
AADIPA – Convocatòria a la direcció del XXXVIIè Curset

Església dels Pares Dominics (Madrid)1

Patrimoni religiós: Nous espais, nous usos

Ricardo Gómez Val, doctor arquitecte

c/Camps i Fabrés nº 3-11, 1 9 - Barcelona 08006

gomezval@coac.net – 934 155 263

Grup de Recerca d’Arquitectura i Patrimoni Sacre

1
Arquitecte Miguel Fisac



Director:

Dr. Ricardo Gómez Val, arquitecte, membre de l’AADIPA i professor de la UPC

Títol del curs:

Patrimoni religiós: nous espais, nous usos

Àmbit de la proposta

L’àmbit en el que es vol desenvolupar aquest curset és l’estudi en profunditat de les

esglésies, posant un especial èmfasi en els treballs realitzats en les mateixes al

llarg del segle XX, ja sigui “ex novo” o treballs de restauració.

La voluntat d’aquest curset es posar de relleu el gran patrimoni religiós existent,

més del 70% del patrimoni catalogat, i la necessitat del seu manteniment. De la

mateixa manera vol destacar tota una sèrie de treballs desconeguts per la majoria

dels arquitectes i fer pensar en noves solucions al voltant d’aquesta temàtica tan

destacada.

En les primeres dècades del segle XX es quan es començà a veure una nova

manera d’actuar a l’arquitectura religiosa a Europa. Aquesta innovació constructiva

apareix en exemples com l’església de Ronchamp de Le Corbusier o l’església del

Dia del Corpus de Rudolf Schwarz. El inici de l’ús del formigó armat tant en la

construcció com en la restauració d’esglésies va ser un element dinamitzador per

assajar diversos materials i sistemes constructius. A partir d’aquell moment el

debat arquitectònic no girarà entorn de l’ús dels diferents materials constructius

sinó sobre la forma d’emprar-los i la qualitat de l’edifici resultant. Però no es pot

oblidar que la construcció i restauració d’esglésies es un art que té dos mil anys

d’antiguitat i unes arrels culturals ben marcades les quals ha de conèixer i valorar

l’autor que s’apropi a aquesta temàtica.

Aquest debat es concreta en el moment en què un arquitecte ha de participar en la

nova construcció d’una església o en la restauració d’una existent. Són de destacar

les importants restauracions realitzades en gran part de les nostres esglésies

romàniques i gòtiques sense oblidar les actuacions realitzades en esglésies

d’Anglaterra e Itàlia entre d’altres amb la finalitat de donar un ús diferent a aquests

edificis.



Estructura de les jornades

El curset s’estructurarà en tres grans blocs temàtics que es duran a terme de dijous

a dissabte:

1. Patrimoni religiós: Estat de la qüestió

a. Parc d’esglésies actual

b. Estudis de catalogació

c. Monuments artístics

d. Esglésies urbanes, esglésies rurals

2. Restauració d’esglésies: Patrimoni viu

a. Restauracions recents

b. Utilització de nous sistemes i materials

c. Elements singulars: el cas del campanar

d. Plans directors

3. Nous usos, nous espais

a. Renovacions europees

b. Adaptacions al segle XXI

c. Canvis d’ús

d. Esglésies actuals: patrimoni a descobrir

El diumenge es reservarà per la cloenda del curset que es durà a terme en la última

visita que posarà punt i final a les activitats

Activitats previstes per al seu desenvolupament

 Sortides per conèixer el patrimoni religiós català i restauracions recents

portades a terme: 4 en total (maig, juliol, setembre, octubre)

 Viatge a Escòcia per conèixer els treballs desenvolupats al voltant de

l’arquitectura religiosa (octubre)

 Selecció de comunicacions per presentar al curset mitjançant la creació d’un

comitè científic

 REALITZACIÓ DEL CURSET

 Realització d’una publicació amb el recull de totes les ponències i treballs

presentats en el curset

 Campanya de divulgació al llarg de l’any del curset



Viatge a Escòcia

©Architectours

Una de les tradicionals activitats del Curset organitzat per l’AADIPA és la realització

d’un viatge d’estudis per aprofundir en la temàtica de cada any. Pel 2014 es

proposa la realització d’un viatge a Escòcia, concretament a Edimburg, Arbroath i

Glasgow, per tal de conèixer algunes de les noves esglésies escoceses, així com

interessants intervencions en el Patrimoni, transformant els espais de culte en nous

espais culturals, de lleure o fins i tot residències privades.



Edimburg

Edimburg: St Giles Cathedral, el Royal Museum of Scotland, edificis emblematic de

l’Old Town, el Parlament d’Escòcia, les Assembly Rooms, el Scottish National

Portrait Gallery de Page&Park i The Chapel of Saint Albert the Great entre altres.

