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Des de l?ens col·legial, en col·laboració amb la família i altres institucions públiques de
Lleida, es prepara per a l?any vinent un reconeixement de la figura de Vilà des dels
seus diferents vessants professionals
La família de l?arquitecte Frederic Vilà ha fet donació a la Demarcació de Lleida del Col·legi
d?Arquitectes de Catalunya de l?arxiu professional de l?arquitecte i historiador de l?art,
traspassat el maig de 2020. La seva vídua, Marta Trepat, i el president de l?ens col·legial,
Víctor Pérez-Pallarès, van signar ahir el conveni de donació, segons el qual el COAC es
compromet a conservar i tenir cura del fons, format per expedients d?obres, còpia d?articles i
altres documents relacionats amb els treballs (croquis, dibuixos i vegetals) així com llibres i
documents relacionats amb la seva activitat docent i acadèmica d?interès per a la institució.

Després de la signatura del conveni, Víctor Pérez-Pallarès destaca que ?estem molt
contents de la confiança de la família per donat l?arxiu del Frederic a l?Arxiu de la
Demarcació de Lleida del COAC?.
A més, des de la Demarcació de Lleida, amb la col·laboració de la família de Frederic Vilà,
així com d?altres institucions públiques lleidatanes, preparen per a l?any vinent un
reconeixement a la figura de Vilà des dels seus diferents vessants professionals: els seus
treballs com a arquitecte liberal, l?activitat com a divulgador del patrimoni artístic,
arquitectònic i cultural, com a regidor de la Paeria de Lleida, en la seva labor didàctica a
l?Estudi General de la UdL, i també la seva tasca com a estudiós de l?art, dels artistes de
Ponent i difusor del patrimoni cultural en les seves investigacions i publicacions.
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