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Visita comentada
a l?exposició
"Ramon Maria
Puig. Arxiu
1964.2015"
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Lloc: Sala Montsuar de l?Institut d'Estudis Ilerdencs (Plaça Catedral s/n, Lleida)
Demarcació : Lleida
Data inici : Dijous, 17 desembre, 2015
Horari: 19.30 h
Tornar
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En el marc de l'exposició "Ramon Maria Puig. Arxiu 1964.2015" [3], organitzada per la
Demarcació de Lleida del Col·legi d?Arquitectes i l'Institut d?Estudis Ilerdencs, s'han
programat un seguit d'activitats.
El proper dijous 17 de desembrea les 19.30 h, tindrà lloc a la Sala Montsuar de l?IEI una
visita comentada a l?exposició. L'arquitecte Jaume Farreny, comissari de la mostra, farà
la presentació.
Dins el cicle de conferències, properament tindran lloc els següents actes:
· Conferència d?arquitectura: ?Lo que se espera de un arquitecto?
Rafael Moneo, arquitecte, catedràtic a l?Architecture Harvard Graduate School of Design.
Dijous 10 de desembre de 2015 a les 18.30h, a la Sala d?Actes del COAC.
· Conferència d?urbanisme: ?L?arquitectura urbana: present i futur?
Joan Busquets, arquitecte, catedràtic d'urbanisme a l'ETSAB i a Harvard.
Divendres 15 de gener de 2016 a les 19.30h, a la Sala d?Actes de l?IEI.
· Taula rodona sobre l?arquitecte Ramon Maria Puig.
Joan Ganyet, arquitecte, alcalde de la Seu d?Urgell, 1983-2003, i Director General
d?Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya, 2003-2010.
Ramon Morell, economista i ex-professor d?Economia Política i Planificació Urbana de la
Universitat de Lleida.
Carles Sàez, arquitecte, associat amb l?arquitecte Ramon Maria Puig, 1988-1997.

Frederic Vilà, arquitecte i catedràtic d?Història de l?Art de la Universitat de Lleida.
Moderada per Montserrat Macià, historiadora de l?Art i directora de l?Institut d?Estudis
Ilerdencs.
Dijous 21 de gener de 2016 a les 19.30h, a la sala d?actes de l?IEI.
Veure programa complet.
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