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El desembre del 2000, el degà 
del Col·legi O� cial d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC), Joan 
Mur, convoca el també arqui-
tecte Ricard Lobo per encoma-
nar-li la posada en marxa de la 
Delegació del Pirineu. S’instal-
la primer al mateix despatx de 
Lobo, � ns que es trasllada pro-
visionalment al passeig Joan 
Brudieu i posteriorment al 
centre CETAP de l’edi� ci de les 
Monges, a partir del 2015. Una 
llarga provisionalitat que ara 
ha arribat a la � , amb la inau-
guració, ahir mateix, de la seu 
territorial del COAC al Carrer 
Major de la Seu d’Urgell, des-
prés d’unes quasi eternes obres 
que han hagut de superar dos 
fortíssims entrebancs: la crisi 

econòmica del 2008 i l’actual 
pandèmia. 

 “Teníem clar, en buscar un 
lloc per instal·lar-nos, que el 
lloc havia d’estar al centre de la 
ciutat”, recordava Lobo en els 

parlaments o� cials, fets a Sant 
Domènec prèviament a una vi-
sita per les instal·lacions que els 
força nombrosos assistents van 
haver de realitzar pacientment 

en grups de no més de sis per-
sones. Pandèmia obliga. Aques-
ta situació al centre històric de 
la Seu va ser també subratllada 
pel vicealcalde, Francesc Viapla-
na, per a qui l’edi� ci contribuirà 
a “donar vida a aquest espai sin-
gular de la ciutat”. 

PEDRA, FUSTA I PISSARRA
“Sostenibilitat”, “respecte a les 
característiques del territori, a la 
diversitat pirinenca”, “renovació 
urbana”, van ser els conceptes 
reelaborats en els parlaments 
d’autoritats i professionals. “Pe-
dra, fusta i pissarra formen part 
de la nostra idiosincràsia”, va 
indicar la delegada de la Genera-
litat a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa 
Amorós, després de recordar la 
contínua reivindicació del terri-
tori per “tenir la nostra pròpia 

veu”. Agustí Serra, secretari de 
l’Agenda Urbana i Territori de 
la Generalitat, va coincidir en 
“l’obligació de les administraci-
ons de tenir en compte la diver-
sitat territorial” i va fer palesa la 
importància dels professionals 
de l’arquitectura a l’hora “d’evi-
tar la destrucció del patrimoni 
rural”, al mateix temps que va 
fer  èmfasi en un pacte nacional 
per la renovació urbana al qual 
també es van referir altres par-
laments. 

 Víctor Pérez-Pallarès, dele-
gat del COAC a Lleida, va incidir 
en la funció de la nova seu per 
“regenerar la imatge urbana, 
aportant activitat i vida” al cen-
tre de la  ciutat”, amb un edi� ci 
on els equips que l’han conce-
but i construït han apostat per 
“criteris de qualitat, e� ciència i 
sostenibilitat”. Els arquitectes, 
va reblar la degana del COAC, 
Assumpció Puig, “treballen en 
els escenaris de la vida de les 
persones”.

Vint anys d’existència i 
nova seu, per fi , per als 
arquitectes del Pirineu
Operativa la delegació del COAC, al Carrer Major de la Seu d’Urgell

Equipaments

Després d’unes obres que es van allargar en el temps, l’edifi ci ja està operatiu. 
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La crisi iniciada 
al 2008 i l’actual 
pandèmia van 
endarrerir els 
treballs


