AADIPA. MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2006
Durant el 2006 l’AADIPA ha consolidat les activitats realitzades en anys anteriors i, esperonats
per l’èxit de participació i gràcies a una major dotació econòmica aportada pels òrgans centrals
del COAC, ha augmentat el nombre d’iniciatives, totes elles amb l’objectiu d’assolir les finalitats
recollides en el reglament de l’Agrupació:
- Desenvolupar la informació, la sensibilitat; i l’esperit de participació dels arquitectes en els
temes relacionats amb el Patrimoni Arquitectònic.
- Contribuir a la formació i perfeccionament dels seus agrupats
- Contribuir a la defensa, vetlla, protecció, investigació i difusió del patrimoni arquitectònic.












El Curset d'intervenció en el patrimoni arquitectònic, que s’organitza cada any al voltant del
dia de Santa Llúcia, és l’activitat de major ressò i amb més tradició (continua la iniciativa de
la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic de la Demarcació de Barcelona del
COAC,col·lectiu a partir del qual va nàixer l’AADIPA). Del 14 al 17-12-2006 es celebrà la
XXIXè edició sota el títol “Patrimoni partit, patrimoni compartit. Intervenció en l’arquitectura
dels segles XIX i XX a la mediterrània”, amb més de 150 participants i 27 ponents.
El viatge previ al Curset s’ha consolidat com una activitat paral.lela malgrat que és una
iniciativa recent (començà el 2003 amb el viatge a Bath amb motiu del curset sobre
Balnearis, continuà el 2004 a Sicilia per visitar Noto i en el curs dels Teatres del 2005 es
visità a Milan, Parma i Venèzia les intervencions en dos grans teatres d’opera així com els
primers teatres moderns). Del 1 al 8-12-2006 43 persones es van desplaçar a El Caire i
Alexandria.
Les jornades tècniques de petit format que es celebraven a la sala taller de la 4a planta del
c.Arcs, des que l’OTCSA va ocupar aquest espai, s’han substituït per un nombre reduït de
sessions de més abast, a escala de la Sala d’Actes de plaça Nova. Aquest canvi de format
a fet nàixer una nova activitat que esperem repetir cada any: la presentació de llibres de
patrimoni català a càrrec dels seus autors coincidint amb la celebració de Sant Jordi.
Les visites tècniques per conèixer de primera ma les intervencions en el patrimoni
arquitectònic d’arreu de Catalunya s’han mantingut amb el mateix format (visites guiades,
acompanyats d’un bon coneixedor de les obres a visitar o de l’arquitecte que ha fet la
intervenció en l’edifici). En el 2006 es van organitzar 7 jornades en les quals van participar
un total de 268 persones.
La consolidació de l’Agrupació més enllà de l’àmbit del Col·legi ha provocat que cada any
siguin més les persones i entitats que s’adrecen a l’AADIPA per demanar la seva
col·laboració tècnica en temes relacionats amb el patrimoni arquitectònic.
El Secretari de l’Agrupació es va encarregar de donar resposta a les consultes puntuals i en
12 casos es va realitzar un treball més extens amb la participació d’altres membres de
l’Agrupació.
Com a novetat respecte d’anys anteriors, a banda de donar resposta a les demandes que
arriben a l’Agrupació, en el 2006 es van engegar dos projectes d’iniciativa pròpia:
- Coincidint amb el 10è aniversari de la constitució de l’agrupació, s’ha recopilat informació
per publicar la memòria de l’AADIPA 1996-2006 que, a més del llistat de les activitats,
inclou un resum d’una selecció dels informes realitzats.
- Com a contribució a l’any Masó (del 9-2006 al 9-2007 es celebra el centenari de la titulació
de l’arquitecte gironí Rafael Masó) s’han realitzat fitxes tècniques de diversos edificis que
defineixin l’estat de conservació, les patologies estructurals, el grau de persistència dels
elements originals, el grau de necessitat d’una intervenció i la determinació d’unes
estratègies clares d’actuació en cada cas.
Aquest material s’utilitzarà com a base de l’exposició i publicació organitzada per la
Demarcació de Girona del COAC el juny de 2007.
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JORNADES:
- Sessió informativa:
“Balanç del XXVIIIè Curset:Els Teatres” Xavier Fabré, director;
“Preparació XXIXè Curset “Patrimoni Partit, Patrimoni Compartit” Oriol Cusidó, Alícia Dotor,
Belén Onecha i Antoni Vilanova, directors; “Proposta treball sobre l’obra de Rafael Masó” Pep
Fortià, coordinador. (13-2-2006, Sala d’actes COAC).
- Sant Jordi, presentació de llibres de patrimoni català a càrrec dels seus autors: “La masia
catalana” Antoni González Moreno-Navarro; “L’arquitecte, l’arquitectura i la ciutat” Ramon
Ripoll i Masferrer; “Les Corts, memòria del passat industrial (XIX-XX)”, 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” Elisenda Pla. (21-4-2006, Sala d’actes COAC).
- Jornada AADIPA-LMVC (ETSAB) –CSPV (UPC) “Noves tecnologies en el registre
d’elements patrimonials” Pilar García Almirall; “Planimetria d’alta precisió mètrica de Santa
Maria del Mar, Barcelona” Alex Marambio; “Estudi de l’espai del Retaule de l’església de Sant
Sever, Barcelona” Andrés de Mesa;”Modelat d’alta precisió aplicat a l’arqueologia: el jaciment
arqueològic grec de Selinunte, Trapani, Sicília” Ernest Redondo i Joaquin Regot;
“Metodologia del Pla Especial del conjunt històric de Cadaqués” Antoni Vilanova. (3-5-2006,
Sala d’actes COAC).
- Jornada Agrupacions COAC: Debat obert: Eleccions 2006 Presentació del programa de les 3
candidatures a Junta de Govern del COAC (24-5-2006, Sala d’actes del COAC).
- Jornada AADIPA-AAUC: “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 (AlonsoBalaguer arq.), Conxita Balcells (Comissió de Qualitat) (28-6-2006, Sala d’actes COAC).
- Presentació de candidatures a tema i director del XXXè Curset a celebrar del 13 al 16-122007. Elecció de la proposta de José Luis Gonzàlez Moreno-Navarro Teoria i realitat de la
conservació del patrimoni arquitectònic (19-9-2006, Sala d’actes COAC).
- 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”, Oriol Cusidó, Alícia Dotor, Belén Onecha i Antoni Vilanova, directors
(14/17-12-2006, Sala d’actes COAC i CaixaForum)

