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Cyrsel sobre
la interwen©!©
d© iarquitecte
enel
patrimoni
arquitectonic
CoHegi d’arquitectes de Catalunya
Barcelona, octubre a desembre de 1978*
Curset organitzat per !a Comisslo de defense del patrimonl i arxiu
historic de Barcelona del CoHegi d’arquitectes de Catalunya.
Amb la coHaboraclb del SERPPAC (Serve! per a la proteccio del
patrimonl arquitectonic catala) i i’Escola d’arquitectura de
Barcelona.

Amb el patrocinl de la Generalltat de Catalunya

La
protecciodel patrimoni arquitectonic, entesa d'una

manera amplia (investlgacio, restauracio, catalogacio,
reutilitzacio, sensibilitzacio, difusro, etc.), es avui
una exigencia a laque - cal donar una eficap resposta.
Anys i anys de desproteccio i destruccio dels nostres
monuments, dels nostres centres histories, de! nostre
paisatge, el plam popular plantejant la reutilitzacio com
a aiternativa als deficits col*lectius, la manca
d’eines de sensibilitzacio, exigeixen una actuacio efectiva.

projectant edificis en centres histories o entorns
monumentals, restaurant o consolidant, redactant plans
urbanistics o exercint com arquitecte municipal.
Voldriem iniciar, amb aquest, una serie de cursets
que en els propers anys aprofundeixin en els diversos
temes que enguany tractarem. Creiem que aixi
contribuirem a millorar el servei que la professio ha de
donar a la societat en aquest camp de la cultura.
Un altre fet ens motiva part de les intencions del
del curset. Catalunya camina cap a la seva Autonomia,
cap al seu autogovern. En un futur, que desiigem
no Nunya, hem de recuperar totes fes funcions respecte
al nostre patrimonl. Per aixo volem refiextonar dins el
curset de dos temes basics per al futur:I’ensenyament
d’aquestes materies i Torganitzacio dels serveis
teenies i politics adients per a la proteccio del nostre
patrimoni arquitectonic.
I per aixo ens plau de manera especial ei patrocim de
la Generalitat.

Aquesta resposta, aquesta actuacio, no corresponen,
pero, nomes a I’Administracio. Son responsabilitat
de tota la societat.
Una part fonamental d’aquesta responsabilitat es de
I’arquitecte en la seva actuacio professional, com
a dissenyador o com a urbanista, intervenint en aquest
patrimoni, entenent com a tal e>s edificis d'interes
arquitectonic o historic, els elements de sianificacio
urban?., els ccnjunts, e!s centres h:stdrics, !'a:qjitectjra
popular, el paisatge urba, etc.
Per aixo, en organitzar aquest curset no hem pensat en
la formacio d’especiaiistes, sino en I’actuacio quotidiana
de I'arquitecte que sovint es relaciona amb e! patrimoni

COMISSIO DE DEFENSA DEL PATRIMONI i ARXIU
HISTORIC DE BARCELONA.
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