MEMÒRIA 2007
MEMBRES AADIPA
Membres numeraris (Arquitectes)
Col.laboradors
Altes gratuïtes inscrits curset

Març 2007
280
77
14

Març 2008
296
77
60

•

Durant el 2007 s’han programat noves edicions de les activitats consolidades en anys
anteriors:
- El Curset d'intervenció en el patrimoni arquitectònic, que s’organitza cada any al voltant
del dia de Santa Llúcia, continua sent l’activitat de major ressò. Del 13 al 16-12-2007 es
celebrà la XXXè edició sota el títol “Professions i patrimoni. Formació i responsabilitat.
El cas dels i les arquitectes”. Participaren 240 persones entre inscrits (191), ponents
(37) i moderadors i convidats a taules rodones (14).
- Per cinquè any consecutiu s’organitzà un viatge previ al Curset, relacionat amb el seu
contingut. Del 1 al 7-12-2007 43 persones participaren en les visites a Sevilla, Córdoba i
Granada.
- En les jornades tècniques definitivament s’ha abandonat el petit format en no poder
disposar de la sala taller de la 4a planta del c.Arcs, que després de la marxa de
l’OCTSA ha estat ocupada per l’Assessoria Jurídica de la Demarcació de Barcelona. A
la Sala d’Actes s’ha repetit amb èxit la presentació, per Sant Jordi, de llibres de
patrimoni català i s’ha celebrat un nou acte en col·laboració amb
APCECCMONUMENTA sobre l´adequació d´edificis catalogats a la normativa de seguretat en
cas d´incendi.
- 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 de l’arquitecte que ha fet la intervenció en l’edifici o d’un bon
coneixedor de l’edifici) amb la novetat d’agrupar una part dins d’un cicle dedicat a l’obra
de l’arquitecte gironí Rafael Masó.

•

Com a projecte extraordinari, s’han acabat les activitats relacionades com a contribució a
l’any Masó iniciades en el 2006. A banda de les visites per donar a conèixer la seva obra, ja
esmentades, s’amplià l’abast del treball de diagnosi dels seus edificis i aquest material fou
utilitzat com a base de l’exposició i publicació realitzats per la Demarcació de Girona del
COAC. L’AADIPA va participar en la inauguració d’aquesta exposició a Girona i Figueres i
va organitzar un acte de clausura de les d’activitats a Girona.

•

S’han atès les peticions d’assessorament i col.laboració en temes relacionats amb el
patrimoni arquitectònic que adrecen a l’AADIPA els seus membres (aplicació normatives,
honoraris,...), altres departaments del COAC (nomenament representants del COAC en
comissions de patrimoni, ...) i persones i entitats diverses (assessorament per la defensa
del patrimoni, difusió d’activitats,..).

•

Els membres de la junta directiva de l’AADIPA han celebrat reunions internes (4-2, 29-3,
9-5, 25-6, 1-9, 17-10 i 15-12-2007); han participat en l’assemblea de l’AADIPA (10-102007); han assistit a les assembles del COAC i les seves demarcacions; s’han reunit amb el
secretari del COAC, Carles Crespo, en privat (10-10 i 30-11) i en la Mesa d’agrupacions (83, 26-4,14-6, 19-7, 23-10 i 13-12-2007+degà); han assistit, amb representants de les altres
agrupacions del COAC, a les reunions convocades pels tresorers (16-9-07) i de l’Àrea
d’ocupabilitat (14-11-07); han establert contactes amb els òrgans de govern de les
demarcacions (Girona, Ebre i Lleida).
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•

Després que l’Assemblea de l’AADIPA de 10-10-2007 aprovés per segon cop la
Modificació del Reglament de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i Intervenció en
el Patrimoni Arquitectònic, es va fer la 1a lectura a l’Assemblea General del COAC de 2012-07. Un cop aprovada la presa en consideració de la proposta, s’inicià un període
d'informació pública, que finalitzarà a les 15 hores del 25-3-2008, durant el qual els
col·legiats podran presentar les al·legacions i/o propostes d'esmenes que estimin
oportunes.

