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ARQUITECTURA I MEMÒRIA  ///JORNADES D’ANÀLISI I DEBAT/// 
Intervencions arquitectòniques en el patrimoni arqueològic
11 i 12 de novembre de 2016

 
L’objectiu de les jornades és doble; per una banda, analitzar criteris i models d’intervenció arquitectònica en restes 
arqueològiques mitjançant la revisió les diferents estratègies que es poden adoptar en la investigació, documentació, 
intervenció i gestió del patrimoni arqueològic des d’un punt de vista arquitectònic, i per altra banda, establir un debat profund 
sobre les diferents, i de vegades antagòniques,  versions de la pràctica professional que tenen cabuda dins del marc legislatiu 
sectorial vigent.
Així mateix, les Jornades també tenen un to reivindicatiu respecte el reconeixement de la funció de l’arquitecte en el món de la 
intervenció patrimonial, un sector en el que l’arquitecte ha de treballar juntament amb historiadors, arqueòlegs, restauradors i 
historiadors de l’art.  Aquests Jornades s’emmarquen dins de les activitats vinculades al Congrés d’Arquitectura que tindrà lloc 
al novembre a Barcelona i les conclusions de les mateixes seran allà exposades en una ponència. 
 
Divendres 11 de novembre 
9.00 Recepció i benvinguda dels assistents a l’Escola d’Arquitectura de la URV (Reus)
9.15 Teoria sobre el mètode d’intervenció.  José Luís González Moreno-Navarro, arquitecte
10.00 L’arquitectura i la praxis arqueològica. Isidre Pastor, arqueòleg
10.45 Descans i esmorzar.
11.15 Intervenció virtual a Centcelles, Constantí.  Josep Anton Remolà, arqueòleg , i Ferran Gris, arquitecte.
12.00 Pràctica professional. Josep Lluís Ginovart, arquitecte.
12.45 Pla Director de les Muralles de Tarragona. Carles Brull, arquitecte i Jaume Massó, arqueòleg.
13.30 Dinar
16.00 Recull de la pràctica professional del despatx Mileto-Vegas. Camilla Mileto, arqutitecta
17.00 Recull de la pràctica professional del despatx Paredes Pedrosa Arquitectos. Ángela García de Paredes, arquitecta
18.00	 Taula	rodona	entre	els	ponents	i	la	fila	zero	i	debat	entre	els	assistents.
20.00 Conclusions i clausura de la jornada. 
 
Dissabte 12 de novembre 
9.00  Recepció a la seu de la Demarcació de Tarragona del COAC.
9.10  Presentació d’una selecció de treballs de l’Escola d’Arquitectura de Reus sobre Teoria de la Restauració.
9.30  Històric d’intervencions a la Muralla de Tarragona. Joan Menchón, arqueòleg.
10.15  Visita guiada a les diferents intervencions realitzades a la muralla de Tarragona.
12.15  Cloenda de les Jornades per part de les institucions a la seu del COAC.
12.45  Vermut de comiat i lectura de conclusions. 
 
Inscripcions a tarragona@coac.net 
Preu: Gratuït (No inclou el dinar)

C/ Sant Llorenç, 20-22   43003 Tarragona
Tel. 977 249 367
tarragona@coac.cat

Escola d’Arquitectura de Reus - URV  
Av. Catalunya, 1  43204 Reus
Tel. 977 779 900  osd.etsa@urv.cat 
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