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Després de la recent renovació de la façana de l?edifici, i aprofitant el seu enclavament
privilegiat, el COAC fa un nou pas endavant amb l?objectiu de reforçar la seva vinculació amb
la ciutadania, fent-lo alhora més versàtil i accessible. L'objectiu és esdevenir un punt de
trobada entre ciutadans i arquitectes, espai comú de debat i reflexió amb la voluntat de
conscienciar sobre el rol de l?arquitectura i, alhora, impulsar la recerca.
Per aquest motiu, el passat mes de maig, el COAC va convocar un concurs per a la
transformació en Centre Obert d'Arquitectura de Barcelona [3] els espais públics de la seu
de plaça Nova.
A partir del 20 de novembre, les propostes finalistes que van passar a la 2a fase del concurs,
es mostraran a la sala d'exposicions de plaça Nova. Els projectes presentats pels 8 equips
finalistes són:
· AGORA, de Peris+Toral Arquitectes
· ARCHS\BSD4, de Mateu Barba Arquitectes
· CAVEA, d'Onzezeroquatre Arquitectes, Joan Casals i José Luis Cisneros
· KLOTSKI, de Jordi Farrando, Quim Larrea, Eva Jordà i Higini Arau
· OBERT I VERSÀTIL, de l'Estudi Massip-Bosch Arquitectes
· OBRIR PORTES, d'Àngela Garcia Cases i Marta Garcia Bello
· TWIN, de Joaquim Mulà
· +PLUS, de Jorge Vidal
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