ACTIVITATS 1996

EXPOSICIONS:
-

“20 Anys de la Comissió de Defensa de
Patrimoni Arquitectònic 1976-1996”, coordinada
per Carles E. Agell, Montserrat Caldés,
Margarita Galcerán, Elsa Inzunza i Joan
Manuel Nicolàs, del 12 desembre al 9 gener de
1997

XIXè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC del 12 al 15 de
desembre
“20 Anys de la Comissió de Defensa de Patrimoni Arquitectònic 1976-1996” Direcció: Antoni González,
Raquel Lacuesta, Antoni Navarro i Jordi Rogent.
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ACTIVITATS 1997
Es va efectuar una reunió de la Comissió Gestora de l'Agrupació el dia 20 de febrer a la seu del
CO.A.C. a Barcelona per tal de preparar l'Assemblea Constituent de l'Agrupació. La Comissió Gestora
estava constituïda per: Jesús Alonso, President de la Demarcació de Barcelona del CO.A.C., Elena
Orteu, Joan Falgueras, Ramón Aloguín i Josep Àngel Corbella com a representants de les
Demarcacions del CO.A.C., i Francisco Javier Asarta, Joaquim Font, Ramón Fusté i Joan Manuel
Nicolàs com a membres de la desapareguda Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic.
El Secretari de la Junta de Govern del C.O.A.C. Pere Serra convoca l'Assemblea Constituent i
primeres eleccions a Junta Directiva de l'AADIPA pel dia 10 d'abril de 1997.
L'Assemblea constituent i primeres eleccions a Junta Directiva de l'AADIPA tenen lloc a la Sala d'Actes
del CO.A.C. de Barcelona el dijous 10 d'abril de 1997. Donat que només es presenta una candidatura
a Junta Directiva, es dóna aquesta per electa. La primera Junta Directiva de l'AADIPA està formada
per:
President:
Secretari:
Tresorer:
Vocals:

Francisco Javier Asarta Ferraz
Joan Manuel Nicolàs i Monsonís
Ramon Fusté i Sitges
Montserrat Caldés i Torrent
Carlos Castells Cid
Joan Falgueras i Font
Margarita Galcerán Vila
Josep Huguet i Monné
Carles Sáez i Llorca
Lluís-Xavier Vitòria i Àgreda

ACTIVITATS:
Concurs per a la el·lecció del logotip de l'Agrupació. De entre les 52 propostes presentades resulta
guanyadora la que porta per lema REGULA, de Marisa Veciana i Gemma Lupón, arquitectes. El
resultat del concurs es publica a Informació i Debat núm 1109 (28.04.97).

CONFERÈNCIES:
-

-

“Rehabilitació i adaptació per a museu del Castell de Púbol de Gala i Salvador Dalí”,
presentada per Oriol Clos
“Recuperació i rehabillitació d’una nau agrícola i edifici de nova planta per a la nova seu de
Consell Comarcal del baix Llobregat”, presentada per Xavier Güell autor del projecte juntament
amb el Carles Ferrater
“L’arxiu de l’Escola d’Arquitectura: un patrimoni dibuixat”, presentada per Carmen Rodríguez i
Antoni Ramon
“Històries diverses sobre els ponts”, presentada per Raquel Lacuesta
“Les polítiques d’intervenció en el barri vell de Girona”, presentada per Ramon Ceide i Rosa m.
Cànovas
“Presentació de l’AADIPA a Girona”, per Joan Manuel Nicolàs
“Rehabilitació i ampliació del teatre Bartrina de Reus”, presentada per Anton Pàmies i Martorell
“Obres de rehabilitació de l’església Sant Pere Nolasc (fase I)”, presentat per Francesc Xavier
Pigrau
“Rehabilitació del Palau Montcada per Centre Cultural a Fraga i Rehabilitació i ampliació de la
Casa dels Ducs d’Alba per l’Ajuntament d’Alcolea de Cinca”, presentat per Ezequiel Usón
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VISITES:
-

-

Recorregut pel patrimoni arquitectònic de la Terrassa industrial
L’edifici de la Societat General d’Electricitat.
Cases Obreres de Can Mauri
Reial monestir de Santes Creus, rebuts pel Sr. Esteve Mach, Director de l’oficina de Gestió de
Monuments del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
L’obra de l’arquitecte Manuel Joaquim Raspall, acompanyats per Lluís Cuspinera
L’exposició “M.J.Raspall, arquitecte (1877-1937)”
Rehabilitació de la Casa de l’Ardiaca per l’Arxiu Municipal d’Història, acompanyats de Roser
Amadó
Taller d’execució dels guixos artístics del Liceu, presentat per Francisco Javier Asarta
Catedral de Girona, presentada per Pere Freixa, Director del Museu d’Història de la Ciutat de
Girona i del Patronat Eiximenis
Les obres de restauració de l’església de Sant Feliu, presentat per Ramon M. Castells,
arquitecte responsable de les obres d’actuació
Diverses rehabilitacions de Girona, acompanyats per Joan Falgueras
Obres de rehabilitació i ampliació del Mercat de la Concepció, acompanyats per Albert Pineda,
arquitecte autor del projecte, Manuel Arquija, estructurista i Esperanza Velasco, de Patrimoni
Arquitectònic de l’Eixample.
Lleida, acompanyat de Ezequiel Usón al Centre Cultural de l’Escorxador
Seu dels Serveis Territorials del Departament de Cultura, presentada per Jaume Fresquet,
arquitecte autor de les obres
Muralles del Turó de la Seu vella, presentada per Josep M. Puig i Carles Sáez, autors de les
intervencions

EXPOSICIONS:
"20 Anys de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic. 1976-1996"
Exposició organitzada amb motiu del XIXè Curset i coordinada per: Carles Enric Agell, Montserrat
Caldés, Margarita Galcerán, Elsa Inzunza i Joan Manuel Nicolàs. A la Sala d'exposicions de la
Delegació d'Osona del CO.A.C. Plaça Bisbe Oliva 2 de Vic, del 14 de febrer al 9 de març de 1997, i a
la Sala d'exposicions de la Delegació de Manresa del CO.A.C. del 3 al 20 d'abril de 1997.

XXè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC de l’11 al 14 de
desembre
“Patrimoni i Equipaments Culturals” Direcció: Margarita Galcerán i equip organitzador: Carles Agell,
Montserrat Caldés, Margarita Costa, Ramon Fusté, Núria Llaverias i Pere de Manuel.
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ACTIVITATS 1998
CONFERÈNCIES:
-

-

-

-

“Un passeig per l’arquitectura dels Templers”, per Joan Fuguet i Sans, historiador de l’Art i
professor de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Catalunya, el 26 gener.
“El projecte de Museu Episcopal a Vic” a càrrec de Federico Correa i Alfons Milà, el 23 de
febrer.
“Remodelació de l’antic pavelló de La Caixa de Pensions per a l’Exposició Universal de 1929”,
conferència i visita a l’Institut Cartogràfic de Catalunya. acompanyats per Anna Soler i Silvia
Farriol, arquitectes autores del projecte, el 7 de març.
“Arquitectura pre-hispànica al Perú”, a càrrec d’Enrique Guzmán García, professor
d’arquitectura peruana a la Facultat d’Arquitectura de la Universitat d’Enginyeria de Lima, el 10
de març.
“Rehabilitació de l’antic Escorxador de Palma de Mallorca per a Centre Comercial i Cultural”,
“l’antic moli de l’oli de la Pobla de Cèrvoles per a nou Ajuntament i Museu de l’Oli de les
Garrigues” i “Rehabilitació de l’antiga Casa de la Maternitat de Lleida per a Biblioteca pública
de l’Estat”, a càrrec de Daniel Gelabert i Fontova, el 24 de març.
“Bilbao: el Patrimonio Arquitectónico perdido (1979-1998)”, a càrrec d’Iñaki Uriarte Palacios,
arquitecte, el 6 de maig.

