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Distingit senyor,
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a través de l’Agrupació d’Arquitectes per a la
Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), com entitat fundada
amb l’objectiu de promoure la valorització del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol
manifestar l’interès en impulsar totes les accions encaminades a la recuperació d’un
element singular del nostre patrimoni industrial com és la Bòbila Sugranyes situada al
seu municipi.
Des de fa temps una de les nostres inquietuds principals ha estat la de col·laborar amb
diversos Ajuntaments i d’altres administracions del país per treballar conjuntament en
aspectes de protecció i dinamització del patrimoni, tot impulsant conjuntament estudis,
propostes de viabilitat o visites a llocs d’interès.
En aquest sentit la vostra ciutat n’és un exemple. Hem realitzat en els darrers anys dues
jornades dedicades al patrimoni de Reus: una centrada en l’arquitectura modernista del
centre històric i l’altre, l’any passat, a les obres endegades dins l’Institut Pere Mata, obra
emblemàtica de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.
Des de l’Agrupació vàrem tenir l’ocasió, també, de coordinar una reunió amb el Regidor
de Cultura, Sr. Xavier Filella, acompanyats del nostre company l’arquitecte Joan
Figuerola, membre de l’AADIPA, i la responsable de conservació de Béns mobles i
immobles del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC),
Sra. Conxa Bayo. En el decurs de la mateixa exposarem la preocupació sobre l’estat de
conservació de l’esmentada bòbila, tot entenent que es tracta d’un element arquitectònic
que simbolitza la importància de l’elaboració de materials ceràmics a la ciutat de Reus i
en tot el Baix Camp, que manté encara avui la singular estructura de forns en planta
circular, qüestió que l’ha fet mereixedora de ser declarada per l’Associació del Museu de
la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC) com un dels
Cent Elements del Patrimoni Industrial de Catalunya.
Agraïnt d’antuvi el seu interès en endegar un projecte d’intervenció per a la preservació
de la Bòbila Sugranyes, rebeu des d’aquestes línies tot el nostre suport.
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