ACTIVITATS DEL 2007
JORNADES:
- Sessió informativa: “Balanç XXIXè Curset: “Patrimoni Partit, Patrimoni Compartit” Oriol
Cusidó, Alícia Dotor, Belén Onecha i Antoni Vilanova, directors; “Preparació del XXX Curset:
Professions i patrimoni. Formació i responsabilitat. El cas dels i les arquitectes” José Luis
Gonzàlez Moreno-Navarro director; “Estat del treball sobre l’obra de Rafael Masó” Pep Fortià,
coordinador. (14-2-2007, Sala d’actes COAC).
- Sant Jordi 2007, presentació de llibres de patrimoni català a càrrec dels seus autors: “Les
Escoles Menors de Belles Arts al Baix Empordà (1880-1939)”Jordi Serra Teixidor; “Lluís
Domènech i Montaner : viatges per l'arquitectura romànica”
Enric Granell i Antoni Ramon;
“Modernisme a l’entorn de Barcelona Arquitectura i Paisatge” Raquel Lacuesta, Xavier
González Toran, Lluís Casals i Quim Boix; “Rafael Masó i Valentí. Arquitecte 1880-1935”
Francesc Balañà, Lluís Cuspinera i Raquel Lacuesta; “Cases de poble. Evolució, arquitectura
i restauració dels nuclis rurals” Ramon Ripoll. (18-4-2007, Sala d’actes COAC).
- Jornada AADIPA i APCECC-MONUMENTA (Associació de propietaris de Castells i Edificis
catalogats de Catalunya) sobre l´adequacio d´edificis catalogats a la normativa de
seguretat en cas d´incendi: Joan Domènech Abad i Esteve, Subd.Gral. d´Ordenació
Turística de la Gen. Cat.; Miquel Rejat i Rodriguez, Cap del Servei de Prevenció de la
Direc.Gral. de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Gen. Cat.; Paco Mir,
arquitecte soci d´APCECC-Monumenta, José Luis González Moreno-Navarro, doctor
arquitecte contractat pel CSAE per estudiar l’aplicació del nou Codi Tècnic de l’Edificació en
els projectes de restauració i per el.laborar un Documento Reconocido pel CTE (18-6-2007,
Sala d’actes del COAC)
- Presentació-inauguració del treball i l’exposició "Radiografia de l'obra de Rafael Masó".
Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, Josep Riera, president de la Demarcció de Girona del COAC, Anna Pagans,
alcaldessa de Girona, Rosa M Cànovas, presidenta d’AADIPA (Col.laboració amb la
Demarcació de Girona del COAC, 5-7-2007, Pia Almoina)
- Cloenda de l’exposició "Radiografia de l'obra de Rafael Masó". Presentació del treball de
recerca de l’AADIPA i visita guiada a l’exposició amb el coordinador del treball, Josep M.
Fortià, i els membres dels dos equips autors del treball: Enric González i Georgina Vázquez, i
Albert Casanovas, Mercè Hortalà, Marc Manzano i Jordi Portal. (Col.laboració amb la
Demarcació de Girona del COAC, 17-9-2007, Pia Almoina).
- XXXè Curset sobre intervenció en el patrimoni arquitectònic “Professions i patrimoni.
Formació i responsabilitat. El cas dels i les arquitectes”. José Luis Gonzàlez Moreno-Navarro,
director, Glòria Bassegoda, Mariona Genís, Clàudia Sanmartí i Gemma Serch, equip (13/1612-2007, Sala d’actes COAC)
VISITES:
- Cicle visites Any Masó: 2. Girona, Eixample. Visites guiades, amb els autors dels projectes
d’adequació, a la Farinera Teixidor, ara seu del Diari El Punt, amb Arcadi Pla; casa Teixidor
“La Punxa”, ara seu del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, amb Joan
Tarrús i Josep Suñer; casa Ensesa, ara Escola Municipal de Música, amb Manuel Bosch, i
casa Colomer(13-1-2007)
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- Visita a l’exposició “La fortuna d’unes obres. Sant Pere de Rodes, del monestir al museu”
guiats per Eduard Riu-Barrera, comissari de la exposició (14-2-2007)
- Sant Joan Despí. Visita a dos edificis de Josep Ma Jujol, seu actual i futura del COAC al Baix
Llobregat, acompanyats pels arquitectes autors de les intervencions: Can Negre, amb Paco
Asarta i la Torre de la Creu amb Josep Llobet Gelmà. Recorregut acompanyats per Raquel
Lacuesta: Carrer de les Torres, Església Parroquial, Mercat, Carrer Jacint Verdaguer, Carrer
Francesc Macià ...(24-2-2007)
- Cicle visites Any Masó: 3. Baix Empordà. Visites guiades als edificis: fàbrica Can
