estats Units 

Arquitecte de Projectes, Cap de Projectes i Cap de Revit, disseny esquemàtic, 
desenvolupament de disseny, documentació de construcció, i gestió de projectes. 
Coordinació amb enginyeria civil, estructural, mecànica i elèctrica en fase de projecte i 
d’obra. Aplicació de la normativa de construcció i la interacció amb els organismes de 
revisió de normatives. Desenvolupament i aplicació de materials sostenibles ambientals i 
mètodes. 

2007 –       
2008 

CCC Architecture, San Juan, Puerto Rico 

Cap de construcció en les tasques de desenvolupament de negoci, disseny esquemàtic, 
desenvolupament de disseny, documentació de construcció, i gestió. Coordinació amb 
enginyeria civil, estructural, mecànica i elèctrica en fase de projecte i d’obra. Aplicació 
de la normativa de construcció i la interacció amb els organismes de revisió de 
normatives. Desenvolupament i aplicació de materials sostenibles ambientals i mètodes. 

2005 –       
2007 

JMA Architecture. San Juan, Puerto Rico 
Cap de construcció en les tasques de coordinació i desenvolupament de disseny esque-
màtic, el desenvolupament del disseny, construcció, documentació i gestió. Projecte, 
planificació i projeccions de desenvolupament. 

1998 –        
2005 

Di Domenico & Partners, Nova York, Estats Units 

Arquitecte de Projectes, Cap de Construcció. Disseny Arquitectònic / Redacció, 
Coordinació i desenvolupament de disseny esquemàtic, desenvolupament del disseny, 
construcció i documentació de conformitat amb les directrius SHPO. Revisió i aplicació 
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de l'accessibilitat de l'ADA. Revisió i aplicació de la normativa de construcció (IBC i 
BOCA). 

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 

Expert BIM:  Coordinació del desplegament de paquets nous i/o actualitzacions; implementació de 
programari d'acord amb les normes de producció centrals; supervisió de la capacitació del personal 
tècnic i avaluacions d'habilitats; coordinació, organització i realització de sessions de formació 
i/o CPD de forma regular; suport tècnic i assistència; coordinació, gestió i creació de continguts; 
control de qualitat i retorn d’experiència; implantació de normes actuals BIM als projectes en 
curs; desenvolupament i modificacions de projectes BIM; participació en la actualització de 
documentació de normativa BIM AHR; participació en l’establiment de protocols d'intercanvi 
d’informació de dades de projectes, col·laboració en la creació i manteniment de la documentació 
d'estratègia de projectes BIM. 

Projectes singulars: Mèxic DF Aeroport, Mèxic, essent el model més gran produït en Revit amb una superfície de 500.000 
m2 i instal·lacions de 1,5 quilòmetres de llarg; Estació de xarxa nou tren, Jeddah, Aràbia Saudita; Intercanviador de 
Portsmouth, Regne Unit, amb un cost de 10M de £ i superfície de 900 m2 amb estació de 10 dàrsenes d'autobusos, parada de taxis i 
infraestructura d'enllaç ferroviari; Aeroport de Heathrow Terminal 2A, Londres, amb un cost de 140 M de £ i superfície coberta 
de 5.000m2 i un aparcament de 6 nivells; Akoya ressorts Masterplan, Dubai, amb superfície de 5.800 m2. Inclou una zona 
comercial amb un centre comercial i un 500.000 m2 de camp de golf amb 18 forats, una zona residencial amb 6.700 habitatges, 234 
edificis d'apartaments, i 12 torres residencials, distribuïdes en 16 Barris per a una ocupació total de 73.682 persones; Vila Expo 
Masterplan Astana, Kazakhstan, amb un cost 670M de $ i 24 ha. Inclou 15 gratacels connectats en una superfície enjardinada de 
360.000 m2; Darrera fase de disseny i fase preliminar d’enginyeria de l’Estació de Chinatown, extensió de metro lleuger, San 
Francisco, amb un cost de 240.000 $ i metro subterrani de 2,80 quilòmetres d’extensió de superfície amb 3 noves estacions de 
passatgers; Vauxhall Cross Island, Londres, amb una superfície de 300.000 m2, torres de hotel, àrees residencials, comercials i 
oficines; Recerca Residencial, Londres, desenvolupament estàndard de peces en Revit per a prototips d'habitatge. 

Projectes de renovació: Olive School, Londres, amb un cost de 9M de £, superfície de 3.000 m2 i 630 alumnes que va 
consistir en una renovació d’una antiga estació de policia i un nou edifici adjacent; Creative Techniques Office en Ulster Park, 
Nova York amb 500 m2; Jewish Community Center, Sant Juan, Puerto Rico, amb 1.500 m2; Hotel Embassy Suites, Sant Juan, 
Puerto Rico; Building SFO 575, San Francisco, amb un cost de 10.000 $, consisteix en la renovació de l'oficina 15.000 m2 per a 
l'aeroport de San Francisco; estudi de  renovació, millora i de la vulnerabilitat de seguretat de l’Estació Newar k Broad, Newark, 
Nova Jersey, amb un cost de 60.000 $; implementació del codi del edifici i renovació dels passadissos, vestíbul, escales i espais 
comercials de JJCC annex, de 30.000 m2; de l’estació White Plains 9, Bronx, Nova York i del Trenton Complex Rail i plaça 
Intermodal  de Trenton, Nova Jersey, amb un cost de 80.000 $ ; Atlantic Avenue Terminal Complex, Brooklyn, Nova York, amb 
un cost de 150.000 $. 

Projectes residencials: Selsby, Aguadilla, Puerto Rico, amb 700 m2; Aguadilla, Aguadilla, Puerto Rico, amb 750 m2; 
Taubenfeld, Sant Joan, Puerto Rico, amb 2.000 m2; Forbes, Sant Juan, Puerto Rico amb 600 m2; Negroni, Sant Juan, Puerto Rico, 
amb 750 m2. 

Concursos: Participació en WTC Memorial, Nova York, 2004 i Plaza de San Francisco de Asís, Cuzco, 
Perú, 2001; Primer premi Urban Machine, Verona, Italy, 2000; Finalista TKTS2K, Nova York, 1999. 
 

IDIOMES 
 

 Comprensió 
auditiva 

Comprensió 
lectura 

Interacció         
oral 

Expressió          
oral 

Expressió 
escrita 

Català / Castellà Nadiu Nadiu Nadiu Nadiu Nadiu 

Anglès C2 C2 C2 C2 C2 
  

 