VISITES TÈCNIQUES:
- Manresa. Ponències a la Seu de la Delegació del Bages i Berguedà del COAC i visites
guiades pels arquitectes autors dels projectes d’intervenció: Torre Lluvià amb Jordi Bonet;
Casino amb Josep Emili Hernàndez-Cros; teatre Kursaal amb Joan Forgas; antic Escorxador
amb Jordi Fargas; “Valors patrimonials del recinte industrial de Textiles Bertrand Serra SA”
Luís Virós i Lucía Juárez; La Seu amb Francisco Javier Asarta. (14-1-2006)
- Tarragona. Ponències a la Seu de la Demarcació de Tarragona del COAC i visites guiades:
Catedral de Tarragona amb Joan Figuerolà i Joan Menchon; maqueta de la ciutat en l’època
romana; “El catàleg d’Elements Històrico Artístics dins la Redacció del POUM de la ciutat de
Tarragona” Maria Mercè Martorell i Lluís Piñol; “L’Arquitectura de l’Eixample del segle XIX de
Tarragona” Jaume Costa. (4-2-2006)
- Barcelona: Sarrià-Sant Gervasi Visites guiades pels autors dels projectes d’intervenció:
Casa Sastre i Marqués amb Joan Manuel Nicolás; Casa Muley-Afid amb Carme Ribas i Pere
Joan Ravetllat; Torre Ignacio Portabella, amb Rodrigo (CLAR); Torre de les Aigües de dos
rius amb Ramon Ferrando (2-Margarit-Buxadé-Ferrando). (18-3-2006)
- Antoni Bonet Castellana al litoral de Tarragona. Poblat Hifrensa. Hospitalet de l’Infant:
Benvinguda de Josep Castellnou, alcalde d’Hospitalet; “L’obra d’Antoni Bonet Castellana al
litoral de Tarragona” Fernando Álvarez; “Estat actual del Poblat Hifrensa”, Susanna Navarro i
Natàlia Sancho; recorregut pel Poblat amb Maite Boquera, regidora de cultura. Salou: amb
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Josep Ma Ferran, arq. Mun.; Els Triangles amb David Soley; recorregut apartaments a l
urbanització del Cap de Salou, de Bonet i Puig Torn, amb Jordi Guerrero. (27-5-2006)
Palau del Lloctinent a Barcelona, guiats per Lluís Domènech autor del projecte de
rehabilitació. (4-7-2006)
Baix Empordà: Torroella de Montgrí: Visites al Palau lo Mirador, Can Quintana i Palau
Solterra amb Enric Torrent, Francesc Batlle, Raquel Lacuesta, Lluís Cuspinera i Francesc
Balañà i visita del Molí del Mig amb Josep Ma Deulofeu. Visita al Castell de la Bisbal amb
Jordi Casadevall i Antoni Aguilar. Visita al nucli antic de Cruïlles amb Joan Falgueres. (7-102006)
Cicle visites Any Masó 1. Girona Barri Vell. Visites als edificis: casa Masó amb Narcís- Jordi
Aragó, nebot de l’arquitecte i propietari; Casa Salieti amb sr. Torres, propietari; casa Batlle
amb Rosa M. Cànovas arq. Barri Vell. Visita a les exposicions guiats pels seus comissaris:
“Geografia de Rafael Masó. L’arquitecte i les comarques gironines” amb Rosa Maria Gil Tort, i
“Rafael Masó i Valentí. Arquitecte (1880-1935)” amb Raquel Lacuesta, Lluís Cuspinera i
Francesc Balañà. (18-11-2006)
Viatge professional XXIXè Curset: El Cairo, Luxor i Alexandria (1/7-12-2006)