VISITES:
-

-

-

les obres de restauració del Palau Fivaller i de la casa anomenada Palau de la reina Elionor de
Barcelona, acompanyats per Francisco Javier Asarta, el 17 de gener.
Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat i als seus jardins amb les conferències “La gestió
per a la recuperació del Palau Falguera”, “L’estudi històric de l’edifici”, “Restauració i adaptació
del Palau Falguera per a Conservatori de Música de grau mig”, segons el projecte de BoschCuspinera Associats i Manuel Giralt, el 18 d’abril.
Sitges: museu Cau Ferrat de Sitges, acompanyats per Ramon Fusté i Àlex Falcones, autors del
projecte. Museu Maricel, Palau Maricel, presentat per Ramon Fusté, el 25 d’abril.
Casa Vicens (A. Gaudí) i projecte per a la seva restauració, acompanyats per Ignasi Herrero,
autor del projecte i director de les obres, el 30 de juny.
restauració de les façanes de la Casa de les Punxes (Casa Terrades) d’en Josp Puig i
Cadafalch, acompanyats per Francisco Javier Asarta i Albert Pla, autors del projecte i directors
de les obres, l’11 de juliol.
Alella, acompanyats per Salvador Ribas, el 3 d’ octubre.
Catedral de Barcelona. Obres actuals de restauració: campanar litúrgic amb la nova campana
de Montserrat;restauració de les gàrgoles;criptes de la Catedral, el 31 d’ octubre.
Tarragona i Reus: Catedral de Tarragona, Priorals de Reus, casa Navàs (Lluís Domènech i
Muntaner) i Teatre Fortuny, acompanyats per Joan Gavaldà i Joan Figuerola i Josep Huguet, el
28 de novembre

PRESENTACIONS:
-

presentació de llibre “Guia de fortificacions de Tarragona” a càrrec del seu autor Ramon
Aloguin, el 15 de setembre.
presentació de llibre “Atlas Històric de ciutats europees del Centre de Cultura Contemporànis
de Barcelona. Un balanç”, presentat per Manuel Guàrdia, el 28 de setembre.
Jornada “Presentació dels resultats de la primera fase del projecte d’intervenció arqueològica al
mercat de Santa Caterina, 1988”, presentada per Ferran Puig, Cap de la Secció d’Arqueologia
Urbana de l’Institut de Cultura de Barcelona, Reinald González i Francesc Caballé, encarregats
de l’estudi històric i documental del mercat de l’antic convent enderrocats l’any 1837 i Josefa
Huertas de l’empresa que realitzà els treballs de sondeig
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EXPOSICIONS:
- Exposició “Ciutat i Fàbrica” del 10 al 13 de desembre
XXIè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC del 10 al 13 de
desembre
“El Patrimoni Industrial: velles estructures, noves actuacions” Direcció: Antoni Vilanova i Omedas

Pàg. 5

ACTIVITATS 1999
CONFERÈNCIES:
-

Conferència dels arquitectes Enric Batlle i Joan Roig sobre la nova Biblioteca pública a l’antiga
fàbrica Torres Amat de Sallent (Bages). (28 de maig)

VISITES:
-

església de Sant Pere Nolasc de Barcelona, acompanyats per Francesc Xavier Pigrau i Montse
Marquès, el 26 febrer.
Canet de Mar (Maresme), acompanyats per Josep Rovira, alcalde de Canet i Joaquim Ginesta,
el 27 de març.
obres d’ampliació del Museu Picasso de Barcelona, a càrrec de M.Teresa Ocaña, directora i
Jordi Garcés, arquitecte, el 19 d’abril.
Tortosa (Baix Ebre), a càrrec d’Isabel Pascual i Ramon Valls, el 24 d’abril.
obres de la Sagrada Família de Barcelona, acompanyats de Jordi Bonet, director dels treballs, i
dels arquitectes col·laboradors Jordi Faulí i Josep Gómez Serrano, l’11 de juny.
obres del nou Teatre del Liceu de Barcelona, acompanyats per Ignasi de Solà-Morales i per
Joan Ardèvol, el 13 de juliol.
conjunt de brolladors, cascades, sala de comandament i cambra de maquinària de les Fonts
Màgiques de Montjuïc a Barcelona en motiu de l’any Buigas, acompanyats per blanca Jiménez
de Anta, Luís Alcalà i Francisco Asensio, el 8 d’octubre.

PRESENTACIONS:
-

presentació del Pla Director de la Catedral de Girona i visita a elements concrets del patrimoni
de la ciutat. Explicació per part de Joan M. Viader i Rosa M. Esbert. Organització per part de
Rosa M. Cànovas, vocal de l’AADIPA a les comarques de Girona amb col·laboració el seu
president Carles Bosch, el 20 de novembre.

EXPOSICIONS:
-

Exposició “Die weissenhofsiedlungen Sttutgart 1927” en col·laboració amb Goethe Institut de
Barcelona i l’Ifa Sttutgart. Inauguració durant el Curset a la seu del Museu Diocesà de
Barcelona (Edifici de la Pia Almoina)

COL·LABORACIONS:
-

-

Col·laboració amb el Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’arqueologia Industrial de
Catalunya, en la difusió dels Premis Bonaplata sobre la recuperació del Patrimoni Industrial
La sol·licitud per part de l'Associació Cultural "Cèsar Martinell" d'El Pinell de Brai (Terra Alta)
per a col·laborar i formar part activa del jurat del "Premi d'Arquitectura Cèsar Martinell 1999”,
relatiu al Celler de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
Col·laboració amb l’equip organitzador de l’exposició itinerant “Ciutat i Fàbrica, un recorregut
pel patrimoni industrial de Barcelona, que fou inaugurada a la Sala d’Exposicions del CO.A.C.
amb motiu del XXIè Curset de Patrimoni.

XXIIè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC del 16 al 19 desembre
“Restauració de l’arquitectura moderna”. Direcció: Montserrat Caldés, Joan Falgueras, Joan M. Nicolás
i Antoni Vilanova
INFORMES:
-

sobre el valor patrimonial i artístic de Can Domènec a Cerdanyola del Vallès encarregat per
l’Ajuntament del Municipi, per Anna Albó Riera (juliol)
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-

-

sobre el nucli històric, l’antic claustre i l’entorn del Monestir de Sant Salvador de Breda,
encarregat per la Coordinadora en Defensa del Monestir de Sant Salvador de Breda
sobre la revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat,
per encàrrec de la Direcció General del Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, per G. Bassegoda, I.Bestué, J. Claramunt i A. Franquès, arquitectes.
de l’antiga fàbrica tèxtil Ferrer i Mora de Molins de Rei (Baix Llobregat)
segon informe sobre el nucli d’edificis de l’antic Monestir de Sant Salvador de Breda (La Selva)
sobre la revisió del Catàleg del Patrimoni arquitectònic de Barcelona, de Ll. Cuspinera,
arquitecte
sobre l’antic Mercat del Peix de la ciutat de Tortosa a petició de la Demarcació de l’Ebre, per
Antoni López Daufí, arquitecte
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ACTIVITATS 2000
CONFERÈNCIES:
-

“ L’arquitecte Ramon Tort: el conjunt de la seva obra i la formació del Grup R.”, el 13 de gener
“ l’Illa Myrurgia a l’Eixample de Barcelona”. A càrrec de l’arquitecte Salvador Matas, el 14 de
març.
“ La Imatge de la fotografia històrica a través de la fotografia”, a càrrec del fotògraf Raimon
Ramis, el 5 d’abril.
“ Ferrocarriles en Argentina. Arquitectura entre dos fines de siglo”, a càrrec de l’arquitecte Luis
Müller, el 28 de juny
“Les darreres intervencions a l’estació de Lleida”, a càrrec dels arquitectes Romà Arañó i José
Ramón Pastor, el 28 de setembre.

