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COAC: DEMARCACIÓ DE TARRAGONACOAC: DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

532
col·legiats

Per modalitat de col·legiació

Col·legiats Personal

Gestió Patrimonial

532
col·legiats

4 Exercents No resident

1 No Exercent No resident

2 Suspensió

64 No Exercents

461 Exercents

col·legiats

492
40

137
355

col·legiats

societats

dones

homes

Junta Directiva 

President Joan Tous Gomà-Camps
Secretari Juan Manuel Zaguirre Fernández
Tresorera Maria Almirall Ferrerons
Vocal Jordi Romera Cid

Durant l’any s’han celebrat 19 sessions de Junta 
Directiva.

S’han celebrat Juntes Generals els dies 22 d’abril i el  
25 de novembre.

Retribució bruta anual dels membres de Junta 

President 15.120€
Secretari 13.440€
Tresorera   8.100€
Vocal 12.600€

Durant l’any 2015 no s’han produït situacions 
d’incompatibilitat legal o conflicte d’interessos respecte 
els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de 
Tarragona.

Junta Directiva Representants a l’Assamblea

Anna, Bastús i Guinovart

Guillem Carrera Rey 

Enric Casanovas Ripoll

Miquel Domingo Rodríguez

Paul Draaijer

Maria Rosa Gomis i Novell

Jordi Guerrero Fernández

Josep Llop Tous

Jordi Martí i Balcells

Anton Pàmies i Martorell

Victor Pujol Hugas

F. Xavier Romaní Bové

Jordi Romera Cid

Pere Socias Julbe

Lluc Sumoy i Van Dyck

Arnau Tiñena Ramos

Olga Twose Gómez

La Demarcació té una plantilla de 9 persones, totes 
elles amb contracte indefinit. Tres d’aquests contractes 
són a temps complert.

Distribució de la dedicació:

SAT   1,0
Centre documentació 0,5
Visat   3,0
Comptabilitat  0,2
Secretaria  1,0
Gerència   0,5
Cultura   0,5
Mant. i consergeria 1,5
Formació  0,5
Neteja   0,3

L’any 2015 s’han iniciat les obres de rehabilitació 
de la façana de la Seu de la Demarcació, amb una 
inversió  inicial de 50.000€ d’Organs Centrals.

S’han iniciat els treballs per la façana del c/ Sant 
Llorenç i per les façanes del pati d’accés. 

Aquesta és la primera de les dues fases que es 
preveuen per a la rehabilitació de la totalitat de les 
façanes de l’edifici que inclou també la millora de les 
fusteries i del pati.

El projecte es va encarregar mitjançant la borsa de 
treball de la Demarcació i les obres les està executant  
RÈCOP.
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CARTA DE SERVEIS CARTA DE SERVEIS

Secretaria 
Atenció al col·legiat 
Emissió de certifi cats 
Orientació sobre drets i deures professionals 
Suport en resolució de qüestions sobre l’exercici professional 

Visat i Registres 
Accés i atenció en el visat 
Emissió de certifi cats 
Certifi cats i registres curriculars 

Servei d’Assessorament tècnic
Accés informació tècnica bàsica 
Accés informació subvencions 
Servei d’Informació Tecnològica 
Suport tècnic 
Servei de documentació 
Instruments d’ajuda en la redacció de projectes

Oficina de Concursos 
Actualitat sobre concursos i licitacions 
Butlletí electrònic personalitzat 
Elaboració de concursos a la carta

Assessorament Jurídic 
Resolució de consultes legals de dret civil i administratiu
Servei de documentació 
Suport en temes de règim disciplinari, confl ictes i incidències 

Assessoria Fiscal i Laboral
Resolució de consultes sobre obligacions fi scals i comptables
Resolució de consultes sobre relacions i obligacions laborals

Reclamació d’Honoraris
Resolució de consultes sobre canals i viabilitat de reclamacions 
de deutes.

Suport professional Foment de la formació i ocupació

BT i Orientació Professional 
Borsa d’ofertes professionals 
Bossa de peticions ciutadanes 
Assistència a jornades 

Escola Sert 
Formació contínua 
Campus Professional 
Descomptes de formació
Descomptes de formació curricular
Càpsules formatives

Promoció de l’arquitectura Representació dels arquitectes

Arxiu Històric i fotogràfic
Atenció consulta presencials 
Arxitectura, base de dades en línia 
Reproducció de documents 

Biblioteca i Hemeroteca
Atenció i consulta presencial 
Accés catàleg i consulta 
Préstec 

Publicacions
Publicacions a disposició dels col• legiats

Mostra d’Arquitectura de Tarragona
Participació – IX Biennal Alejandro de la Sota

Acció Cultural 
Accés a actes i exposicions 
Organització de Vermuts d’obra i viatges

Representació institucional 
Relacions institucionals
Acció sobre les Administracions Públiques 
Representació de COAC

Vinculació amb el Territori
Jornades de debat

Comunicació
Butlletí setmanal T@R
Xarxes socials Facebook i Twitter
Correus massius
Web arquitectes.cat/demarcacions-home/tarragona
Atenció als mitjans de comunicació 
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SUPORT PROFESSIONAL SUPORT PROFESSIONAL

Secretaria
Atenció al col•legiat, emisicó de certifi cats i suport en resolució de 
qüestions sobre l’exercici professional.

