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Exposició: "Clara Gromaches. Entropia i paisatge urbà a l'Índia"
Demarcació :
Data inici :
Tornar

Dijous 19 de setembre de 2019 , a les 19.30 hores | Sala Rafael Masó de la Demarcació
de Girona del COAC
Conferència inaugural a càrrec de l'arquitecte Joan Claudi Minguell

Exposición "La Casa Novecentista: arquitectura unifamiliar en Cataluña",
en Olot
Demarcació :

Data inici :
Tornar

Todo el mundo conoce las grandes casas del Modernismo catalán, pero y las casas del
Novecentismo? Cómo eran? Qué las distingue? Para responder estas preguntas, la
Fundación Masó ha organizado una exposición que presenta una selección de las mejores
casas de Masó y sus contemporáneos para dar a conocer la arquitectura noucentista, en este
caso centrándose en las viviendas unifamiliares repartidas en todo Cataluña, tanto de
residencias urbanas en las afueras de ciudades como de chalés y torres de veraneo.

Exposició "La Casa Noucentista: arquitectura unifamiliar a Catalunya
(1913-1932)"
Demarcació :
Data inici :

Tornar

Tothom coneix les grans cases del Modernisme català, però i les cases del Noucentisme?
Com eren? Què les distingeix? Per respondre aquestes preguntes, la Fundació Masó ha
organitzat una exposició que presenta una selecció de les millors cases de Masó i els seus
contemporanis per donar a conèixer l?arquitectura noucentista, en aquest cas centrant-se en
les vivendes unifamiliars repartides arreu de Catalunya, tant de residències urbanes als
afores de ciutats com de xalets i torres d?estiueig.

El temps retorna - 500 anys del Renaixement a la Catalunya Nova Ulldemolins
Demarcació :
Data inici :

Tornar

L'exposició ?EL TEMPS RETORNA- 500 anys del Renaixement a la Catalunya Nova? es
podrà visitar l'Església de Sant Jaume d'Ulldemolins del 19 de juliol al 04 d'agost.
Una iniciativa del Col·legi d?Arquitectes, l?Escola d?Arquitectura de la URV, i l?Arquebisbat
de Tarragona, amb el suport de l'Ajuntament d'Ulldemolins, que vol donar a conèixer com es
va desenvolupar l?arquitectura Renaixentista a casa nostra ara fa tot just 500 anys.

JORNADES

Exposición: "Obras seleccionadas y premiadas de los Premios de
Arquitectura de las Comarcas de Girona 2019"
Demarcació :
Data inici :

Tornar

Del 1 de octubre al 6 de noviembre, el Hospital de Olot y Comarcal de la Garrotxa acoge la
primera de las itinerancias de la exposición de los Premios de Arquitectura de las
Comarcas de Girona 2019 que recoge los proyectos seleccionados y premiados de entre las
65 obras presentadas en la 22 edición, adscritas en una de las cuatro categorías:
Arquitecturas, Interiores, Paisajes y Efímeros.

Exposició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2019, a
Olot
Demarcació :
Data inici :

Tornar

De l'1 d'octubre al 6 de novembre, l'Hospital d?Olot i Comarcal de la Garrotxa acull la primera
de les itineràncies de l'exposició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona
2019 que recull els projectes seleccionats i premiats d'entre les 65 obres presentades a la 22
edició adscrites en una de les quatre categories: Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers.

Exposición: "Sigurd Lewerentz. 44 fotografías del viaje a Italia"
Demarcació :
Data inici :

Tornar

Conferencia inaugural a cago del arquitecto Josep M Torra Pla, comisario de la
exposición.
Martes 17 de septiembre de 2019 - 13.00 h. Salón de actos de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Olot.

Exposició: "Sigurd Lewerentz. 44 fotografies del viatge a Itàlia?
Demarcació :
Data inici :

Tornar

Conferència inaugural a càrrec de l'arquitecte Josep M Torra Pla, comissari de
l'exposició.
Dimarts 17 de setembre de 2019 - 13.00 h. Sala d'actes de l'Escola d'Art i Superior de
Disseny d'Olot.

Exposición: "La Pia Almoina de Girona"
Demarcació :
Data inici :

Tornar

El jueves 11 de julio, a las 19.30 h, se abre al público la nueva exposición permanente que
da a conocer la historia del edificio de la Pia Almoina de Girona, sede actual de la
Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC).

Exposició: "La Pia Almoina de Girona"
Demarcació :
Data inici :

Tornar
Pàgines

El dijous 11 de juliol, a les 19.30 h, s?obre al públic la nova exposició permanent que dóna
a conèixer la història de l?edifici de la Pia Almoina de Girona, seu actual de la Demarcació
de Girona del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya (COAC).
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