VISITES:
-

-

-

-

-

la cartoixa de Scala Dei i a Siurana, l'1 d’abril.
viatge a Berlín. El clàssic i les noves intervencions. guiats pel Antoni Vilanova, del 8 al 12 juny
L’Alt Empordà (monestir de Sant Pere de Rodes, Hotel Empordà i Castell de St. Ferran de
Figueres), acompanyats per Antoni Navarro, Joan Falgueras i organitzat per Rosa M. Cànovas,
el 15 abril.
Palau Fivaller al Barri Gòtic de Barcelona com a exemple de rehabilitació dins el Gòtic, a càrrec
de Ricard Mercadé i Aurora Fernández en col·laboració amb en Francisco Javier Asarta, a
l’abril.
les restes arqueològiques de Tarragona, acompanyats de Joan Gavaldà i Joan Figuerola,
arquitectes, el 20 de maig.
Canet de Mar (Maresme), i el seu patrimoni arquitectònic, guiats pel Quim Ginesta, arquitecte
municipal, el 27 de maig.
Gavà, acompanyats de Manuel Giralt i Jordi Rogent, autors dels Plans de Protecció, el 8 de
juliol.
Olot, (Rosa M. Canovas i Llorenç Panella), Lleida (Melitó Camprubí, Xavier Cerqueda i Jaume
Fresquet) i Balaguer (Josep Giralt i Montserrat Giné Macià), recorregut per diverses
intervencions en el centre històric (amb Montserrat i Salvador Giné, Antoni R. Macià,
Montserrat Adroer i Josep Margineda). Coordinada per Carles Sàez, el 21 d’octubre.
Casa Vilaró de l’arquitecte Sixte Illescas a Barcelona (Gràcia), coordinada per Lourdes Mateo.
(25 de gener).
intervenció per a la recuperació com habitatges i comercial, dels antics palaus gòtics del carrer
dels Lledó a la Ciutat Vella de Barcelona, a càrrec de l’arquitecte Ricard Mercader. (24 de
febrer).
projecte de restauració i adaptació del Palau Falguera per a Conservatori de música a Sant
Feliu, per Manuel Giralt Clausells (gener)

PRESENTACIONS:
-

-

El nou catàleg de la ciutat de Barcelona, presentació conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona,
el 22 de novembre.
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat, amb la
participació dels arquitectes M. Mària, J. García Vizcaíno, J-E. Hernàndez Cros, G. Bassegoda,
I. Bestué, J. Claramunt i A. Franquès. (Sala d’Actes, 25 de febrer) .
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Gavà, a càrrec dels arquitectes
Jordi Rogent i Manuel Giralt, recorregut pel centre històric i visita a les Mines prehistòriques,
acompanyats d’Isabel García. (15 de juliol).
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COL·LABORACIONS:
-

-

-

-

-

Participació a la taula rodona “la restauració del monestir de Sant Pere de Roda”
Participació en una taula rodona dins els actes de celebració dels 25 anys de la recuperació del
Vapor Aymerich, Amat i Jover de terrassa
inici de treball de col·laboració amb IteC i altres organismes, per engegar una xarxa temàtica
sobre rehabilitació, restauració i manteniment d’edificis
Col·laboració amb el Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’arqueologia Industrial de
Catalunya, en la difusió dels Premis Bonaplata sobre la recuperació del Patrimoni Industrial
convocatòria per a la col·laboració d’arquitectes de l’AADIPA en el Servei d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Sabadell per a portar a terme la Revisió del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic de Sabadell
Acord de col·laboració amb la Cooperativa d’Albi (les Garrigues, a través de l’Associació Cèsar
Martinell i les Demarcacions de l’Ebre i de Lleida del COAC per a la redacció d’un projecte
d’intervenció en el Celler Cooperatiu del municipi
Document de suport per a la catalogació de l’edifici de la Unió de Cooperadors de Gavà com a
Bé d’Interès Nacional
Petició per part de l'Associació Cultural "Cèsar Martinell" d'El Pinell de Brai (Terra Alta) per a
col·laborar i formar part activa del jurat del Premi d'Arquitectura Cèsar Martinell 2000, relatiu a
la Destil·leria de Vilajuïga (Alt Empordà).
amb el Departament de Relacions Internacionals del COAC en la redacció de les àrees
temàtiques per bastir l’exposició O PERFIL DE UM POVO Mostra de Arquitectura da
Catalunha a Sâo Paulo (Brasil).
Carta sol·licitant a l’Ajuntament de Barcelona informació sobre la intervenció proposada a la
Casa Arnús a l’Eixample per iniciativa de l'AADIPA
Assessorament a l’Ajuntament de Gualba (Vallès Oriental) sobre el procediment de catalogació
de la Casa Heretat Manso Figueras d’aquesta població.

XXIIIè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC del 14 al 17desembre
“Catalunya, en trenta monestirs” Direcció Albert Pla, Montserrat Caldés i Jaume Serra.

INFORMES:
-

-

-

Recull de consideracions sobre el Pla Especial de Protecció del nucli històric de Breda, per
Anna Albó, Rosa Ma. Cánovas, Jaume Serra i Antoni Vilanova
El procés de Martorell sobre projectes de reforma i remodelació a endagar en els seus edificis
patrimonials, per Antoni Ollé i Pujol, arquitecte
Masia de Ca l’Albareda de la plaça de Pallejà (Baix Llobregat), encarregada per l’Entitat
d’Amics del Museu de Pallejà, realitzat per Margarita Costa i Trost, arquitecte.
La casa de Cal Forneret en el nucli històric de Breda, encarregada per la Coordinadora en
defensa del Monestir de Sant Salvador de Breda, per Joan M. Nicolàs i Monsonís, arquitecte.
Sobre l’edifici i la intervenció proposada al pavelló de la Lactància dins el recinte de la casa de
la Maternitat de Barcelona, encarregat per l’Associació de Veïns de les Corts.
Sobre els valors patrimonials de l’edifici conegut com l’Hostal Vell a la finca de Can Saleta de
Calella (Maresme), encarregada per la Coordinadora en defensa del Patrimoni de Calella,
realitzat per Xavier Guitart Tarrés, arquitecte.
Sobre la preservació del centre històric d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), encarregada
pel Grup d’Estudis d’Esplugues, a Ramon Gumà, Albert Gasull i Marta Urbiola, arquitectes
Sobre els valors patrimonials de l’edifici conegut com l’Hotel dels senyors de la Cruz a Escaldes
(Andorra), per Mariona Bonet, arquitecte.
Sobre la recuperació de l’antiga porta d’accés de can Palauet de Mataró (Maresme,
encarregada per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, amb la compareixença de Francisco J. Asarta, arquitecte.
Informe sol·licitat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre l’anomenada Casa Moruna
que es trobava dins aquesta ciutat, per Glòria Bassegoda.
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-

informe sol·licitat per l’ajuntament de Canet de Mar (Maresme) sobre l’estat actual de la Casa
Roure

