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Imatges pel patrimoni

sarrià-sant gervasi

SOS Monuments convoca un concurs fotogràfic amb motiu del seu 20è aniversari
ÁLVARO MONGE

BEATRIZ PÉREZ
BARCELONA

l’

entitat SOS Monuments
(Obradors, 6-8), que des
de l’any 1997 treballa
per l’estudi, divulgació i
defensa cívica del patrimoni cultural de tot Espanya, acaba de convocar un concurs fotogràfic per celebrar el seu 20è aniversari. Sota el títol de La mirada de la societat sobre el
seu patrimoni, estarà obert fins al 10
de setembre i cada participant podrà enviar-hi un màxim de dues fotos inèdites sobre algun monument.
L’objectiu és acostar la ciutadania (i,
en especial, les generacions més joves) al seu patrimoni.
El concurs, que es decidirà el dia
14 de setembre vinent, tindrà tres
premis. El primer serà una càmera
pont (a mig camí entre les de butxaca i les rèflex) i el segon i tercer, un
curs de fotografia. A més a més, el jurat seleccionarà 20 fotografies per
exposar-les al Centre Cívic Pati Llimona (on l’entitat té un despatx) i
publicar-les després en un catàleg
en paper.
«Aquest concurs de fotografia és
una bona excusa per donar-nos a conèixer i perquè la societat es conscienciï al voltant del seu patrimoni»,
explica la vicepresidenta de SOS Monuments, María Cruz Santos. L’entitat també organitzarà al novembre un seminari, encara no anunciat. Les bases completes del concurs
es poden consultar a la web sosmonuments.org.

sant martí
Música El centre d’art contemporani
Piramidón ofereix un concert de la
cantant Gemma Humet (foto), que
presenta algunes cançons del seu
nou disc, Encara. També es podrà
visitar l’exposició Nublo nobla, de
Diego Pujal, que s’exhibeix al mateix

33 Membres de la junta de SOS Monuments, a l’entrada del Pati Llimona. A la dreta, Tarragó, el fundador.
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la plaça major de Santa Coloma de
Queralt (Conca de Barberà). Però,
des de fa un temps, tenim una actitud més activa», diu María Cruz
Santos.
És per això que SOS Monuments
també organitza taules rodones,
conferències i excursions a llocs on
el patrimoni pot estar amenaçat.
/ Carina López, vocal de
l’entitat, destaca que els orígens de
SOS Monuments estan en les primeres mobilitzacions que es van
fer al voltant de la presó Model.
«Volien treure la presó i fer especulació immobiliària. Nosaltres sempre hem reivindicat que aquest espai fos destinat a equipaments municipals, com finalment es farà»,
rememora López. «Nosaltres entenem el patrimoni com una cosa
també associada a la memòria i al
simbolisme, i no només a la bellesa», afegeix.
Salvador Tarragó, arquitecte de
76 anys, és un dels set fundadors de
SOS Monuments. Juntament amb
la mobilització per la Model, situa
un altre fet en l’origen de l’oenagé: la defensa del castell de Sant
Ferran de Figueres (obert al públic
des de l’any 1997), on va estar Tejero després del 23-F. «En aquest castell ens vam reunir per primera vegada i vam crear el nostre manifest», diu. H
ORÍGENS

CAMPANYES/ Com explica Santos, SOS

Monuments (que actualment té uns
90 socis) és una de les poques entitats dedicades a protegir el patrimoni a nivell estatal. Així per exemple,
l’entitat ha treballat amb l’associació sevillana Ben Baso (en contra de
la construcció del primer gratacel
de Sevilla, la Torre Pelli, que finalment es va executar). Actualment,
recolzen una campanya a Lleó per la
defensa de la plaça del Grano.
Però el seu treball ha estat especialment present en la defensa del patrimoni català, com per exemple el
monestir de Sant Pere de Rodes (Alt
Empordà) i el castell de Montjuïc,
que alguns volien enderrocar perquè
l’associaven al franquisme. «Durant
anys, hem recolzat entitats que ens
demanaven ajuda. Per exemple, una
va acudir a nosaltres perquè no volia que es construís un aparcament a

Nazisme Presentació del llibre Creer
y destruir, los intelectuales en la
máquina de guerra de las SS, de
l’autor Christian Ingrao, en què es
qüestiona per què els acadèmics van
formar part dels òrgans del Tercer
Reich. A l’Institut Français. Carrer de
Moià, 8. A les 19.00 hores.

33 Presó Model, origen de les reivindicacions de SOS Monuments.

DES DELS ANYS 70

L’ajuda dels periodistes «de Local»
33 Salvador Tarragó recorda que

sent als anys 70 director de l’Arxiu
Històric del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, molts periodistes
«de Local, una temàtica que llavors
acabava de néixer», acudien a ell
amb consultes. «Eren uns anys en
què es volien enderrocar monuments i especular per fer edificis
nous», explica aquest arquitecte.
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33 D’aquesta manera, continua, va

sorgir una col·laboració molt estreta entre els periodistes de l’època i
l’Arxiu Històric. «Tot això va contribuir que, amb la mort de Franco,
naixés una defensa més activa del
patrimoni. I per això vaig tenir la
idea de fundar el 1997 SOS Monuments, una associació de defensa
del patrimoni», conclou.
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centre. A la teulada del Piramidón.
Carrer del Concili de Trento, 313. A les
20.30 hores. Amb confirmació
d’assistència.

eixample
Dret El Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona realitza la conferència Els
grans casos mediàtics: què hi ha
darrere dels titulars? La xerrada
s’emmarca en el cicle Dret per a no
juristes. A la biblioteca del Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona. Al carrer de
Mallorca, 283. A les 19.00 hores.

ciutat vella
Gravats Inauguració de l’exposició
Imatges per creure, catòlics i
protestants a Europa i Barcelona,
segles XVI-XVIII, que repassa els
gravats com una forma
d’adoctrinament social. Al Saló del
Tinell, al MUHBA. Plaça del Rei. A les
19.00 hores.
Sant Joan L’Espai Avinyó organitza
el diàleg Solstici d’estiu: una altra
mirada a la festivitat de Sant Joan, on
es tracten les diferents formes
d’entendre el temps vinculades amb
el pas de les estacions i solsticis. Al
museu de les Cultures del Món. Al
carrer de Montcada, 12-14. A les
18.30 hores.
Envieu les vostres propostes gratuïtes
a distritos@elperiodico.com
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