
  
 

 

 

MEMÒRIA 2008 
 

MEMBRES AADIPA Març 2008 Març 2009 
Membres numeraris (Arquitectes) 296 295+11=306 
Col.laboradors 77 67+49=116 
Altes gratuïtes inscrits curset  60 0 
TOTAL 433 431 

 
 Durant el 2008 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 11 al 14-12-2008 es 
celebrà la XXXIè edició sota el títol “Centres històrics i vida contemporània”. Participaren 
283 persones entre inscrits (230), ponents (49) i moderadors i convidats a taules rodones 
(4).  

- Per sisè any consecutiu s’organitzà un viatge previ al Curset, relacionat amb el seu 
contingut. Del 28 al 12-12-2008 25 persones realitzaren una ruta per la regió de Dalmàcia 
visitant Dubrovnik,Ston, Split, Trogir, Zadar i Sibenik. 
A més s’ha programat un segon viatge a Viena del 30-4 al 5-5 

- Per tercer any, per Sant Jordi, s’ha celebrat amb èxit la presentació de llibres de patrimoni 
català.  

- Les visites tècniques  aquest any s’han dedicat a la ciutat de Barcelona llevat de la 
proposada pels membres de Lleida que, repetint l’experiència del 2007, va donar a 
conèixer intervencions en castells. 

 
 S’han atès les peticions d’assessorament i col.laboració en temes relacionats amb el 

patrimoni arquitectònic (assessorament per la defensa del patrimoni, difusió d’activitats,..) 
que adrecen a l’AADIPA els seus membres, altres departaments del COAC i persones i 
entitats diverses. 
 

 S’ha treballat en dos projectes de difusió per donar a conèixer l’AADIPA: 
- el llibre “1997-2006: mirar enrere, anar endavant”.  

Després de ser presentada a l’assemblea (10-10-2007), i de cobrar la seva feina (29-12-2007), quan 
s’estaven realitzant les darreres modificacions per dur a impremta, el dissenyador Jordi Boada va 
“desaparèixer”. Es va passar el cas a l’Assessoria jurídica de la Demarcació del COAC que ens va retornar 
l’expedient “tramitat sense èxit” (21-7-2008)  
Vist que els posteriors intents de recuperar la feina de Jordi Boada continuen sent infructuosos, la junta 
d’AADIPA acorda encarregar de nou la feina i ampliar l’abast 1997-2008 (15-10-2008) 

- el Web de l’AADIPA.  
S’han reprès els treballs definint els continguts a incorporar (institució; activitats; iPA; notícies; fòrum).   

 
 S’han realitzat reunions internes i de coordinació amb el COAC. 

- Assemblees generals de l’AADIPA (7-4 i 27-10-2008) 
- Reunions junta directiva de l’AADIPA  (4-2, 7-4, 21-5, 28-7, 15-10 i 13-12-2008) 
- Dinar de treball amb el degà, J.Ludevid, secretari del COAC, C.Crespo, i vocal R.M.Puig 

(12-2 R.Cànovas) 
- Reunions amb l’Àrea d’ocupabilitat (12-3-08, R.Cànovas) i amb el secretari (19-6 

G.Bassegosa i T.Vilanova, 19-11,16-12 R.Cànovas). 
- Reunions de la Mesa d’agrupacions convocades pel secretari del COAC (R.Canovas): 

 26-3-2008 difusió d’activitats i iniciatives de tercers, crèdits  
 23-7-2008 mesures relatives a la vinculació COAC-Agrupacions-,  



  
 

 

 16-10-2008 politiques de les agrupacions pel 2009 
 16-12-2008 modificació art. 10 estatuts  

- Reunions de representants de les agrupacions del COAC (18-6, 16-7, 29-9,11-11 i 15-12-
2008 G.Bassegoda) 
 

 S’ha tancat amb èxit el procés per la tramitació Modificació del Reglament de l'Agrupació 
d'Arquitectes per a la Defensa i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, que es va iniciar 
amb les aprovacions de l’Assemblea de l’AADIPA de 10-7-2006 i 10-10-2007 i  la 1a lectura a 
l’Assemblea General del COAC de 20-12-07 amb l’aprovació de la presa en consideració de 
la proposta. 
Durant el 2008 es va realitzar el període d’informació pública (fins el 25-3-2008), durant el 
qual no es va rebre cap al·legació i/o proposta d'esmenes. No vàrem aconseguir que 
s’inclogués en l’assemblea del COAC de 29-5-2008 i finalment s’aprovà en la de 19-12-2008.  
 