Coromina-La Gabarra, de la Bisbal d’Empordà, acompanyats per Enric Pacreu, gerent;
Cooperativa La Económica Palafrugellense, de Palafrugell, acompanyats per Jordi
Casadevall, arquitecte autor de l’adequació com a biblioteca municipal; casa Joan Casas, de
Sant Feliu de Guíxols, acompanyats per Enric Gonzàlez i Georgina Vàzquez, arquitectes i
autors de la radiografia encarregada per l’AADIPA. Visita a l’urbanització La Gavina de
S’Agaró i als interiors dels xalets Gual Villalbí i xalet Rafael Masó Valentí acompanyats per
Martí Masó, contractista d’obres.(10-3-2007)
- Esplugues de Llobregat. Visita al Parc dels Torrents, acompanyats per Isabel Bennasar,
arquitecte autora del projecte. Visita al Museu Can Tinturé i la Fàbrica de ceràmica Pujol i
Bausis “la Rajoleta” amb Joan Claudi Minguell, arquitecte autor del projecte museogràfic.
Recorregut pel centre històric i visita al Monestir de Santa Maria Montsió acompanyats per
Mercé Vidal, membre de l’AMPEL, i Roser Vilardell, Directora del Servei de Patrimoni Cultural
d’Esplugues. Visita a la Fundació Corberó acompanyat per l’escultor Xavier Corberó.(14-42007)
- Cicle visites Any Masó: 4. La Selva i la Garrotxa. Visita als edificis: Mas El Soler de
Mansolí de Sant Hilari Sacalm, amb Francesc Balañà, Lluís Cuspinera i Raquel Lacuesta,
comissaris de l’exposició “Rafael Masó i Valentí, arquitecte (1880-1935)“; casa Vinyes
Miralpeix i casa Tomàs Cendra d’Anglès, acompanyats per Pere Figuereda i Emili Rams,
arxiver municipal i autor de la monografia “Rafael Masó i Anglès”; casa Josep M. Masramon
d’Olot.(12-5-2007)
- Visita pels membres de l’AADIPA de la Demarcació de Lleida: Santa Maria de Gualter.
Baronia de Rialp; fàbrica de ciment del Coll de Bura. Coll de Nargó; Església de Santa Maria
d’Organyà. (19-5-2007)
- Colònia Sedó. Esparreguera. Visita al Museu de la xarxa del Museu de la Ciència i de la
tècnica de Catalunya, acompanyats per Xavier Granel. Presentació del Plans i projectes de la
Colonia Sedó “Introducció” Francesc Balañá, arquitecte municipal d’Esparreguera; “Pla
director de la Colònia Sedò” Antoni Vilanova, coautor; “Pla Especial de la Colonia Sedó. PMU
residencial i PMU industrial” Carme Carcaño, arquitecte de l’INCASOL; “Projecte d’intervenció
en el sector residencial”;“Projecte de restauració de l’església i antigues escoles. 1a fase: les
cobertes” Antoni Vilanova, Conrado Carrasco i Carlos Tejada, arquitectes autors del projecte.
Passeig per la Colònia Sedó. Visita al campanar de l’església d’Esparreguera, acompanyats
per Francesc Balañá autor i director de les obres de restauració (9-6-2007)
- Cicle visites Any Masó: 5. Girona. Visita a dues intervencions poc conegudes: Galeria dels
Bells Oficis-Casa Busquets, acompanyats per Pep Fortià i Convent de les germanes
Josefines, acompanyats per Joan Lluís Frigola (14-9-2007)
- Castells del Pallars Jussà. Visita a 3 dels castells promoguts per Arnau Mir de Tost en el
segle XI, amb el guiatge dels arquitectes que han intervingut en la seva restauració: Castell i
Col·legiata de Mur amb Ramon Maria Puig i Andreu, Castell de Sant Gervàs i Castell de
Llordà amb Joan Albert Adell.(22-9-2007)
- Viatge professional del XXXè Curset: Visites, acompanyats dels arquitectes restauradors,
arqueòlegs o historiadors.
Sevilla: Palacio de Altamira; Iglesia de San Luis de los Franceses; Reales Alcázares, amb
José María Cabeza, Director del Patronato; Catedral, amb Francisco Pinto i Alfonso Jiménez,
Maestro Mayor; Monasterio de Santa Maria de las Cuevas, seu del Centro Andaluz de Arte
Contemporaneo i el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, amb Román Fernández-Baca,
director del IAPH; Convent de Santa Clara, amb José García Tapial; església del Divino
Salvador amb Fernando Mendoza.
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Córdoba: Puente Romano, amb Juan Cuenca; Mezquita Catedral amb Gabriel Rebollo Puig;
Església de l’antic Convent de Santa Clara amb membres de VIMCOMSA; Molino de Martos
