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L’INCASÒL i el COAC renoven l’acord per 
col·laborar en el curs d’intervenció en el 
patrimoni arquitectònic 
 

• El curs Jornades Internacionals sobre la intervenció del patrimoni 
arquitectònic arriba a la seva 40a edició 

 
 
L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
COAC, han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament del curs 
sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic: Aprendre del passat, 
repensar el futur. Els dos organismes renoven així el seu compromís amb la 
protecció del patrimoni arquitectònic, contribuint a la bona pràctica patrimonial i 
impulsant tot tipus d’actuacions que en fomentin la seva difusió. 
 

 
         Damià Calvet, director de l’INCASÒL, i Lluís Xavier Comerón, degà del COAC. 
 
 
Des de fa 39 anys, l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en 
el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del COAC organitza el Curset: Jornades 
Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Aquest any, 
del 14 al 17 de desembre, se’n celebrarà la 40a edició, amb el títol Aprendre 
del passat, repensar el futur.  
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El fet que ara se n’estigui organitzant la 40a edició evidencia l’interès i el 
reconeixement assolit per aquestes jornades El curs es plateja amb la intenció 
de fer una retrospecció, tot i que en aquesta ocasió la revisió de la història de la 
Comissió, de l’Agrupació i del Curset només servirà d’excusa per obrir un debat 
absolutament necessari sobre d’on venim, on som i on volem anar quant a la 
intervenció en el patrimoni arquitectònic. 
 
 
27 d’octubre de 2016 
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