 La junta de govern del COAC ha iniciat el procés de modificació dels estatuts del COAC 
inclòs l’article 10 que fa referència a les agrupacions.  
El 12-11-2008 es va convocar Assemblea extraordinària del COAC, pel 25-11-2008, que 
tenia com a 1er punt “Primera lectura de la proposta de modificació d’estatuts per adaptar-los 
a la legislació sobre Col.legis Professionals, a la Llei per a la igualtat de dones i homes i a la 
normativa comptable”. 
El 24-11-2008 el secretari del COAC convoca una reunió de la Mesa d’agrupacions pel 16-
12-2008 per fer la “Presentació de la modificació de l’art. 10 dels Estatuts del COAC referent a les 
Agrupacions”. “La idea es fer una presentació per aconseguir, si s’escau, un acord de conjunt entre 
l’acte de la primera lectura (25-11- 2008) i l’aprovació definitiva”. 
Obra la reunió el degà anunciant la presentació d’un text alternatiu. 

 
 S’ha treballat per aconseguir finançament extern seguint les directrius  d’òrgans centrals. 

- Curset d’intervenció en el patrimoni. 
 S’han signat convenis pel de 2008 amb les administracions de cada any (Ajuntament 

Barcelona, Generalitat-Dep.Cultura i Diputació de Barcelona) i amb 2 noves 
(Generalitat-Arquitectura i paisatge i AMB). 

 S’ha realitzat la recerca d’empreses patrocinadores que abans feia el desaparegut 
Servei d’atenció a l’empresa (Miquel Blasco).   

 S’ha presentat el Curset de 2009 a la convocatòria de l’obra social de Caixa 
Catalunya  d’ajuts per a la realització de projectes culturals. 

- Representants del COAC. 
S’han fet gestions per aconseguir que els membres d’AADIPA que assisteixin a actes en 
representació del COAC rebin una compensació econòmica. 
A proposta del secretari s’ha redactat un conveni de col.laboració del COAC amb els 
ajuntaments (Igualada, Mataró i Vilanova i la Geltrú) però no s’ha signat cap. 

- Coast in Crises: Strategic Regeneration of highly urbanized Mediterranean Tourist Coast.  
Resposta a la crida de Partners d’quest projecte del Programa MED conjuntament amb 
AuS (8-4)  



  
 

 

 
ACTIVITATS DEL 2008 
 
JORNADES: 
 
- Sessió informativa:  “Balanç del XXX Curset: Professions i patrimoni. Formació i 

responsabilitat. El cas dels i les arquitectes” Mariona Genís, Claudia Sanmartí i Gemma Serch, 
membres de l’equip; “Preparació del XXXIè Curset:El paisatge urbà històric. La conservació i el 
desenvolupament als nuclis d’escala petita i mitjana” Fernando Alvarez, director. (dins 
l’assemblea de 7-4-2008, Sala d’actes COAC). 

- Sant Jordi 2008, presentació de llibres de patrimoni català a càrrec dels seus autors: “Guies 
de Patrimoni Local” Joaquim Tremoleda; “Barcelona restaurada. Cent anys de l’empresa F. 
Closa Alegret S.A.” Gerard Maristany; “Fer llum: Endesa il.lumina el patrimoni històric” Augusto 
Jurado; “Barcelona fotografiada : 160 anys de registre i representació : guia dels fons i les 
col·leccions de l'Arxiu Fotogràfic del l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona” i “Montjuïc 
1915: primera mirada” Rafel Torrella; “La quiebra de la ciudad popular : espacio urbano, 
inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936” José Luis Oyón 
Bañales, (23-4-2007, Sala d’actes COAC). 