Angel Rebollo, gerent de Procordoba; Casa de Doña Jacinta, edifici de la Calle Armas 9,
Palacio Episcopal i Caballerizas Reales amb Francisco Jurado Jiménez; Medina Azahara.
Granada: Monasterio de San Jeronimo amb Francisco Jurado Jiménez; Hospital Real,
Muralla Nazarí en el Albaicin, Escuela de Arquitectura i Fundación Rodríguez-Acosta amb
Javier Gallego; Puerta de Granadas amb Isabel Bestué; Alhambra, amb Jorge Calancha i
Isabel Bestué. (1/7-12-2007)
ASSESSORAMENT I COL.LABORACIÓ COAC:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona.
Per encàrrec de la Demarcació de Barcelona del COAC, assisteix a les reunions com a
representant del COAC Rosa M. Cánovas, presidenta, (17-1, 21-2, 16-5, 20-6, 18-7, 19-9,
17-10, 21-11, 19-12-2007) o Glòria Bassegoda, secretària (21-3, 18-4-2007)
Comissió de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú.
Petició del COAC (Maite Ruf) per la designació del seu representant (21-1-2007)
Seleccionat Joaquim Font.
Comissió de patrimoni de Tarragona.
Petició de l’Ajuntament de designació d’un membre d’AADIPA com a representat de lliure
designació (27-2-2007); nomenament provisional Rosa M Canovas, presidenta d’AADIPA.
Comissió del Patrimoni de Vilassar de Dalt.
Petició del COAC (Carles Crespo) per la designació del seu representant (10-7-2007).
Nomenament de Marc Manzano (4-9-2007) que assisteix a les reunions (2-10 i 11-122007).
Concurs per l’ampliació de la PIA Almoina, seu de la Demarcació del COAC a Girona. P
Per encàrrec de la Demarcació de Girona del COAC, participació com a vocal del jurat de
Rosa M Cànovas, presidenta (31-7 16-11, 30-11-2007)
“Radiografies de Rafael Masó”. Participació en l’acte d’inauguració de l’exposició a la
Delegació de l'Alt Empordà de Pep Fortià, coordinador del treball d’AADIPA. (21-9-2007)
Celler cooperatiu de Cesar Martinell a Rubí.
Petició de la Delegació del Vallés del COAC de col.laboració en el seguiment de la
rehabilitació de l’edifici després de l’esfondrament del sostre. Raquel Lacuesta, en
representació de l’AADIPA, acompanya a Josep Milà en l’entrevista amb l’alcaldessa Carme
García (24-9-2007)
Premio de Intervención en el Patrimonio Arquitectònico Espanyol 2007
Petició del COAC de difusió de les bases del premi convocat pel Consejo Superior de
Arquitectos de España (14-5-2007)
Avaluació del programa Culture 2000. Petició de ECOTEC (21-8-2007). Realitzat per
Rafael Balanzó, dep. Rel.internacionals (13-9-2007)
Descatalogació Can Fàbregas i Caralt de Mataró. Petició Plataforma Salvem Can Fàbregas
(11-4-2007, 18-10) Consulta del deganat arran de la petició de la Plataforma Salvem Can
Fàbregas (escrit deganat 8-11-2007, escrit plataforma 5-12-2007)
Informe sobre el interès patrimonial de la Fàbrica Coromina “La Gabarra”. La Bisbal
d’Empordà. Petició de la Demarcació de Girona del COAC arran de l’alerta de l’AADIPA
(20-4-2007) Realitzat per Anna Albó: Informe preliminar (26-4-2007) informe final lliurat
COAC Girona (1-10-07) ajuntament (11-10-07).
Desmuntatge del Pavelló de tir amb arc de Barcelona Enric Miralles, arquitecte. Consulta
del deganat (4-12-2007)
Fitxes sobre 12 edificis de Rafael Masó. Contribució de l’AADIPA a l’any Masó. Coordinat
per Josep M. Fortià, vocal de l’AADIPA de Girona
1a fase (2006) la Casa Masramon d’ Olot, la Casa Casas a Sant Feliu de Guíxols, la façana
del cementiri municipal de Girona, la Casa Cendra d’Anglès, el Mas El Soler a Sant Hilari
Sacalm i les escoles de Sarrià de Ter. Realitzat per Enric González i Georgina Vázquez.
2a fase (2007) Mas Ordis a Crespià, el cementiri municipal de Juià, la reforma i restauració
de Sant Salvador de Bianya, la casa Oller a Brunyola, la reforma del Mas La Dou a la vall
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d’en Bas i la central elèctrica Vinyals a Flaçà. Realitzat per Albert Casanovas, Mercè
Hortalà, Marc Manzano i Jordi Portal.
ASSESSORAMENT A MEMBRES AADIPA I ARQUITECTES
-