INFORMES i altres
- Decret de comissions territorials del patrimoni cultural. Escrit als presidents de
Demarcacions del COAC informant de l’aprovació del Decret 276/2005 (11/1).
- Proposta de ponències per la Convención de arquitectura y urbanismo a La Habana
“Arquitecturas catalanas y cubanas : un viaje de ida y vuelta”. Petició de Jesús Alonso,
degà del COAC. Realitzada per Pep Fortià, vocal de Girona (1-2) (quan es separen per
guions es refereix al mesos)
- L’aplicació del Pla Especial i catàleg del Patrimoni històrico-artístic i natural de Vilanova i la
Geltrú. Petició de l’Associació de Veïns Centre de la Vila. Realitzat per Joaquim Font. (15/3)
- Article en defensa de l’obra de l’arquitecte Antoni Bonet Castellana. Petició de la revista
Quaderns. Realitzat per Fernando Álvarez, Glòria Bassegoda i Elisenda Pla. (3/4). Publicat a
Quaderns 249, p.148.
- Remodelació de l’edifici del c.Sant Ramon del Call 8, Barcelona. Petició de Marta Mallafré.
(7/4)
- L’enderroc de l’edifici catalogat del c.Carabassa 8, Barcelona. Realitzat per Dídac Gordillo,
vocal de Barcelona i Glòria Bassegoda, secretaria (21/4)
- Al·legacions a 4 projectes (un vial i 3 equipaments esportius) en el Poblat Hifrensa
l’Hospitalet de l’Infant. Iniciativa de la Junta Directiva de l’AADIPA, alertada per Elisenda Pla,
amb el suport de la Junta de Govern del COAC. Realitzades per Fernando Álvarez, Glòria
Bassegoda, Susanna Navarro i Natàlia Sancho (26/4)
- Obertura del c.Joncar i c.Ramon Turró de Barcelona. Petició de l’Associació de Veïns i
Veïnes del Poblenou (10/5)
- Informe d’impacte patrimonial i volumètric pl. del Castell de Peratallada. Petició de la Direcció
General del Patrimoni Cultural. Realitzat per la Junta Directiva de l’AADIPA (8/5)
- Escrit en defensa de l’hosteria Solana del Mar a Punta del Este (Argentina). Petició de l’Àrea
de Secretaria de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del COAC. Realitzat per
Fernando Álvarez (8/6)
- Projecte de l’AVE pel centre de Barcelona. Petició de la Plataforma AVE pel litoral (9-62006)
- Els valors patrimonials del poblat Hifrensa de l’Hospitalet de l’Infant de l’arquitecte Antoni
Bonet Castellana. Petició d’Elisenda Pla i Juan Fernando Rodenas. Realitzat per Susanna
Navarro i Natàlia Sancho (26/6).
- Modificació del PERI de la Barceloneta. Petició de ASFCat (14/7)
- Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Historic Artístic de la
ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni Industrial del Poblenou. Procés
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participatiu organitzat pel Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. Realitzat per
Josep Abulí, Rosa Bosch i Glòria Bassegoda, secretaria (7-9)
Al·legacions a la modificació del Reglament del Consell Assessor en matèria de patrimoni
Històric de ‘Ajuntament de Tarragona. Realitzades per Miquel Orellana, vocal de Tarragona
(21/7)
Anàlisis patrimonial de les estructures situades a l’àmbit del Pla Especial del Front Marítim de
Viladecans. Petició de S.P.M. Viladecans Mediterrània S.A. Realitzat Alicia Dotor i Belen
Onecha (9)
Finques registrals n 5610 i n 778 de Sant Andreu de Llavaneres (Can Cabotet i Can Cabot
de la Creu). Petició de l’Ajuntament. Realitzat per Jordi Portal, Marc Manzano i Albert
Casanova (7-10)
Reordenació de Can Doro, Argentona. Petició de la Plataforma en defensa del centre històric
d’Argentona a través de Francesc Albardaner (17/10)
Pas del túnel de l’AVE pel carrer Mallorca, al costat de la Sagrada Familia. Petició de la Junta
Constructora del Temple a través de Jordi Ludevid, degà del COAC (31/10)
Enderroc dels edificis del c.Major 51, 53 i 55 de l’Hospitalet de Llobregat. Petició de José
Luis Sanz (12/12)
L’estat de conservació de la obra arquitectònica de Rafael Masó. Contribució de l’AADIPA a
l’any Masó. Coordinat per Josep M. Fortià, vocal de l’AADIPA de Girona. Realitzat per Enric
González, Georgina Vázquez, Manuel Vázquez i Martí Checa (1a fase 3-12)
Modificació del Reglament de l’AADIPA. Realitzat per Glòria Bassegoda, secretaria, i Aurèlia
Bustos, assessoria
Publicació de ponències del XXVIIIè Curset: Els Teatres. Transcripció de ponències
realitzada per Xavier Fabré, Anna Albó, Glòria Bassegoda, Montse Caldés, Inês Gomes,
Karem Pequim i Jordi Serra
Publicació AADIPA 1996-2006: Mirar enrere, anar endavant. Coordinat per Núria Oms i Àlex
Grávalos