Glasgow

La Glasgow School of Art de Mackintosh, la St Aloysius Catholic School i el Clavius

Building, i la restaurada St Andrews in the Square Church entre altres.

Arbroath

El projecte de Voight Partnership Studio i la reconstrucció i canvi d’ús de l’església

Erskine entre altres edificis interessants.



Annexes

Redescubrir el patrimoni religiós

Església de Sant Lluis Gonçaga (Barcelona)2

Parròquia provisional de Sant Sebastià3

2
Arquitecte Francesc Escudero i Ribot

3
MBM arquitectes (fotògraf F.Català Roca)



Restauracions recents

Restauració de l’Església dels Trinitaris (Vic)4

4
Arquitectes Roldán + Berengué, arqts. Fotògraf Jordi Surroca



Canvis d’ús



Información
personal

 Nombre y apellidos: Ricardo J. Gómez Val

 Fecha de nacimiento: 17-12-1976

 Colegiado COAC: 37.512

Educación  Tesis doctoral internacional (06/07/2012)
“La construcción de iglesias parroquiales en la ciudad de
Barcelona de 1952 al año 2000”
Director: Dr. César Díaz Gómez (cesar.diaz@upc.edu)
“Construcció, restauració i rehabilitació arquitectònica”. (UPC)

 XXXV Curset Patrimoni portuari. AADIPA (COAC) 2012

 Postgrado de formación de profesores (PROFI).
UPC (2008-2009)

 Postgrado de arquitectura legal y forense (DALF 3)
Colegio de Arquitectos de Cataluña. 2006

 VII Jornadas CSCAE – CGPJ. 2009. Palma de Mallorca

 XXVII Curset De técnica restauratòria. AADIPA (COAC)

 Curso “Patologías en la edificación”. DALF
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña. 2003

 XXV Curset 25 anys d’intervenció en Gaudí. AADIPA
(COAC) 2002

 Arquitectura superior
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
(ETSAB).UPC
PFC (Febrero 2002): Notable

 Beca de Arquitectura (Programa Erasmus) 1998 -1999
Arkitekturskolan. KTH. Estocolmo (Suecia)

Idiomas  Inglés : Excelente
Proficiency in English (University of Michigan)

 Francés : Excelente
Nivel L-4 del Instituto Francés de Barcelona

Ricardo Gómez Val
Camps i Fabrés 3-11, 1º 9ª
Barcelona 08006
gomezval@coac.net
637445018 / 934155263



Experiencia Docente Departament de Construccions Arquitectòniques II (UPC)
Profesor de la asignatura Materiales II (2008-2013)
Teoría, práctica, inglés. 2008-2012
Director de Proyectos de Final de Grado (2010-2013)

Institut de Ciències de l’Educació (UPC)
Director de Trabajos de Final de Máster (2010-2013)
Máster en formación del profesorado de secundaria

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Profesor del MBA en Ciencias Inmobiliarias (2010-2013)

Barcelona Activa
Organización y realización de clases de rehabilitación.
Escuela Taller de La Báscula (2007)

Experiencia
Investigación

Grup de Recerca d’Arquitectura i Patrimoni Sacre

IX Jornadas CGPJ-CSCAE. Ponencia (Zaragoza). 2013

III International Materials Symposium. Comunicación (Cambridge)
2013

Forum BAU 2013. Ponencia (Munich) 2013

XXXV Curset AADIPA. Secretario Comité científico 2012

UPC. Proyecto de innovación docente 2009-2011

VIII Jornadas CGPJ-CSCAE. Comunicación (Sevilla) 2011

European Conference on Energy Eficiency. Póster (Donosti) 2011

Experiencia laboral Relaciones Institucionales AIDIT (2013)
Realización de jornadas y conferencias de proyectos de I+D+i

Despacho propio de arquitectura (2003 – actualmente)
Proyecto de construcción de templo. Cornellà de Llobregat
Redacción de informes periciales de patología

Director técnico de Barcelona Activa (2007)
Gestión de obras de rehabilitación

Secretario técnico de la AEPFC (COAC) (2005)
Elaboración de cursos de formación para peritos
Programación de actividades de la AAEPFC

Despacho de arquitectura Tusquets y Diaz asoc (2002-2003)
Proyecto de 240 viviendas en Diagonal Mar

Despacho Valdés y Asociados. (2000-2001)
Restauración del “Institut d’Estudis Catalans”

Publicaciones Els temples parroquials de Barcelona a la segona meitat
del segle XX. "Temes d'avui", Juliol 2010, núm. 37, p. 35-44.
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