PROGRAMES INTERNACIONALS:
-

Cultura 2000 "Els monestirs", Albert Pla i Antoni Vilanova.
Cultura 2000 "L'arquitectura Art Nouveau a la província de Girona", Rosa Mª Cánovas i Anna
Albó.
Cultura 2000 "La pedra en sec", Antoni López Daufí i Toni Vilanova.
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ACTIVITATS 2001
CONFERÈNCIES:
-

“El centre històric d’Esplugues de Llobregat”, el 17 de gener.
“El patrimoni arquitectònic a la ciutat de Tampico (Mèxic)”, el 26 de gener.
“La Catedral de Tarragona”, el 2 de febrer.
“Els plans directors de les catedrals de Catalunya”, el 27 de març.
“El pont del petroli” , el 25 d’abril.
“Com i perquè de l’arquitectura dels antics egipcis” per Fernando Estrada, el 4 de maig.
“Intervencions a Santa Coloma de Queralt”, el 29 de maig
“Les catedrals de Barcelona i Pereira (Colombia)”, el 3 de juliol.
“Dos temps, dos models: espai per una comunitat. Barcelona-Pereira” a càrrec de josep M.
Botey, el 3 de juliol.
“L’arquitectura i l’urbanisme a les ciutats de Río de Janeiro i Brasilia” , el 19 de setembre.
“La influència de l’arquitectura catalana a Sicilia”, el 28 de novembre, per Michele Palamara,
arquitecte.
“El nostre patrimoni arquitectònic. Una mirada a Calella” a càrreg d’Antoni Vilanova, 10 maig

VISITES:
-

els cellers modernistes de Falset, Gandesa i Pinell de Brai, el 24 de febrer.
a l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, el 28 de febrer.
a Casa de la Convalescència, el 28 de febrer.
al Parc de Collserola. Pantà de Vallvidrera i sanatori El Castell guiada per Miquel Trepat i Josep
Mascaró, el 17 de març.
visita a l’esperit de Cesar Martinell, a l’abril
a la Catalunya Nord, el 28 de abril.
a la Catalunya Nord, amb Olivier Poisson, Regis Martín, Philippe Pous, Raimon Sala Athaner,
Mimi Tjoyas i Daniel Hamelin, l’11 i el 12 de maig.
a l’Hospital de Sant Pau i la casa de Convalescència, a càrrec de Josep Elies, el 12 de juny.
al Castell de Montjuïc, Barcelona, el 18 d’octubre.
Visita al patrimoni arquitectònic d’Igualada. Amfitrió Carles Crespo, arquitecte municipal, el 24
de novembre.
al Gran Teatre de Liceu i al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el 16 de
desembre.
al Castell de Montjuïc de Barcelona, acompanyats per Xavier Pigrau i Albert Bayona.

EXPOSICIONS:
-

Exposició “Monestirs” Comisari de l’exposició Jaume Serra. Fotògraf Pepo Segura, del 14 des
2000 fins al 13 gener 2001
Exposició a la Delegació del COAC a Tarragona “Catalunya, en trenta monestirs” del 18 juny al
22 juliol.

COL·LABORACIONS:
-

article “Una història amb final feliç” sobre el pont de petroli de Badalona publicat a Informació i
Debat autora Mònica Tudela, al juny
Taula rodona organitzada conjuntament amb la revista Ars Sacra amb els equips d’arquitectes
redactors dels diversos plans de les catedrals de Catalunya, el 27 de març

XXIVè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
“Patrimoni i equipament”. Direcció: Albert Pla i Gisbert, arquitecte
Pàg. 11

INFORMES:
- sobre la intervenció realitzada a la finca número 68 del carrer Roger de Llúria cantonada al carrer
Aragó al districte de l’Eixample de Barcelona, diversos arquitectes
- sobre el projecte de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar al carrer Xipreret 21 de
L’Hospitalet de Llobregat, per Glòria Bassegoda Villagrasa, arquitecte.
- sobre el valor Patrimonial del Passatge d’Isabel a Barcelona, per Margarita Costa i Trost
Informe sobre els valors Patrimonials dels Polígons Bertrand i Solà-Sert de Sant Feliu de Llobregat,
per Xavier Guitart Tarrés
- Projecte de tancament de l’ermita de Sant Quirze i Santa Julita a Calella, per Núria Oms Ederra,
arquitecte
- Diagnosi de l’estat constructiu de l’edifici de l’Odeon a Canet de Mar, per Carles Agell i Montserrat
Caldés
- Assessorament demanat per l'arquitecte J. Alonso sobre els valors patrimonials del conjunt El
Progrés de Martorell, per Ramon Fusté
- Sobre el Molí de can Trabal a Sant Joan Despí, realitzat per Joaquim Font i Ribas, arquitecte
- Cases al carrer Hort de la Vila de Sarrià,, realitzat per Jesús Angel Ruiz de Guinea, arquitecte
- Casa Roure de Canet de Mar, a sol·licitud de l’Ajuntament de Canet

Pàg. 12

ACTIVITATS 2002
CONFERÈNCIES
- Conferència a càrrec de Carles Solsona “El patrimoni arquitectònic a la ciutat d’Igualada (19742001)”, 23 gener.
VISITES:
- viatge a Brasil, organitzat conjuntament amb l’AAUC, gener
- al patrimoni arquitectònic de Vic i el Santuari del Miracle al Solsonés. Coordinada per
l’arquitecte Rafael Vila, 9 de març.
- a Besalú. Amfitriona Rosa M. Cànovas, arquitecta municipal de Girona, el 13 d’abril.
- a les comarques de la Terra Alta i l’Alt Camp per conèixer la construcció en pedra seca, el 16
de novembre
- al Palau Falguera i els seus jardins de St Feliu de Llobregat, acompanyats pels arquitectes
Bosch-Cuspinera Associats i Manuel Giralt, 27 de juny.
- a l’Hospital de Sant Pau, especialment a les llavors recents rehabilitacions de la coberta i golfes
de l’edifici de l’administració i de la casa de Convalescència, juny.
Entorn a l’any Gaudí 2002 es realitzen diverses visites a la seva obra:
- Casa Figueres, 23 febrer.
- Casa Batlló, acompanyats per Josep M. Botey, 4 de maig i el 7 i 28 de setembre
- Sagrada Família, acompanyats per l’arquitecte Jordi Bonet i Armengol, 11 i 25 de maig i el 20
de setembre
- Cavallerisses de la finca Güell, acompanyats per Joan Bassegoda i Nonell, Dr. Arquitecte i
director de la Reial Càtedra Gaudí, 15 de maig i 19 de juny.
- Casa Vicens, acompanyats de l’arquitecte Ignasi Herrero, 23 de maig, 25 de juliol i el 10
d’octubre.
- Parc Güell, acompanyats per Anna Ribas i Seix, arquitecta i Carme Hosta i Calderer,
aparelladora, l'1 i el 29 de juny.
- Palau Güell, acompanyats per Antoni González Moreno-Navarro, arquitecte, Raquel Lacuesta,
Dra. En Hª de l’Art i Pau Carbó, arquitecte, el 8 de juny i el 5 d’octubre.
- Colònia Güell i església, acompanyats pel Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona Antoni González Moreno-Navarro i l’arquitecte director del XXVè Curset
Josep Lluís González Moreno-Navarro, 15 de juny.
- Finca Güell, acompanyats per Joan Bassegoda i Nonell, Dr. Arquitecte i director de la Reial
Càtedra Gaudí, 15 de maig i 19 de juny.
- Reconstrucció Escoles provisionals, el 3 i 4 de juliol.
- Casa Milà, acompanyats per Francisco J. Asarta, arquitecte, Raquel Lacuesta, Dra. En Hª de
l’Art i Robert Brufau, arquitecte, el 6 de juliol, el 24 d’agost i el 19 d’octubre.
- Teresianes, el 12 i 19 de juliol.
- Torre Bellesguard, acompanyats per Javier López Rey, arquitecte, el 14 de setembre.