-

Contingut de la Carta de Venècia i de Ravello. Consulta de Jordi Dolz, arquitecte (8-62007, 12-6-2007)
Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Palau Solità i Plegamans. Consulta de Josep
M.Serraviñals, nou regidor d’urbanisme (12-7-2007)
Catalogació de la mina de la font de Cal Guardíà d’Argentona. Consulta del regidor
d’Urbanisme a través d’Anna Soteras (22-6-2007)
Descatalogació de l’edifici del c.Forn nou 17 de Valls. Consulta d’Asensio
Montoya,arquitecte (16-7-2007)
Opinió sobre la il·luminació exterior de la Sagrada Familia de Barcelona. Consulta de
l'Oficina per a la prevenció de la contaminació lluminosa del Departament de Medi ambient i
habitatge a través d‘Iris Moyés (19-7-2007)
Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de l’Ametlla del Vallès. Consulta d’Eduard Rosiñol, nou
arquitecte municipal (27-7-2007)
Informe sobre el Mercat del Guinardó de Barcelona. Alerta enderroc (3-10-2007) Realitzat
per Albert Abellanet i Glòria Bassegoda, secretari.
Homenatge a Huertas Claveria en el primer aniversari de la seva mort. Suggeriment de
Jordi Rogent (7-8-2007)
Pla Especial de protecció i catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Vidreres. Consulta
d’Agàpit Borras (15-10-2007)
Pla Especial de protecció i catàleg del Patrimoni Arquitectònic d’Argentona. Consulta
d’Esteve Mach (17-10-2007)
Oferta de col.laboració d’Applus+Art. Entrevista Juan Sanz (23-10-2007)
Pla director del Palau del LLoctinent de Barcelona. Consulta de Cristina Sant Just (1-112007)
Estudi cromàtic i estatigràfic de paraments. Consulta de Victor Gurri (3-12-2007)