COL·LABORACIONS:
- Comissió del Patrimoni de Vilassar de Dalt. Representar al COAC per encàrrec de la
Demarcació de Barcelona. Assisteix a les reunions Rosa M Cànovas, presidenta (2,....)
- Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona. Representar al COAC per
encàrrec de la Demarcació de Barcelona. Assisteixen a les reunions Rosa M. Cánovas,
presidenta o Glòria Bassegoda, secretaria (13/3, 19/4, 17/5, 21/6, 19/7, 20/9, 18/10, 23/11)
- Recerca de nau industrial per filmació. Petició de Morgana produccions (3/5)
- RehabiMed (Programa Euromed Heritage III). Col·laboració amb el Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona en la difusió del projecte sobre la Rehabilitació
d’Arquitectura Tradicional Mediterrània: Butlletí RehabiMed, Recull de bones pràctiques de
rehabilitació, Conferència regional euromediterráneaº...
- Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya (29 i 30/9 i 1/10). Col·laboració amb el
Museu d’Història per la difusió del programa.
- VII Jornades d’arqueologia industrial de Catalunya “Patrimoni Industrial de les Terres de
l’Ebre (Tortosa, 18 i 21/10) Col·laboració en la difusió del programa.
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PRESSUPOST AGRUPACIONS COAC 2008

PROPOSTA DE PROJECTES DE L’AADIPA (27-9-2007)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

XXXIè Curset d’intervenció en el patrimoni arquitectònic
Cicle de visites tècniques: Intervencions en el patrimoni arquitectònic
Cicle de jornades tècniques
Oficina del patrimoni arquitectònic (OPA)
Radiografia de la masia catalana
Informes de patrimoni arquitectònic
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PROJECTES AGRUPACIONS SUBVENCIONATS PEL COAC
NOM PROJECTE: XXXIè Curset d’intervenció en el patrimoni arquitectònic
AGRUPACIÓ:
AADIPA
RESPONSABLE: Secretari de l’AADIPA. Director del Curset
DATA INICI:
DATA FI:

elecció director i tema 10-10-2007
curset 11 a 14-12-2008

BREU EXPLICACIÓ
El Curset d'intervenció en el patrimoni arquitectònic que s’organitza cada any al
desembre, al voltant del dia de Santa Llúcia, és l’activitat de major ressò i amb més
tradició de les que organitza l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en
el Patrimoni Arquitectònic.
Continuant la iniciativa de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic de la
Demarcació de Barcelona del COAC, col·lectiu a partir del qual va nàixer l’AADIPA, en el
2008 es celebrarà la XXXIè edició, ara amb caràcter de Jornades internacionals.
El proper 10 d’octubre de 2007 l’assemblea de l’AADIPA escollirà el director i tema del
Curset entre les candidatures presentades.
RECURSOS HUMANS A UTILITZAR
Com en edicions anteriors és previst que el director escollit formi un equip que, amb el
suport del secretari de l’agrupació i del personal administratiu de la secretaria
d’agrupacions, s’encarregarà de la organització del Curs.
INFORMACIÓ ECONÒMICA
COST ESTIMAT GLOBAL
INGRESOS ESTIMATS
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PROJECTES AGRUPACIONS SUBVENCIONATS PEL COAC
NOM PROJECTE: Cicle de visites tècniques:
Intervencions en el patrimoni arquitectònic
AGRUPACIÓ:
AADIPA
RESPONSABLE: secretari de l’AADIPA. Coordinador d’activitats
DATA INICI:
DATA FI:

gener 2008
novembre 2008

BREU EXPLICACIÓ
L’AADIPA organitza regularment visites per conèixer de primera ma les intervencions en
el patrimoni arquitectònic d’arreu de Catalunya. Són visites guiades, acompanyats d’un
bon coneixedor de les obres a visitar o de l’arquitecte que ha fet la intervenció en l’edifici.
Per facilitar la participació de tots els interessats normalment es programen en dissabte i
s’aprofita la jornada complerta, matí i tarda, per conèixer les intervencions més
significatives d’un entorn geogràfic.
La convocatòria d’aquestes activitats s’envia individualment a tots als agrupats, però la
participació està oberta a tot el col.lectiu d’Arquitectes i per això se’n fa difusió a través de
l’agenda digital del COAC.
Per l’any 2008 es proposa mantenir la periodicitat del 2007 i realitzar una visita tècnica
mensual llevat del mesos de desembre i agost.
RECURSOS HUMANS A UTILITZAR
En anys anteriors el secretari, amb l’ajuda dels vocals territorials, s’encarrega de proposar
les destinacions, establir el programa, realitzar els contactes amb la propietat i la direcció
facultativa, reservar el restaurant, preparar la documentació i acompanyar el grup. El
personal administratiu s’encarrega de rebre les inscripcions i fer els càrrecs
corresponents.
INFORMACIÓ ECONÒMICA
COST ESTIMAT GLOBAL
INGRESOS ESTIMATS
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16.000 EUROS
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PROJECTES AGRUPACIONS SUBVENCIONATS PEL COAC
NOM PROJECTE: Cicle de jornades tècniques:
AGRUPACIÓ:
AADIPA
RESPONSABLE: secretari de l’AADIPA. Coordinador d’activitats
DATA INICI:
DATA FI:

gener 2008
novembre 2008

BREU EXPLICACIÓ
Les jornades tècniques celebrades a la seu del Col.legi d’Arquitectes de Barcelona són un
complement de les visites que l’Agrupació organitza regularment per donar a conèixer
intervencions en el patrimoni arquitectònic o presentar altres temes d’interès.
Un cop confirmat que no podrem tornar a disposar de la sala taller de la 4a planta del
COAC per celebrar sessions de petit format (presentació d’un projecte,..), es preveu
realitzar un nombre de jornades reduït, condicionat per la disponibilitat de la Sala d’Actes
de plaça Nova i la necessitat d’oferir un contingut atractiu per omplir la sala.
La convocatòria d’aquestes activitats s’envia individualment a tots als agrupats, però la
participació està oberta a tot el col.lectiu d’Arquitectes i per això se’n fa difusió a través de
l’agenda digital del COAC.
Per l’any 2008 està previst organitzar un mínim de 4 sessions que consolidin les activitats
realitzades en anys anteriors com la presentació de llibres de patrimoni català per Sant
Jordi.
RECURSOS HUMANS A UTILITZAR
En anys anteriors el secretari s’encarrega d’organitzar les jornades proposant o recollint
els temes suggerits.
INFORMACIÓ ECONÒMICA
COST ESTIMAT GLOBAL
INGRESOS ESTIMATS
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PROJECTES AGRUPACIONS SUBVENCIONATS PEL COAC
NOM PROJECTE: Oficina del patrimoni arquitectònic (OPA)
AGRUPACIÓ:
AADIPA
RESPONSABLE: Secretari de l’AADIPA. Responsable de la OPA
DATA INICI:
DATA FI:

gener 2008
desembre 2008

BREU EXPLICACIÓ
Cada any són mes les persones i entitats que s’adrecen a l’Agrupació per demanar la seva
col·laboració tècnica en temes relacionats amb el patrimoni arquitectònic.
Fins ara el Secretari de l’Agrupació, amb la col·laboració desinteressada de nombrosos membres,
ha donat resposta a consultes de tota mena formulades per arquitectes (recerca d’arxius,
projectes o normatives de referència,..); propietaris (efectes de la catalogació, tècnics
especialitzats,..); artesans (com contactar amb arquitectes que puguin necessitar els seus
serveis); administracions (suspensió de llicències per evitar un enderroc; elaboració del catàleg,..)
i col·lectius preocupats pel futur d’algun element del patrimoni català (valorar el impacte d’un nou
planejament, mecanismes per protegir un edifici,...).
En l’any 2008 volem posar en marxa una “Oficina” que, a més d’atendre les consultes que arriben
de manera espontània, s’ofereixi com un servei d’assessorament i anàlisi tècnic especialitzat en
matèria de patrimoni arquitectònic.
Estem treballant per concretar l’estructura i les línies de treball de la Oficina que inclouran l’atenció
personalitzada i la creació i manteniment d’un portal web.
A tall d’exemple s’enumeren alguns dels temes que es voldria desenvolupar:
1. Eines d’assessorament:
- Tipificació de treballs relacionats amb la protecció i intervenció del patrimoni arquitectònic
tècnics; recull d’exemples (per orientar el contingut), i barem orientatiu d’honoraris.
- Directori d’empreses i professionals especialitzats en l’execució de treballs de especialitzats i
pressupost orientatiu dels seus treballs
- Noves tecnologies aplicades (aixecaments, monitorització..)
- Bibliografia específica (Normativa, recomanacions, cartas,...)
2. Treballs d’anàlisi
Repercussió de la Llei del Patrimoni català. Revisió dels PE de protecció, dels PGOU amb
catàleg i sense.
Comissions de patrimoni. Inventari, representació dels arquitectes, atribucions, resultats...
El repartiment dels treballs que origina la restauració privada i la pública. La participació dels
arquitectes, la intervenció d’altres professionals
Inversió en restauració de patrimoni. Conèixer i comparar les vies de finançament i els imports
destinats a l’estat i autonomies així com els recursos humans de l’administració per conservar
i restaurar els BCIN.
Patrimoni i turisme. Efectes de la presència de turisme cultural en el patrimoni i la seva
influència en la conservació i en la economia local i nacional.
RECURSOS HUMANS A UTILITZAR
En el primer any de funcionament seria desitjable designar un responsable que s’encarregués de
tirar endavant la iniciativa en funció de la disponibilitat de temps que permetés el finançament.
INFORMACIÓ ECONÒMICA
COST ESTIMAT GLOBAL
INGRESOS ESTIMATS

ASSEMBLEA AADIPA 10-10-2007.