PRESENTACIONS:
- Els plans d’actuació en el conjunt de l’Hospital de Sant Pau: la recuperació del patrimoni i el
projecte del nou hospital, conjuntament amb l’AAUC i amb col·laboració de l’Ajuntament de
Barcelona i la Molt Il·lustre Administració de l’Hospital de la santa Creu i Sant Pau, el 5 de
març.
- El Pla Especial de Patrimoni arquitectònic de Granollers, a càrrec de Lluís Cuspinera i Font,
Vicenç Oliveras i Estapé i Joan Valls i Ribas, arquitectes redactors, amb col·laboració de
Ramon Calonge i Vallbona, l'11 de novembre
COL·LABORACIONS:
-

Col·laboració en l’exposició “Els arquitectes de Gaudí”, desembre.
Col·laboració al Fòrum per a la protecció del patrimoni industrial de Barcelona, març.
Pàg. 13

XXVè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
“25 anys d’intervenció en Gaudí. Balanç per al futur” Direcció a càrrec de Josep Lluís González
Moreno-Navarro

INFORMES:
- Informe sobre l'enderroc i la possibilitat de recuperació de la porteria de l’antiga fàbrica de Can
Trinxet, per F.J. Asarta Ferraz
- Informe sobre el valor patrimonial i urbanístic de la Colònia Industrial Soldevila de Balsareny
(Bages) a petició dels veïns de Sant Esteve de la Colònia, per Rosa Bosch i Palau i Elisenda
Buixeda i Pérez, arquitectes
- Informe sobre la masia Cal Figueres a Hostalets de Pierola, per Marta Urbiola Domènech i
Eugeni Llaneras Sáez, arquitectes
- Informe sobre el valor patrimonial de la Casa Canals de l’arquitecte Raimon Duran i Reynals a
Piera, per Marta Urbiola Domènech i Eugeni Llaneras Sáez
- Informe tècnic per avaluar l’església de la Sagrada Família de la Bauma de Castellbell i el Vilar,
per Rafael Vila Rodríguez, Dr. Arquitecte
- Informe sobre el pavelló de la Lactància dins el recinte de la casa de la Maternitat i Expòsits de
Barcelona, per Francisco Javier Asarta Ferraz, arquitecte
- Informe tècnic referent a les possibles actuacions sobre la finca situada al carrer Carabassa
número 8bis de Barcelona, per Dídac Gordillo Bel, arquitecte
- Informe sobre la reforma del casc antic de l’Hospitalet de Llobregat, per Glòria Bassegoda
Vilagrasa
- Informe sobre els habitatges del carrer Castella del Prat del Llobregat, per Marilena Gracia
Suñé
- Al·legació al Pla General d’Arenys de Munt, per MªJesús Jaco Ferreira, arquitecta
- Informe sobre edifici plurifamiliar de nova planta al carrer del Raval de la Solana de Salàs del
Pallars. Pallars Llusà (Lleida), per Joan Pedrol Aigé, arquitecte
- Realització d’un projecte d’adequació i condicionament d’un pou de glaç situat a la Riera
d’Avencó dins el terme de Tagamanent (Vallés Oriental) a petició de l'Ajuntament de Tagamanent,
per Natalia Boya Roca, Núria Oms Ederra i Marta Urbiola Domènech, arquitectes
PROGRAMES INTERNACIONALS
- Participació al programa internacional Euromed Heritage II Patrimoines Partagés de la Unió
Europea, 2002-2005. Toni Vilanova, Belen Onecha i Alicia Dotor, arquitectes.

COL·LABORACIONS:
- Consulta a l'Agrupació sobre l'alteració de la masia de Can Marset a Sant Cugat del Vallès, per
Guillem Cosp (març)
- Revisió del Catàleg Històric-arquitectònic de Protecció del Patrimoni Edificat a petició de
l’Ajuntament de Canet de Mar, Maresme, per diversos arquitectes (oct.)

Pàg. 14

ACTIVITATS 2003
VISITES:
- les restes arqueològiques de l’antic Mercat del Born, el 4 de febrer.
- Museu Episcopal de Vic, el 22 de febrer.
- Santa Pau, el 26 d’abril.
- l’exposició sobre el Castell de Sant Ferran de Figueres i el Castell de Montjuïc de Barcelona, a
càrrec de Rafael Vila, arquitecte, el 17 de juny.
- hotel Florida, Barcelona, acompanyats per Ignasi Raventós i Marta Salafranca, el 23 de
setembre.
- Conflent (Catalunya Nord): intervencions en el seu patrimoni arquitectònic, acompanyat per
l’Olivier Poisson, historiador de l’art i responsable màxim del Patrimoni en tota l’àrea d’Occitània
i Dídac Gordillo, arquitecte el 4 d’octubre.
- viatge a Bath, al novembre.

Entorn a l’any Gaudí es realitzen diverses visites a la seva obra:
- Parc Güell, el 26 d’abril i el 6 de setembre
- Casa Batlló, el 10 de maig, 19 de setembre i el 25 d’octubre
- Sagrada Família, el 17 de maig.
- Casa Vicens, el 20 de maig i el 17 de juliol.
- Casa Milà, el 31 de maig i el 17 d’octubre.
- Sagrada Família, el 6 de juny.
- Torre Bellesguard, el 14 de juny.
- Palau Güell, el 21 de juny, el 4 de juliol i el 4 d’octubre.
- Església de la Colònia Güell, el 28 de juny.
- Finca Güell, l’1 d’octubre.

PRESENTACIONS:
-

Catàleg de Patrimoni històric-artístic de la ciutat de Barcelona: presentació del CD, amb
l’Ajuntament de Barcelona. Diversos ponents, 15 de maig.

