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RESUM :  
De  l’extens  estudi  presentat  per  la  Generalitat  de  Catalunya  l’any  passat  sota  el  títol               
“VALORACIÓ  I  CATALOGACIÓ  DEL  PATRIMONI  ARQUITECTÒNIC  DELS  SEGLES  XIX  I  XX”            
se’n  deriven  una  sèrie  d’estratègies  per  a  abordar  la  protecció  patrimonial  de             
l’arquitectura   escolar   a   Catalunya.   
 
Unes  estratègies  que  es  proposen  en  coordinació  amb  la  divulgació  de  les  diferents  fites  i                
moments  que  defineixen  l’avenç  i  l’evolució  de  la  tipologia  escolar  al  nostre  país;  tot               
plegat  perquè  la  protecció  del  patrimoni  arquitectònic  sigui  una  eina  que  afavoreixi  un              
major   coneixement   i   valoració   positiva   per   part   de   la   ciutadania   d’aquest   patrimoni.  
 

Paraules   clau :   Protecció,   estratègia,   noucentisme,   República,   equipaments.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM   VITAE:  
Roger   Subirà   Ezquerra   (Sabadell,   1978)   és   arquitecte   per   l’ETSAV,   UPC   (2004).   
 
Professor  de  projectes  i  d’altres  matèries  a  l’Escola  d’Arquitectura  “La  Salle  Barcelona”             
(URLL)  des  de  2005  i  redactor  del  Pla  d’Estudis  i  coordinador  del  nou  Grau  en  Gestió,                 
Diseny   i   Tecnologies   per   al   Paisatge   a   la   mateixa   escola.   
 
Ha  estat  professor  visitant  a  l’“Escola  da  Cidade”  (Sao  Paulo,  2017)  i  en  varis  màsters  i                 
workshops   Internacionals   com   el   de   Ciutat   i   Paisatge   de   RCR   a   Olot.   
 
Col·laborador  a  l’estudi  “Ábalos&Herreros”  (Madrid)  i,  com  a  cap  de  projectes,  al  despatx              
de   Josep   Llinàs   (2002-2013   Barcelona).   
 
Posteriorment  fou  cap  de  gabinet  adjunt  del  departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  amb              
el   conseller   Santi   Vila   i   director   del   Congrés   d’Arquitectura   2016   del   COAC.   
 
Ha  estat  comissari  d’exposicions  com  “Catalunya-Ciutats”  (Museu  Marítim  de  Barcelona           
2014),  membre  de  l'equip  redactor,  amb  Fernando  Marzà,  del  programa  museològic  del             
futur  “Centre  d’Arquitectura,  Urbanisme  i  Paisatge  de  Cataluña”  (2016-2017)  i  ha            
treballat  com  a  assessor  per  diverses  administracions  en  aspectes  como  el  Pla  de              
Protecció  del  Patrimoni  Arquitectònic  del  S.XX  a  Catalunya,  la  declaració  del  Teatre             
Metropol  com  a  Bé  Cultural  d’Interès  Nacional  o  el  Pla  Estratègic  de  l’Arquitectura  com  a                
Sector   Cultural   de   la   ciutat   de   Barcelona.   
 
Actualment  col·labora  en  projectes  de  recerca  de  la  Unió  Europea  i  DOCOMOMO             
Internacional.   
 
És   vicepresident   de   ARQUINFAD   i   jurat   del   Premi   FAD   per   l’edició   actual.  