- XXXIè Curset sobre intervenció en el patrimoni arquitectònic  “Centres històrics i vida 
contemporània”. Fernando Álvarez Prozorovich, director, Anna Albó, Glòria Bassegoda, Rosa 
Bosch, Veronica Esparza, Mercè Manonelles, Marc Manzano i Gemma Serch, equip   (11/14-
12-2008, Sala d’actes COAC) 

 
VISITES: 
 
- Barcelona: Escola industrial. Ponència i recorregut acompanyats per Raquel Lacuesta per 

repassar l’aportació dels arquitectes que han intervingut en el recinte visitant el Soterrani (R. 
Guastavino), la Residència d’Estudiants Ramon Llull i l’Escola del Treball (Joan Rubió i Bellver 
) i la Piscina Sant Jordi (Manuel Baldrich). Visita a l’exposició “Joan Rubió i Bellver, arquitecte 
Modernista”. (31-1-2008) 

- Visita guiada a l’exposició de fotografies del Rajastan (India) i presentació del patrimoni 
arquitectònic en perill de la regió de Shekhawati, amb Tito Dalmau,arquitecte. (Sala VolArt, 
Barcelona 5-2-2008) 

- Dinar dels membres de l’AADIPA de la Demarcació de Lleida (30-4-2008) 
- Viatge professional a Viena: (30-4/5-5-2008) 
- Barcelona: Horta-Guinardó. Ponències i visites sobre la recuperació de Can Mariner amb 

Mariano Serrano, Ferran Puig i Josep Vila Bayó, la singularitat del Carrer Aiguafreda amb 
Francesc Gruatmoner i la proposta d’enderroc del Mercat del Guinardó. (14-6-2008) 

- Castells del la Vall del Riu Corb. Castell de Verdú amb Antoni Martí i Josep Esteve; Castell 
de Guimerà  amb Melitó Camprubí i Gerard Fontanals; Castell de Ciutadilla i Castell de Maldà 
amb Salvador Giné. (20-9-2008) 

- Barcelona: Biblioteca Almirall. Visita en col.laboració amb APCECC-Monumenta (Associació 
de propietaris de Castells i Edificis Catalogats de Catalunya) amb ponències de Lluis Wilaert, 
Noury Sacci i Antonio de Just, maçons, i Joan Espin, autor de la rehabilitació. 

- Viatge professional del XXXIè Curset coordinat per Toma Belloti amb visites, acompanyats dels 
arquitectes restauradors, arqueòlegs o historiadors.  
Dubrovnik: recorregut per les fortificacions i el centre històric, visita tècnica a les obres al  
Palau del Bisbe Biskupova Palača amb Ivanka Jemo, directora, i altres tècnics del Institut de 
restauració. 
Ston i Male Ston 
Split: Museu Etnogràfic amb Duško Marasovič;Palau de Dioclecià amb Katja Marasovic; Riva i 
pista coberta amb 3lhd. Presentacions de Maja Marojevic, Robert Plejic i Radoslav Bozancic. 



  
 

 

Trogir: Recorregut amb R. Bozancic (Catedral Sv Lovre, Llotja, Palau del Rector)  
Zadar: Visita al Complex episcopal acompanyats pel professor Pavuša Vezič (Església de Sant 
Donat, Catedral de Santa Anastàsia, Restes del Fòrum Romà, Palau del Bisbe). Recorregut pel 
centre amb Nives Kozulic, dtora. d’Urbanisme i Anastazija Magas, del Institut de conservació. 
Visita a l’Òrgan del mar amb el seu autor Nikola Basic. 
Sibenik (28-11 a 2-12-2008, Dalmàcia, Croàcia) 
  

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, (16-1, 20-2, 16-4, 21-5, 18-6, 17-9, 15-
10 i 19-11-2008) o Glòria Bassegoda, secretària (13-3, 16-7, 17-9 i 17-12-2008)  

- Comissió de Patrimoni de Vilanova i la Geltrú.  
Per encàrrec del COAC, assisteix a les reunions com a  representant del COAC el candidat 
proposat per l’AADIPA, Joaquim Font (14-2, 22-4, 9-6, 1-10 i 16-10-2008)  

- Comissió del Patrimoni de Vilassar de Dalt.  
Per encàrrec del COAC assisteix a les reunions com a  representant del COAC el candidat 
proposat per l’AADIPA, Marc Manzano (10-3,10-6 i 14-10-2008). 

- Taula del Patrimoni Històric i Arquitectònic d’Igualada. 
Petició del secretari COAC (E.R.Villaescusa) d’un candidat per substituir al representant del 
COAC, per renuncia del actual, (9-4); nomenament d’urgència: President AADIPA (21-4) 
convocatòria candidats (13-5); proposta AADIPA Jordi Portal (21-5).  

- Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i ambiental de Mataró 
Petició de la demarcació de Barcelona del COAC (Manel Casadevall) d’una proposta de 
candidat i substitut (28-1-2008). Nomenament d’urgència: President i secretari AADIPA (4-
2).Convocatòria candidats deserta (13-5). Assistència a reunions (23-7 i 15-10-2008 
R.Canovas, 17-9 i 19-11-2008 G.Bassegoda). 
 

- Informe sobre la reducció de la protecció de Xalet Tarrús de Girona. Petició de la demarcació 
de Girona del COAC (-1-08). Realitzat per Pep Fortià, vocal de Girona. (2-4-2008) 

- Obres a la planta baixa del c.Mallorca 213-Enric Granados 42 de Barcelona. Consulta de la 
demarcació de Barcelona del COAC (Manel Casadevall) (12-2-2008) arran d’un escrit d’alerta 
d’Antoni Rubio (31-1-2008).  

- Reportatge sobre les diferències entre edifici i monument. Petició de l’àrea de presidència del 
COAC (Isabel )(9-4-2008) que trasllada la d’uns estudiants de comunicació audiovisual (2-4). 
Proposat a Paco Asarta (9-4-2008) 

- Mercat del Guinardó de Barcelona. Alerta enderroc d’Albert Abellanet (3-10-07). Acord junta 
AADIPA defensanr els seus valors (4-2-2008). Informació a Mesa d’aArupacions (26-3-2008). 
Informe realitzat per Albert Abellanet i Glòria Bassegoda, secretari (7-4-2008).  Escrit al 
president de la Demarcació, Luis Comeron, (16-4-2008). Visita al mercat i presentació de 
l’informe en la jornada Horta-Guinardó (14-6-2008).  
Petició d’informe del Secretari del COAC, E.R.Villaescusa, (28-7-2008) arran de l’escrit de 
Mariana Manzanera informant de la petició de declaració com a bé cultural a la Generalitat i 
l’Ajuntament i demanant el seu pronunciament (23-7-2008); Informe AADIPA (31-7-2008); 
acord junta govern COAC: recavar informació a l’Ajuntament (16-9-2008). 

- Pla Especial de Conservació i Millora del Nucli històric de Breda. Escrit a la demarcació de 
Girona del COAC  demanant que es reactivi (28-1-2008) 

- Institución libre de Enseñanza. Madrid Alerta enderroc enviada al deganat (8-2-2008) i 
derivada a l’AADIPA (13-3-2008).  



  
 

 

- Curs sobre intervenció paisatgística en colònies industrials fluvials. Proposta de col.laboració 
de Escola Sert (Eva Jimenez) i Oficina de Paisatge (Marina Cervera) (15-4-2008) 

- Fabrica Coromina “La Gabarra” la Bisbal d’Empordà. Petició de l’Ajuntament demanant que 
es realitzi el planejament (PE i modificació PGOU) proposat en l’informe d’AADIPA de 2007 
(4-2008). Escrit a Demarcació Girona del COAC demanant que s’impulsi un concurs (25-4).  
Petició Ajuntament llista de candidats (30-5). Convocatòria candidats AADIPA i COAC-Girona 
(3-6). Tramesa currículums (16-6-2008).  

 
ASSESSORAMENT I COL.LABORACIÓ AMB MEMBRES AADIPA I ARQUITECTES 
 
- Piscina Sant Jordi Barcelona alerta sobre la previsió d’enderroc de l’edifici per part de 

Ajuntament desprès del traspàs de la Diputació (31-1-2008 durant la visita d’AADIPA al 
recinte)  

- Centre cívic c. Montcada 27, Tortosa. Consulta Anna Feu (10-1-2008)  
- Camping la Balena Alegre. Viladecans. Alerta de Belen Onecha sobre l’estat d’abandó (4-3-

2008). Informe realitzat per Belen Onecha i  proposta a la demarcació de Barcelona COAC 
per recolzar a l’Ajuntament de Viladecans (Cristòfol Jordà) davant d’AENA (16-4-2008) 

- Casa Cochs. Avda. Prat de la Riba 41, Reus. Consulta de Brugal arquitecte sobre els tràmits 
per catalogar l’edifici projectat per Mitjans (14-3-2008) 

- Habitatges Instituto Social de la Marina a la Barceloneta Barcelona.  Alerta sobre l’estat 
d’abandó de l’habitatge 6è 2a visitat en una sortida del Servei d’Itineraris (24-4) 

- Edificis de la Cooperativa agrícola de L’Arboç. Alerta sobre la previsió d’enderroc de Josep 
Figuerola (28-7-2008).  