EXPOSICIONS:
Exposició “Monestirs” a la seu del COAC a la Demarcació del Vallès, del 28 novembre fins el 13 gener.
XXVIè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC de l'11 al 14 de
desembre
“Balnearis”. Director: Josep Sánchez Ferré

INFORMES:
-

-

Avalució l’estat de l’església de la Sagrada Família de la Bauma de Castellbell i el Vilar, per
Rafael Vila Rodríguez, Dr. arquitecte
L’edifici de Jeroni Martorell a Calella, per Josep M. Fortià, arquitecte
La situació de Can Vilumara de L’Hospitalet de Llobregat, per Glòria Bassegoda Vilagrasa
sobre els valors Patrimonials de l’edifici Antic Sindicat de Pagessos, situat al carrer Sant Esteve
31, de Malgrat de Mar, per Victòria Bassa i Garrido
Breu informe sobre la visita que es va realitzar a les estructures del Casal número 4 del carrer
de Ntra. Senyora de la Salut de Piera, per Marta Urbiola Domènech, arquitecte i Albert Roig,
arqueòleg
Reforma i ampliació de la Casa Clascar a Vilafranca del Penedès, per Ramon Gumà i Esteve

Pàg. 15

-

Aixecament del Forn de pa de Dorve a Rialp, Pallars Subirà, a petició de l'entitat Rurbans i en
col·laboració AADIPA i AJAC, per Julia Costa Trost, arquitecte
Els valors patrimonials del CEIP Annexa de Girona, per Àlex Grávalos Torner i Núria Oms
Ederra, arquitectes
dos edificis situats a la Plaça Orpí, 15 i al carrer de la Plaça, 25 de Piera, per Marta Urbiola
Domènech, arquitecte
Can Trunes a Breda (La Selva) i proposta de rehabilitació com a restaurant, per Jaume Serra
Malla.
Avanç de modificació puntual del Pla General del Municipi de Figueres per M. Asumpció Alonso
de Medina i Alberich, arquitectes

COL·LABORACIONS:
-

Col·laboració sobre els valors Patrimonials dels Polígons Bertrand i Solà-Sert de Sant Feliu de
Llobregat, per Antoni Llull i Roca (març)
Assessorament sobre la unitat de casa i jardí de la Casa Arnús de Vilanova (juny)

Pàg. 16

ACTIVITATS 2004
CONFERÈNCIES
- “Patrimonio y rehabilitación en el País Vasco” por Elena Velasco, música i arquitecta, el 21 de
juliol.

VISITES:
- l’Hotel Berna (Barcelona), visita i conferència de Romà Aranyó, el 21 de gener.
- Cervera i la Segarra, el 5 de febrer.
- l’Alt Empordà, el 19 de febrer.
- Bescanó, Anglès i Olot, acompanyats per Xavier Corominas (Museu de l’Aigua de Salt) i Emili
Rams (Ajuntament d’Anglés) , el 13 de març.
- monestir de Sant Cugat del Vallés, acompanyats de J.A. Adell, el 17 de març.
- Sabadell, organitzada conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell i l’Agrupació d’Arquitectes
Urbanistes de Catalunya, el 17 d’abril.
- viatge a Tunísia, en col·laboració amb l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, del
30 d’abril fins el 4 de maig
- esglésies de Sant Pere de Terrassa, guiats per Domènec Ferran, director del Museu de
Terrassa, Alfred Pastor, arquitecte i Eduard Riubarrera, arquitecte, el 22 de maig.
- jornada Museu de l’Aigua de Salt i recorregut patrimonial seguint la via verda Girona - Olot, el 5
de juny.
- recorregut patrimonial al voltant de les arquitectures de l’aigua entre Salt i Anglés, acompanyats
per l’Anna Albó i el Xavier Corominas, el 19 de juny.
- Catedral de Tarragona i a l’Institut Pere Mata Reus, acompanyat de Joan Figuerola i Joan
Gavaldà, 24 de juliol
- viatge a Sicília, del 2 al 7 de desembre

PRESENTACIONS:
-

Catàleg de Patrimoni històric - artístic de la ciutat de Barcelona, presentació del CD del amb
l’Ajuntament de Barcelona. Diversos ponents, el 28 de gener.

EXPOSICIONS:
-

Exposició “Monestirs” a la seu del COAC a la Demarcació de l’Ebre, del 12 febrer fins l’11 març

COL·LABORACIONS:
-

Debat sobre la problemàtica actual de la conservació del patrimoni arquitectònic català.
Col·laboració amb l’Associació de Propietaris de Castells i Edificis Catalogats de Catalunya, el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, el 24 de
maig.

XXVIIè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
“Tècnica de restauració, el debat pendent”. Director: José Luís González Moreno Navarro

INFORMES:
-

sobre l’estat actual de la Masia Can Rigalt, per Claudia Sanmartí Martínez
sobre el valor patrimonial de la Fàbrica Sociedad Anónima de Estractos Tánicos a Barcelona,
per Josep Abulí i Domènech, Rosa Bosch i palau i Elisenda Buixeda i Pérez, arquitectes i
Yolanda Insa i Sauras, historiadora de l’art
Pàg. 17

-

Dictamen sobre les patologies existents, avaluació de danys i reparació de la casa Planells, a
Barcelona de JM Jujol, per Albert Pla i Gisbert i Mercé Hortelà i Vallvé
sobre la visita a Can Roviralta a Els Hostalets de Pierola, per Marta Urbiola Domènech
Aixecament de l’Antic Sindicat agrícola de Cervera i el·laboració d’un informe sobre els valors
patrimonials de l’edifici i altres elements de l’entorn
El·laboració del Pla Especial de Patrimoni de l’Ajuntament de Masnou

Pàg. 18

ACTIVITATS 2005
CONFERÈNCIES:
-

-

jornada tècnica de presentació del projecte “Els tres turons” (Districtes de Gràcia i HortaGuinardó), el 29 de gener.
jornada tècnica de presentació del projecte “Les operacions urbanístiques relacionades amb la
xarxa ferroviària: les futures estacions de Sants i de la Sagrera-TGV” (Districte de SantsMontjuïc), 12 de març
Jornades sobre els barris de la façana marítima de Barcelona: el Poblenou i el conjunt industrial
de Palo Alto, del 21al 25 de març
jornada tècnica de presentació del projecte “El Pla de la Marina-Zona Franca” (Districte de
Sants-Montjuïc), el 30 d’abril
jornada tècnica de presentació del projecte “El Metro de Barcelona” (Barcelona Regional i
Transports Metropolitans de Barcelona-TMB) , el 18 de maig.
Urbanisme i Patrimoni a Barcelona: El nou Barri de la Marina AADIPA-AAUC. Ponències a la
Casa del Rellotge i recorregut per la Zona Franca, el 17 de setembre.
Jornada sobre la Catedral de Barcelona. Conferències a la Sala d’Actes del COAC. Diversos
ponents i visita amb J. Fuses i M. Zazurca, l’11 de maig.
Conferència sobre l’obra de Rafael Guastavino a Nova York. Mar Loren i José Luis González
Moreno-Navarro. Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), el 26 de maig.

