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Monumenta, 25 anys de patrimoni

victòria bassa i garriDo

Cap de l’Assessoria Tècnica de Monumenta-APCECC

Resum

Monumenta, l’Associació de Propietaris de Castells i Edificis Catalogats de Catalunya (APCECC), té com objectiu la con-
servació, el manteniment, la difusió i la gestió del patrimoni arquitectònic dels propietaris que en formen part. L’any 
2017 es va celebrar el 25è aniversari de la seva fundació.
paraules clau: Monumenta, conservació, manteniment, difusió, patrimoni, aniversari.

Resumen

Monumenta, la Asociación de Propietarios de Castillos y Edificios Catalogados de Catalunya (APCECC), tiene como ob-
jetivo la conservación, el mantenimiento, la difusión y la gestión del patrimonio arquitectónico de los propietarios que 
forman parte de la misma. En el año 2017 se celebró el 25º aniversario de su fundación.
palabras clave: Monumenta, conservación, mantenimiento, difusión, patrimonio, aniversario.

AbstRAct

Monumenta, the Association of Owners of Castles and Listed Buildings of Catalonia (APCECC), has as its purpose the 
conservation, maintenance, dissemination and management of its members’ architectural heritage properties. It celebrat-
ed the 25th anniversary of its founding in 2017.
KeyworDs: Monumenta, conservation, maintenance, dissemination, heritage, anniversary.

L’any 2017 ha sigut molt intens per a Monumenta, ple 
d’activitats relacionades amb la conservació i la difusió 
del patrimoni, en què l’associació ha celebrat els seus 
primers vint-i-cinc anys d’existència. El seu fundador i 
actual president d’honor, Josep Lluís Vives i Conde, 
l’any 1992 va tenir la visió i l’encert d’agrupar diferents 
propietaris amb problemàtiques i responsabilitats si-
milars envers les seves propietats catalogades. Des de 
llavors s’ha fet un llarg camí i un treball reconegut que 
l’actual president, Javier Gimeno i Brió, ha culminat 
posicionant Monumenta com una associació de refe-
rència a Catalunya en la defensa, la conservació, el 
manteniment i la gestió del patrimoni cultural en mans 
de particulars.

L’associació Monumenta va néixer amb el propòsit 
de crear un front comú entre els propietaris per a afron-
tar aquesta complicada tasca de preservar el patrimoni 
familiar amb garanties, buscant el màxim suport de les 
entitats responsables i supervisores d’aquest. Actual-
ment acull cent trenta socis i representa dos-cents edi-
ficis catalogats. És una associació oberta a tots aquells 
propietaris del territori català que fan un ús exclusiva-
ment privat del seu edifici, a aquells que tenen un ne-
goci obert d’una manera continuada o que obren els 
seus edificis per a visites i activitats puntuals, o bé a 
aquells que es plantejen iniciar un negoci per a rendi-
bilitzar-lo. És una entitat representativa que busca dià-
leg i alternatives amb l’Administració per poder parti-

cipar en les futures legislacions que puguin afectar el 
patrimoni arquitectònic i el seu llegat en les genera-
cions següents. 

Monumenta ha generat un lobby amb l’objectiu de 
crear una marca de patrimoni privat de qualitat que 
permeti establir contactes de nivell, no només amb el 
sector administratiu sinó també amb l’empresarial, 
aquest últim principalment vinculat al turisme. L’Asso-
ciació és un punt de referència per als propietaris pel 
que fa al servei d’assessorament que reben en temes 
patrimonials, legals, fiscals o tècnics, en la gestió de 
negocis i d’activitats en els seus edificis.

Com a associació catalana, és part integrant de la 
principal organització europea d’edificis històrics, l’Eu-
ropean Historic Houses, amb els seus òrgans de govern 
ubicats a Brussel·les. Aquesta plataforma permet parti-
cipar directament en els problemes i solucions plante-
jats des d’aquest organisme central, intervenint en as-
sumptes i la presa de decisions relatius, entre d’altres, 
a l’aprovació de normatives tècniques europees de nova 
aplicació i la seva afectació en els edificis patrimonials. 

L’activitat actual de l’Associació es reforça amb els 
diferents convenis que s’estableixen amb altres institu-
cions relacionades amb el patrimoni cultural, tant pú-
bliques com privades. L’assistència a fires i congressos, 
així com les mateixes jornades que organitza en forma 
de seminaris, taules rodones, conferències i publica-
cions, informen els socis i estan obertes a la participa-
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ció d’altres entitats que comparteixen interessos co-
muns. L’actual presència a les xarxes socials ha permès 
fer-ne una difusió notable i exitosa. Com a activitats 
addicionals, s’ofereixen i organitzen visites a edificis 
dels socis i no socis, fet determinant per a potenciar i 
donar a conèixer el patrimoni en general i el de Monu-
menta en particular.

Monumenta aposta també pels joves propietaris de 
l’Associació i els ajuda a implicar-se i familiaritzar-se 
amb la responsabilitat del llegat familiar i de la conser-
vació del patrimoni que més endavant assumiran, unifi-
cant criteris i compartint experiències amb els joves 
propietaris de la resta d’Europa a través de l’Associació 
europea. Es tracta d’un camí complicat de responsabili-
tat i de presa de decisions que s’orienta, en la majoria de 
situacions, a la recerca de vies alternatives absolutament 
imprescindibles per a poder garantir aquesta conserva-
ció amb ingressos generats a partir del mateix conjunt 
patrimonial, ja sigui amb una gestió cultural professio-
nalitzada de visites i esdeveniments puntuals, o amb 
l’establiment de negocis hotelers i turístics, depenent 
sempre de la naturalesa de l’edifici i del seu entorn.

El 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, en 
el qual es promou el patrimoni com a recurs compartit 
per al nostre futur. La commemoració està dirigida per 
la Comissió Europea, amb la participació activa de les 
organitzacions de patrimoni cultural i altres agents des-
tacats del sector cultural, i en el qual Monumenta evi-
dentment també participa d’una manera activa. 

Monumenta és una associació jove i dinàmica que té 
encara un llarg camí per recórrer i perspectives de futur 
plenes d’il·lusió, amb un equip de suport que hi dedica 
el seu temps de manera voluntària i que treballarà de 
ferm per continuar sent un referent en el món patrimo-
nial, com a mínim vint-i-cinc anys més (figura 1).

Figura 1. Imatge del cartell de commemoració dels  
25 anys de Monumenta.
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