14.800 EUROS
0 EUROS

PROJECTES AADIPA 2008

PROJECTES AGRUPACIONS SUBVENCIONATS PEL COAC
NOM PROJECTE: Radiografia de la masia catalana
AGRUPACIÓ: AADIPA
RESPONSABLE: Secretari de l’AADIPA. Coordinador del treball
DATA INICI: gener 2008
DATA FI: desembre 2008
BREU EXPLICACIÓ
L’any 2006, amb motiu de la celebració de l’any Masó, l’AADIPA va proposar realitzar un
anàlisi tècnic de la seva obra, per complementar les propostes de caràcter divulgatiu i
genèric organitzades al voltant d’aquest arquitecte gironí.
Durant el 2007, gràcies al finançament dels Òrgans centrals del COAC i a la participació
de la Demarcació de Girona , s’ha desenvolupat un treball en forma de “radiografies” de
12 dels seus edificis que requereixen d’una intervenció per preservar els seus valors. La
fitxa de cada obra posa èmfasi en els punts febles ( patologies constructives; manca
d’adequació dels usos actuals; modificació de l’entorn ..) i proposa criteris per orientar els
ajuntaments o privats alhora d’afrontar el projecte.
En el 2008 es proposa realitzar un treball similar al voltant de l’arquitectura popular
exemplificada en un tipus arquitectònic específic: la masia catalana.
Com en el cas anterior, l’objectiu és aportar criteris que ajudin a orientar intervencions que
conservin els seus valors.
RECURSOS HUMANS A UTILITZAR
Continuant l’experiència del treball sobre Rafael Masó es proposa designar un
coordinador i escollir un equip de treball amb el procediment descrit en el següent
projecte.
INFORMACIÓ ECONÒMICA
COST ESTIMAT GLOBAL
INGRESOS ESTIMATS

ASSEMBLEA AADIPA 10-10-2007.

20.200 EUROS
0 EUROS

PROJECTES AADIPA 2008

PROJECTES AGRUPACIONS SUBVENCIONATS PEL COAC
NOM PROJECTE: Informes de patrimoni arquitectònic
AGRUPACIÓ: AADIPA
RESPONSABLE: Secretari de l’AADIPA. Responsable de la OPA
DATA INICI: gener 2008
DATA FI: desembre 2008
BREU EXPLICACIÓ
En els darrers anys s’ha desenvolupat un sistema de participació dels membres de
l’Agrupació per a la realització de treballs específics encarregats per la Junta de Govern
del COAC o per acord de la junta de l’AADIPA en resposta a peticions d’entitats sense
ànim de lucre (centres d’estudi, associacions de veïns; plataformes de defensa,...) que
demanen col.laboració tècnica especialitzada per contribuir a la defensa i protecció del
patrimoni arquitectònic (informe de valors patrimonials; estudi de patologies; anàlisis del
impacte d’un nou planejament; estudi del contingut de la revisió d’un catàleg,....).
En el 2008 es proposa ampliar els “encàrrecs” i, a banda d’atendre les peticions externes,
s’utilitzarà aquest mecanisme per complementar la tasca de la Oficina del patrimoni i
desenvolupar les eines i treballs d’anàlisi que es proposin .
RECURSOS HUMANS A UTILITZAR
Com en anys anteriors es convocaran el que tradicionalment s’anomena “beca” per
elaborar un encàrrec concret. La Junta de Directiva de l’AADIPA s’encarrega d’escollir un
dels membres o equip de l’AADIPA que manifesten el seu interès per desenvolupar la
tasca utilitzant els “Criteris d’avaluació de currículums” aprovat en l’Assemblea de
l’Agrupació de maig de 2003. Aquest sistema de valoració, en els treballs d’inferior
dificultat, prima la proximitat territorial i la promoció dels joves arquitectes. En els
encàrrecs de major dificultat es prima el treball en equip i l’experiència i formació en temes
de patrimoni.
INFORMACIÓ ECONÒMICA
COST ESTIMAT GLOBAL
INGRESOS ESTIMATS

ASSEMBLEA AADIPA 10-10-2007.

13.000 EUROS
0 EUROS

PROJECTES AADIPA 2008

Junta Directiva AADIPA:
Composició després de l’assemblea general de 10-7-2006
President
Secretari
Tresorer
Vocals
Lleida
Tarragona
Ebre
Girona
Barcelona

Rosa M. Cànovas Goller
Glòria Bassegoda Villagrasa
Toni Vilanova Omedas
Melitó Camprubí
Miquel Orellana Gavaldà
Dídac Gordillo Bel
Josep M. Fortià Rius
Jaume Serra Malla
Belen Onecha Perez
Alfred Pastor

Candidats presentats a les places que es renoven a 10-10-2007
Secretari
Tresorer
Vocals
Lleida
Tarragona
Ebre
Girona
Barcelona

Glòria Bassegoda Villagrasa
Toni Vilanova Omedas
Mercè Manonelles Montero
Miquel Orellana Gavaldà
Dídac Gordillo Bel
Josep M. Fortià Rius
Natàlia Sancho

ASSEMBLEA AADIPA 10-10-2007.

RENOVACIÓ DE CÀRRECS