VISITES:
-

-

Cervera, acompanyats de l’arquitecte Enric Solsona, el 5 de febrer.
l’Alt Empordà, organitzada per l’Anna Albó. Figueres - Sant Quirze de Colera. Diversos ponents
(Joan Falgueras, Dolors Llordà, M. Assumpció, el 19 de febrer.
les comarques de Ribera d’Ebre i Baix Ebre, acompanyats dels arquitectes Esther Colls, Alfred
Pastor, Ramon Valls i Vera Hofblarova, el 9 d’abril.
viatge a Nova York per conèixer l’obra de Rafael Guastavino en aquesta ciutat, del 19 al 25 de
maig
Jornada sobre els Castells i propietats privades del Gironès. Castell de Sant Gregori, Castell de
Cartellà, Castell de Sant Miquel i Casa Cors-Guinard (AADIPA – APCECC), el 4 de juny.
el patrimoni arquitectònic del Bages: la Sèquia de Manresa i el Monestir de Sant Benet,
acompanyats respectivament per Josep Alabern Valentí, enginyer industrial i Josep M. Prat i F.
Xavier Asarta, arquitectes, el 22 d’octubre
viatge a Milà, Parma i Venecia, del 3 al 9 de desembre
Vilanova i la Geltrú, acompanyats per Xavier Orriols, Camil Queraltó, Pere Marsé, Montserrat
Comas i Valentina Perrone i Gaddo Tarchiani, el 26 de novembre

-

-

COL·LABORACIONS:
-

-

participació en el Col·loqui Internacional “Dels llocs memorables als paisatges culturals”, de 23
al 25 de gener
Col·laboració amb la Demarcació de Tarragona per l’elaboració d’un informe sobre
l’aparcament a la Plaça de Jaume I d’aquesta ciutat.
Col·laboració amb la Demarcació de l’Ebre per la jornada de visites al centre històric de Tortosa
i el Castell de Miravet, així com en la coordinació per designar la ciutat de Tortosa com a seu
de les Sisenes Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya (2007).
Col·laboració amb la Delegació de l’Alt Empordà per la jornada de visites al centre històric de
Figueres i el Monestir de Sant Quirze de Colera
Col·laboració amb la Demarcació de Lleida per la jornada de visita al centre històric de Cervera
Pàg. 19

-

Col·laboració amb altres entitats culturals, com el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Barcelona, el Centre d’Estudis de l’Hospitalet de Llobregat, l’Associació de Propietaris de
Castells i Edificis Catalogats de Catalunya (APCECC), l’Associació del Museu de la Ciència i de
la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC) (Premis Bonaplata)

XXVIIIè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, del 15 al 18 de
desembre
“(els) Teatres” Direcció: Xavier Fabré, arquitecte.

INFORMES:
-

-

-

Sobre la masia Can Arús a L’Hospitalet de Llobregat.
Sobre el planejament previst per la masia de Can Rigalt i el seu entorn, realitzada per Clàudia
Sanmartí i Martínez
Sobre els valors patrimonials de la Federació Obrera de Molins de Rei (Baix Llobregat) de
César Martinell, realitzat per Manuel Julià Macías, arquitecte-arqueòleg i Dolors Serra i Serra,
arqueòloga.
Sobre les actuacions a la masia de can Pau de l’Arna a L’Hospitalet de Llobregat, realitzada per
Natàlia Boya Roca, estudiant i Núria oms Ederra, arquitecte
Sobre l’estat del projecte de rehabilitació de la Masia de Can colom, realitzada per clara de
Miguel Rodríguez i Eva Sánchez López, arquitectes
Sobre la compatibilitat entre el planejament proposat a l’entorn del conjunt edificat de Can
Trinxet i el valor patrimonial que se li assigna, realitzat per Manuel Julià Macías, arquitectearqueòleg i margarita Costa Trost, arquitecte
Aixecament de la Parròquia de Sant Pere de Figueres. Adjudicació a Natalia Luzárraga; escrit
d’agraïment de Mn. Josep Taberner.

PROJECTES EUROPEUS I INTERNACIONALS
- Comité de seguiment de Patrimoines partagés (Euromed Heritage, 2002-2005). Sessions de
treball realitzades a Rabat i Casablanca (24-27.2.2005)
- Col·laboració amb el projecte Rehabimed (Euromed Heritage, 2004-2007). Sessió de treball a
Barcelona (25.4.2005)
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ACTIVITATS 2006
PENDENT DE FINALITZAR
CONFERÈNCIES:
- Jornada sobre Can Ricart AADIPA-AAUC Sala d’actes COAC. “La nova proposta d’ordenació
de Can Ricart” Oriol Clos, arquitecte en cap ’Aj. de Barcelona. Convidats Fila 0: Mercè Tatjer i
Joan Roca (Plataforma Salvem Can Ricart) Joaquim Clusa (Mur/Clusa economistes) Josep
Maria Muntaner, Lluís Alonso (Alonso-Balaguer arq.), Conxita Balcells (Comissió de Qualitat),
el 28 de juliol
VISITES:
-

-

-

-

-

-

Manresa: visita recorregut per la variada selecció d’intervencions en el patrimoni arquitectònic,
acompanyats per Jordi Bonet i Aparicio, Josep Emili Hernàndez-Cross, Joan Forgas, Jordi
Fargas, Luís Virós i Lucía Juárez i Francisco Javier Asarta, el 14 de gener
Tarragona: visita recorregut per la variada selecció d’intervencions en el patrimoni
arquitectònicacompanyats de Joan Figuerolà i Joan Menchon, Maria Mercè Martorell i Lluís
Piñol i Jaume Costa , el 4 de febrer.
Sarrià - Sant Gervasi: restauracions al districte, guiats pels arquitectes autors dels projectes
d’intervenció Joan Manuel Nicolás, Carme Ribas i Pere Ravetllat, tècnics de l’empresa Clar Sr.
Rodrigo i Sílvia Sanz, i Ramon Ferrando.
Jornada tècnica sobre noves tecnologies en el registre d’elements patrimonials, en
col·laboració amb el LMVC (Laboratori de Modelització Virtual de la ciutat) de l’ETSAB i del
CSPV de la UPC
Visita tècnica: “Antoni Bonet Castellana al litoral de Tarragona” acompanyats i amb
presentacions de Josep Castellnou, alcalde d’Hospitalet, Fernando Álvarez, Susanna Navarro i
Natàlia Sancho, arquitectes, Maite Boquera, regidora de cultura i Josep Ma Ferran, arquitecte
municipal de Salou, David Soley i Jordi Guerrero el 27 de maig.
Visita tècnica: restauració del Palau del Lloctinent a Barcelona, guiats per Lluís Domènech
autor del projecte de Rehabilitació de l’arxiu de la corona d’Aragó, el 4 de juliol.
Viatge professional XXIXè Curset: El Cairo, Luxor i Alexandria de l’1 al 7 de desembre.

PRESENTACIONS:
-

-

Sant Jordi presentació de llibres de patrimoni català, “La masia catalana” per Antoni González
Moreno-Navarro, “L’arquitecte, l’arquitectura i la ciutat” per Ramon Ripoll i Masferrer, “Les
Corts, memòria del passat industrial (XIX-XX) per Antoni Vilanova i Mercé Tatjer, “Arquitectura i
urbanisme a Sant Feliu 1826-1936 de Pere Serra i Bosch a Nicolau M. Rubió i Tudurí”Mercé
Vidal i Jansà i “Antoni Bonet. Poblat Hifrensa settlement. L’Hospitalet de l’Infant” per Elisenda
Pla.
Publicació ponències XXVIIIè Curset: Els teatres. (en preparació)