ASSESORAMENT A ALTRES INSTITUCIONS I PRIVATS
-

-

-

Intervenció d’urgència en la Torre Bombai de Malgrat de Mar. Petició de l’ajuntament de
Malgrat de Mar de col·laboració en la designació d’un tècnic (18-1-2007). Seleccionat
Albert Que.
Catalogació de la Masia Solà de Sant Cebrià de Vallalta. Petició de Anna Riera, (19-42007)
Interès patrimonial de les antigues escoles (Trinitaris) de Piera. Petició del col.lectiu de
veïns de Piera (23-4-2007) Reiteració de la petició de Jordi Bosch, nou regidor de cultura
(12-7-2007)
Valor patrimonial de l’edifici del carrer Cardener 62 de Barcelona. Consulta del diari AVUI
arran d’un escrit d’un col.lectiu de veïns (8-6-2007)
Recerca de nau industrial per filmació. Petició de la productora Sacha (15-6-2007)
Llicència d’enderroc de l’edifici del carrer Arimón 7 de Barcelona. Consulta de Borja de
Querol de l’APCECC (19-6-2007)
Adhesió al manifest “Per a la conservació del patrimoni cultural de Vilanova i La Geltrú”
Petició de la comissió de Patrimoni de l’Associació Unesco del Garraf (1-7-2007).
Dictamen sobre les edificacions de la finca “Ca l’Espàrrec” a Arenys de Munt. Petició de
Josep Manel Jimenez, regidor (22-7-2007).
Moli d’Oli d’Albaterre de Cesar Martinell. Petició de Jordi Cebolla a través de Raquel
Lacuesta (25-7-2007)
Pla director de les Naus de la Burés d’Anglés. Petició de l’alcalde (mail 27-7-2007).
Coordinat per Pep Fortià, vocal de Girona.
Enderroc del terrat Mariner del Passeig Marítim 71 de Vilanova i la Geltrú. Alerta de la
comissió de Patrimoni de l’Associació Unesco del Garraf (20-10-2007)
Documentació del vitralls del c.València 226 de Barcelona. Consulta de Carmé Solé,
vitrallera (21-10-2007)
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-

Afectació de la variant de la Bisbal en el Castell d’Empordà La Bisbal. Petició
d’APCECC.monumenta (5-12-2007)

COL·LABORACIONS:
- APCECC-MONUMENTA Col.laboració amb l’Associació de propietaris de Castells i Edificis
catalogats de Catalunya en la I Jornada Profesionales Monumenta 2007. Participació de Rosa
M Canovas en la taula rodona “Licencias de activitat. Hoteles: actividad y conservación del
edificio” (19-2-2007)
- AMPEL Col·laboració amb l’associació d’Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues en la
difusió de la seva entitat i de les visites al Tarragonès i l’alt Camp (4-3-2007); Verdú i
Agramunt (12-5-007) i La Bisbal (6-10-2007).
- Mailing P@TRIMONI Col.laboració en la difusió d’aquesta llista oberta d’e-mails (29-3-2007)
- UPC: Col.laboració amb el Departament de Composició Arquitectònica de l’ETSAB-UPC en la
difusió d’aquest “Portal Història en Obres” (29-3-2007); col.laboració amb el Master de
restauració de monuments en la difusió de la conferència de Tamara Blanes sobre
Fortificaciones del Caribe (31-5-2007)
- AMCTC Col.laboració amb l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i
d’Arqueologia Industrial de Catalunya en la difusió i del seminari “Fàbriques antigues, usos
nous. El patrimoni industrial i el desenvolupament de l’economia local” (19-4-2007) i de la 16a
convocatòria del Premis Bonaplata (1-10-2007)
- 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 núm. 7 (31-4-2007); 1a
Conferència regional euromediterrànea (12/15-7-2007)
- SPAL Col.laboració amb el Servei de Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona en la
difusió de la convocatòria de beques per estudiants d’arquitectura, arquitectura tècnica,
arqueologia i història de l’art (23-5-2007 ) i la conferència de l’Institut del patrimoni cultural de
Belgrad (12-12-2007)
- Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya Col·laboració amb el Museu d’Història per la
difusió del programa d’activitats (29-9 a 1-10-2007)
- IV Trobada d’Estudi per la Preservació del Patrimoni en Pedra Seca dels Països
Catalans. Col.laboració en la difusió del programa (Sitges 19/21-10-2007)
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