
  Fa 20 anys que un grup de estudiosos i entusiastes del 

patrimoni van coincidir al Castell de Figueras en una trobada sobre 

edificis militars. Eren arquitectes, professors d’universitat, Geògrafs, 

Historiadors de l’Art. Compartien la inquietud pel destí del nostre 

patrimoni, un patrimoni ric i abundant i un patrimoni que era 

desconegut per gran part de la ciutadania que, a més, no semblava tenir 

gran respecte pel mateix perquè sovint estava i està, abandonat i brut el 

que el fa irreconeixible per la majoria de la població. Vista la situació van 

prendre la decisió de crear una associació la finalitat de la qual fos 

defensar el patrimoni i divulgar-ho, no tan sols la seva existència sinó i 

fonamentalment, denunciar aquells casos en que estigués en perill de 

desaparició o, quan les mateixes restauracions fossin un atac al bé 

patrimonial en sí. Aquests són els orígens de SOS Monuments i els seus 

objectius últims. 

  20 anys han passat. En aquest temps SOS Monuments 

s’ha compromès amb bona part de les lluites de Barcelona i moltes 

d’arreu de Catalunya i Espanya. Inspirats per excursionistes i geògrafs 

de finals del segle XIX, hem fet excursions científiques, el nom que es 

donava al segle XIX, per conèixer i donar a conèixer els tresors que 

amaguen pobles i ciutats. Ens hem compromès i participat en 

campanyes com la defensa del Port Vell o posen en guàrdia dels perills 

que es deriven del trajecte del AVE a Barcelona, per bens tan 

remarcables com la Pedrera o la Sagrada Família per mitjà de taules 

rodones que porten el nom d’”Aules”. I hem reconegut la feina ben feta i 

la mal fet a través dels premis “Josep Mora” a la conservació del 

patrimoni, abans “Admiracions construïdes” i “Admiracions destruïdes”. 

  Fora de Catalunya hem propiciat i patrocinat trobades 

anuals amb entitats germanes de la resta d’Espanya. Igualment 

aprofitant l’elevada presència d’alumnes sud americans en el Màster de 

Restauració dirigit pel Professor Salvador Tarragó, fundador i president 

de l’entitat per més de 10 anys, les nostres relacions i intercanvis 

arriben a l’altre costat de l’Atlàntic amb qui realitzem un reunió cada dos 

anys sempre en una ciutat diferent.  

         Si comparteixes la nostra inquietud, et convidem a   
unir-te a la nostra associació. 

 

BUTLLETA D'INSCRIPCIO  

SOCI Nº ---------------------               

 

 

Nom:.................................Cognoms:............................................ 

Domicili: ...................................................................................... 

Codi Postal:.....................Localitat................................................ 

Telèfon: ........................ Mail:....................................................... 

NIF ....................................Data naixement: ............................... 

Professió ......................................................................................   

 

 

Barcelona, a ........de .......................del .......... 

 

 

Signatura......................................................... 

 

 

 

   



 

Senyors, els agrairé, amb càrrec al meu compte, hi domiciliïn els 

rebuts que els lliurarà SOS Monuments. Associació per a la 

Defensa Cívica del Patrimoni Cultural, per tal d'efectuar el 

pagament de la quota de soci ordinari anual. la quantitat que 

desitjo aportar es de: 

              

            30€ quota ordinària             ............€ quota extraordinària 

 

DADES BANCÀRIES 

Banc/Caixa.................................................................................. 

Agència......................Adreça........................................................ 

Codi Postal................Localitat...................................................... 

 

IBAM  

      

 

Barcelona, a......de .......................del ............. 

 

Signatura 

 

 

 

Enviar a sosmonuments@gmail.com 
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