- Informació sobre les subvencions per colònies industrials. Petició Rafael Vila (27-6)  
- Concurs “la Violeta” de Gràcia a Barcelona. Petició d’Antoni Vilanova de seguiment de les 

bases del concurs (24-11) 
 

ASSESORAMENT A ALTRES INSTITUCIONS I PRIVATS 
 
- Consell Assessor del Nucli Antic i del Paisatge Urbà de Vilanova i la Geltrú. Participació a 

petició del regidor Xavier Ollé en la Constitució (29-1-2008 G.Bassegoda i Q. Font) 
- Procés participatiu MPGM entorn Palau de la música de Barcelona, Participació en la taula 

d’experts a petició de la regidora Itziar Gonzalez (7-10-2008 G.Bassegoda) 
- Informe d’idoneïtat sobre el projecte de condicionament com a nou ajuntament de Can 

Cendra d'Anglès. Petició de l’alcalde, Pere Figuereda (7-1-2008). Resposta de la junta 
d’AADIPA acordada amb la Demarcació de Girona del COAC (29-2-2008) 

- Pla director Naus Bures d’Anglès Petició de l’alcalde, Pere Figuereda (26-2-2008). 
Coordinació amb Demarcació de Girona del COAC (2-4-2008) 

- Informe sobre la Villa Josefa i la Masia Can Espàrrech d’Arenys de Munt. Petició de Josep 
Manel Jiménez i Gil, regidor de la CUP (8-1-2008). Realitzat per Natalia Sancho, vocal de 
Barcelona (30-6-2008) 

- Rebaixa del nivell de protecció de Can Garcini, c.Xiprer 40-46 Barcelona. Alerta de Lluís 
Oliveres (29-1-2008). 

- Pont Penjant de la Colonia Sedó Esparreguera. Denuncia de l’afectació d’unes obres 
d’urbanització de Xavier Granel (4-6-2008). 

- Església de la Sagrada Família de Castellvell i el Vilar 
Petició de l’Ajuntament (Genís Frontera) de col.laboració en una visita reivindicativa al 
monument (9-6). Proposat a Rafael Vila (10-6 ). 

- Informe sobre la Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Palau-Solità i Plegamans. Petició 
de l’Ajuntament (Josep M.Serraviñals) (30-5) de recolzament i assessorament per dotar de 



  
 

 

protecció adequada al patrimoni del municipi. Realitzat per Glòria Bassegoda, secretari (18-6-
2008)  

 
 
COL·LABORACIONS: 
 
- SOS Monuments. Col.laboració en la difusió de les activitats: “La Plaça de les Arenes de Barcelona i la 

seva transformació” (19-3-2008) “Cal una plaça davant del Palau de la Música?” (11-6-2008). 
- UPC. Col.laboració amb el Departament de Composició Arquitectònica en la difusió de les “I 

Jornadas Abiertas sobre Arquitectura y ciudad moderna. Investigaciones recientes” ( -) i amb 
l’ETSAB en la difusió dels actes al voltant del Canodrom de la Meridiana de Barcelona (taula 
rodona 19-5-2008 i visita 2-6-2008) 

- AMPEL. Col.laboració amb l’Associació d’Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues en la 
difusió de la sortida a Onda, Ribesalbes i Castelló de La Plana. (28/29-6-2008) 

- Guía de Aplicación del CTE a Edificios Protegidos (GACTEP). Difusió del treball realitzat per 
José Luis González per encàrrec del CSCAE (21-10-2008). 

- AMCTC. Col.laboració amb l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia 
Industrial de Catalunya en la difusió de la jornada sobre la volta catalana, homenatge a 
Guastavino” (18-11-2008) 

- AJAC. Col.laboració amb l’Associació de joves Arquitectes de Catalunya en l’Acte 
d’inauguració de l’exposició AJAC VI. Participació de G.Bassegoda en el debat amb presidents 
de les agrupacions (26-11-2008) 

- Projecte d’investigació “Arte y reconstrución virtual. El retablo de Santa Maria de Poblet”. 
Petició d’adhesió al projecte I+D encapçalat per Emma Liaño (19-12) 

 
 
 
 
 
 