EXPOSICIONS:
COL·LABORACIONS:
-

Debat obert: Eleccions 2006 Agrupacions COAC Sala d’actes COAC. Presentació del programa
de les 3 candidatures a Junta de Govern del COAC el 24 de maig.
Delimitació d’entorn de protecció de la Masia Can Roses de Gava. Petició del propietari Josep
F. Roses (22-6-2005); Assessorament i derivació a Manel Giralt (28-6-2005)
Descatalogació finca a Tiana. Petició de l’arquitecte Félix Perez Asensio (23-6-2006);
Assessorament i derivació a Marc Manzano i Jordi Portal (21-7-2005); reunions treball (21-10 i
28-10-2005)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Projecte de Rehabilitació de Sant Pere Romaní de Molins de Rei. Col.laboració amb
l’Ajuntament de Molins de Rei per la selecció de candidats: convocatòria (27-6-2005); tramesa
currículums (13-7-2005); selecció (25-9-2005)
Decret de comissions territorials del patrimoni cultural. Petició del degà del COAC
d’observacions a l’esborrany de decret de comissions territorials del patrimoni cultural (1-72005); tramesa escrit a Junta de Govern (18-7-2005); Presentació observacions del COAC (18-2005); Escrit als presidents de Demarcacions del COAC informant de l’aprovació del Decret
276/2005 de 27-12 (11-1-2006).
Restauració de la Mola de Betren. Col.laboració amb el Consellh Generau d’Aran per la
selecció de candidats: convocatòria (4-7-2005); tramesa currículums (18-7-2005); selecció (4-82005).
Conveni amb la Direcció General de Patrimoni Cultural per la formació pràctica de joves
arquitectes.Reunions COAC (21-7-2005, 26-7-2005); Revisió document i seguiment tramitació;
Reunió DG (23-11-2006); Signatura (11-12-2005)
Enderroc edifici d’habitatges del carrer Sant Agustí 17 de Tarragona. Alerta enderroc irregular
(22-7-2005); recerca d’informació (22-7, 5-9-2005); denuncia en el marc de la visita de
l’AADIPA a Tarragona (4-2-2006)
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya (30-9 i 1/2-9-2005). Sol.licitud al Museu
d’Història de programes per fer difusió (28-6-2005);Recepció (8-9-2005);Tramesa als agrupats
(20-9-2005)
Reforma del Castell de Castellvell i el Vilar. Alerta sobre l’impacte de la construcció d’un
ascensor de Jordi Oliveres (28-10-2005); recerca d’informació (24-11-2005, 20-1-2006, 15-52006)
- Afectació d’una masia de Sant Llorenç de Morunys. Consulta del llogater en relació a una
afectació de vial (2-11-2005); Assessorament i derivació a Joan Canal (16-11-2006)
Convenis COAC-Cuba. Petició de col.laboració en els convenis amb Cuba del degà del COAC
(15-12-2005); reunions amb Àngel Sanchez (26-1; 6-2;28-2-3006); proposta de ponències per
la Convención de arquitectura y urbanismo a La Habana “Arquitecturas catalanas y cubanas :
un viaje de ida y vuelta” realitzada per Pep Fortià (28-2-2006)
RehabiMed (Programa Euromed Heritage III). Col.laboració amb el Col.legi d’aparelladors i
arquitectes tècnic de Barcelona per difondre el projecte sobre la Rehabilitació d’Arquitectura
Tradicional Mediterrània.
Comissió del Patrimoni de Vilassar de Dalt. Assistència a la reunió de la Comissió del President
de l’AADIPA (Rosa M. Cànovas) per delegació de la Demarcació de Barcelona. (2-2006)
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona. Proposta de la Junta Directiva de la
Demarcació de Barcelona de nomenar al President de l’AADIPA com al seu representant en les
reunions de la comissió territorial de Patrimoni Cultural (24-2-2006); Assistència de Rosa M.
Cànovas a les comissions (13-3-2006, 19-4-2006*, 17-5-2006, 21-6-2006).
Declaració com a barri històric de La Satalia, Barcelona. Petició de suport de l’Associació de
Veïns de la La Satalia (8-3-2006); recerca d’informació; desestimació de la petició (20-4-2006)
Enderroc de l’edifici de Carabassa 8, Barcelona. Alerta per l’enderroc d’un edifici catalogat de
Joan Pineda (16-3-2006); recerca d’informació; instància a l’Ajuntament de Barcelona (21-42006)
Defensa de l’obra de Bonet Castellana. Petició de Mateu Barba, nou director de la revista
Quaderns (20-3-2006); Lliurament article (3-4-2006); Publicació a Quaderns (--)
Pla Especial del Front Marítim de Viladecans. Petició de S.P.M. Viladecans Mediterrània S.A de
col.laboració per realitzar l’estudi de valor patrimonial d’edificis i altres elements en el seu àmbit
(5-4-2006); convocatòria (7-4-2006); selecció equip Belen Onecha/Alicia Dotor (3-5-2006)
Remodelació de l’edifici del c.Sant Ramon del Call 8. Alerta d’una veïna sobre la intervenció
projectada (7-4-2006); recerca d’informació
Recerca de nau indutrial per filmació. Petició de Morgana produccions (29-3-2006); recerca i
propostes: Caci, Badalona; Oliva-Artés, Barcelona; Vilumara, L’hospitalet,.. (10-4 /4-5-2006)
Informe d’impacte patrimonial i volumètric pl. del castell de Peratallada.
Petició de la Direcció General del Patrimoni Cultural (28-4-2006); visita de la junta directiva de
l’AADIPA (2-5-2006); lliurament de l’informe (8-5-2006)
Obertura del carrer Joncar i Ramon Turró. Petició de l’Associació de Veïns i Veïnes del
Poblenou (10-5-2006); recerca d’informació
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-

-

-Projecte de l’AVE pel centre de Barcelona. Petició de la Plataforma AVE pel litoral (9-6-2006);
consulta a la demarcació de Barcelona (10-6-2006): acord de l’Àrea de Secretaria “no
correspon atendre la sol.licitud” (15-6-2006)
-Descatalogació San Antoni de Llavaneres. Petició de l’Arquitecte municipal Xavier Andreu (37-2006); Assessorament i derivació a Marc Manzano (7-7-2006)

-

XXIXè CURSET SOBRE INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
“Patrimoni partit. Patrimoni compartit. Una mirada a la rehabilitació del patrimoni arquitectònic i
urbanístic de les Mediterranies” Direcció: Antoni Vilanova i Omedas.
INFORMES:
Sobre l’aplicació del Pla Especial i catàleg del Patrimoni històrico-artístic i natural de Vilanova i
la Geltrú, a petició de l’Associació de Veïns Centre de la Vila, per Joaquim Font
- Sobre els valors patrimonials del poblat Hifrensa de l’Hospitalet de l’Infant de l’arquitecte Antoni
Bonet Castellana, a petició d’Elisenda Pla i Juan Fernando Rodenas, realitzat per Susanna
Navarro i Natàlia Sancho.
- Amb motiu de l’Any Masó: anàlisi de l’estat de conservació de la seva obra arquitectónica, per
Enric González, Georgina Vázquez, Manuel Vázquez i Martí Checa, treball en curs.
- Escrit en defensa de l’hosteria Solana del Mar a Punta del Este (Argentina) a petició de l’Àrea
de Secretaria de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del COAC i realitzat per
Fernando Álvarez
- Al.legacions a 4 projectes (un vial i 3 equipaments esportius) en el Poblat Hifrensa l’Hospitalet
de l’Infant. Alerta aprovació inicial d’Elisenda Pla; recopilació d’informació; redacció al.legacions
en col.laboració amb Fernando Álvarez i presentació de les al.legacions per iniciativa de la
Junta Directiva de l’AADIPA, amb el suport de la Junta de Govern del COAC.
- Informe sobre el Pla del Patrimoni Industrial del Poblenou (modificació PEPPA).Debat en junta i
encàrrec informe a Rosa Bosch i Josep Abulí.
-
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