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Mèxic, país convidat de la IV edició de la Biennal Internacional
d?Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA
Lloc : Sala d'Actes del COAC
Demarcació : Barcelona
Data inici : Dijous, 13 juny, 2019
Horari: de 9:30 a 13:00 i de 16:00 a 20 h
Tornar
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El proper dijous 13 de juny de 2019 se celebra la quarta edició de la Biennal Internacional
d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA, i Mèxic és el país convidat. Aquesta nova
edició, que tindrà lloc a la seu del COAC, s'articularà sobre la temàtica: "Els valors de la
Modernitat, Barragán i Sostres".
Recupereu la jornada en vídeo:

La Biennal s'organitza des del Premi Europeu d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
AADIPA conjuntament amb el COAC, AADIPA i el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, i és d'inscripció gratuïta. En ella participaran experts de diverses disciplines i
s'articularà entorn de dos grans temes i propòsits: d'una part, oferir una mirada raonada i
crítica sobre diverses intervencions patrimonials originàries de Mèxic; i per una altra, se
centrarà a proposar una anàlisi entorn del valor de l'arquitectura domèstica en el moviment
modern, amb Luis Barragán com a gran exemple d'aquesta arquitectura a Mèxic enfront de
Josep Maria Sostres, arquitecte català, l?obra del qual resulta idònia per a establir un diàleg
de tu a tu amb Barragán.
La Biennal, un any més, culminarà amb el lliurament oficial dels guardons del Premi Europeu
d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA. Un acte, que serà conduït per la
periodista i presentadora, Flora Saura, i en el qual una representació del jurat internacional
del certamen presentarà les obres finalistes i donarà a conèixer la seva decisió per a
cadascuna de les quatre categories del certamen.
PROGRAMA COMPLET:
Benvinguda

9.45 h Presentacio? de la jornada
A ca?rrec de:
Assumpció Puig. Degana del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya
Elsa Ibar. Directora General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
Antoni Vilanova i Omedas. President de l'AADIPA
Ramon Calonge. Membre de l?equip directiu del Premi Europeu d?Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic AADIPA
Els valors de la modernitat, Barragán i Sostres. La intervenció en el patrimoni
arquitectònic a Mèxic
Conduirà la jornada Anna Goycoolea, arqueòloga i antropòloga, encarregada Cultural del
Consolat de Mèxic a Barcelona i Directora de Projectes de l?Institut del Patrimoni Cultural
Immaterial (IPACIM)
Matí: Mèxic
10.00 h Anàlisis de les intervencions sobre el patrimoni arquitectònic al sud-est de
Mèxic.
Ponent: Armando Montejano. Arquitecte, fundador i director del despatx Taller Fulano i
catedràtic de la Universitat La Salle i Estudio Creativo de Cancún.
10.45 h Una visió global del sistema de gestió del Patrimoni Cultural a Mèxic.
Ponent: Valeria Valero. Arquitecta i Coordinadora Nacional de Monuments Històrics de
l?Institut Nacional d?Antropologia i Història de Mèxic.
11.30 h Pausa-cafe?
12.00 h Temps i tradició. El valor domèstic de l?arquitectura de Luis Barragán.
Ponent: Mara Partida, arquitecta, professora associada de projectes a ETSAB UPC i
codirectora del despatx internacional Mendoza Partida.
Tarda: Catalunya
16.00 h El patrimoni cultural català: gestió, protecció, conservació del patrimoni
arquitectònic.
Ponent: Elena Belart. Arquitecta i cap de Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció
General del Patrimoni Cultural.
17.00 h La modernitat domèstica de Sostres, la casa Moratiel.
Ponent: Joan Roig. Arquitecte cofundador de l'estudi d'arquitectura Batlleiroig Arquitectura.
17.45 h Pausa-cafe?
Cerimònia de lliurament del Premi
Conduira? l?acte Flora Saura, periodista, presentadora de TV i locutora de ràdio
18.00 h Presentacio? dels projectes finalistes
A ca?rrec de:
Membres de l?equip directiu del Premi
Membres del jurat internacional de la quarta edicio?
19.00 h Acte Institucional de lliurament del Premi

A ca?rrec de:
Consellera de Cultura, Honorable Sra. Maria Àngela Vilallonga Vives
Degana del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya, Il·lustrísima Sra. Assumpció Puig i Hors
Director d?Arquitectura Urbana i Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, Sr. Marc Aureli
Santos
Director de Projecte - Cap Operatiu de l'Incasòl, Marçal Marques, en representació d'Albert
Civit
President de l'AADIPA, Antoni Vilanova i Omedas
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