Visat i registres
Intervenció reglada dels treballs de l’arquitecte.

El Secretari és el receptor de tots els afers que els 
col·legiats, les institucions o la societat en general 
plantegen a la Demarcació, atenent-los i distribuint-los 
per tal que siguin resolts.

La documentació s’ha tramitat segons els terminis 
previstos. No hi han agut incidències en l’àmbit de 
secretaria. 

El visat col·legial es un servei públic de verificació 
que presta el Col·legi i que, a més de ser preceptiu 
per l’obtenció de la llicència d’edificació o d’altres 
autoritzacions administratives, garanteix al ciutadà 
que l’arquitecte que ha contractat es troba legalment 
habilitat i en ple exercici de les seves competències 
professionals i que el treball compleix amb els requisits 
formals i documentals exigits per l’ordenament jurídic. 
Per l’arquitecte, el visat no és únicament un deure 
deontològic i legal, sinó que a més confirma davant de 
clients i de tercers, la seva competència, autoria i drets 
de propietat intel·lectual sobre el treball realitzat. 

Impuls al Visat Telemàtic 

Una forma còmoda, ràpida i segura de realitzar el visat 
és telemàticament, fet que facilita la comunicació amb 
el Departament de Visat així com la tramesa i recepció 
dels expedients en línia, sense necessitat de moure’s 
del despatx.

Fruit de la tasca continuada dels darrers anys, al 2013 
s’ha incrementat l’ús d’aquest canal per l’enviament 
dels treballs. Cal destacar l’allau de consultes tant del 
procediment, com d’aspectes informàtics.

El departament de visats compta amb 3 visadores. 
Durant l’any 2015 els temps de resolució dels 
expedients de visats ha variat segons el volum de feina, 
situant-se entre un màxim de 10 dies feiners i un mínim 
de 2 dies.

Els documents que es visen amb prioritat són CFO, 
annexos A i B, assumeix de projectes visats, inici 
d’obra, manual d’ús i manteniment, certificat d’obra, 
carta de cessió de drets, projectes d’activitat, ITE, 
projecte de reparació de façanes, memòria valorada i 
projectes simples com piscines o magatzems agrícoles.

319

676 304
20

1225
8700

294MIL

certificats emesos

correspondència
documents registrats col·legiats que han visat

societats que han visat

expedients visats

documents nous

m2 visats

m2 visats

 Presencial Telemàtic Total

Col·legiació  121 113 234
Obres visades 20 0 20
Infraest Generalitat 7 49 56
Competències notari 4 4 8
Acreditacions 0 1 1

Total 152 167 319

453 entrades
223 sortides

mm22 visats visats

segons 
el tipus 
d’obra

segons 
l’ús

45%
NO Habitatge

42%
Rehabilitació 
i o reforma

5% Altres

55%
Habitatge

53%
Obra 
Nova
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SUPORT PROFESSIONAL SUPORT PROFESSIONAL

L’any 2015 d’un total de 492 col·legiats hi ha hagut 282 
inscrits als Serveis de la Demarcació. 

El nombre total de consultes ha augmentat, passant de 
1961 a 2149.

El Servei d’Assessorament Tècnic continua amb 
la tasca desenvolupada els últims anys; resolució 
de consultes del Codi Tècnic, les vinculades al 
Departament de Visat, el contingut dels projectes 
i la seva documentació annexa per tal de justificar 
el compliment normatiu: habitabilitat, accessibilitat, 
residus, llibre de l’edifici, etc.

En el gràfic es pot observar l’evolució interanual 
d’aquests canals de consulta

Degut a la publicació de noves normatives, la utilització 
de la signatura digital i a la necessitat dels col·legiats de 
comunicació amb els serveis tècnics, el nombre total 
de consultes ha augmentat, passant de 1961 a 2149, 
que desglossades són 803 per telèfon, 115 presencials 
i via correu electrònic 1231. 

Per ampliar i complementar els serveis oferts pel 
COAC, la Demarcació de Tarragona ofereix uns 
serveis específics amb l’objectiu principal d’ajudar a 
l’arquitecte col·legiat a la Demarcació en l’exercici de la 
seva professió. D’acord amb l’experiència obtinguda i 
seguint els suggeriments rebuts, amb el temps aquests 
serveis s’han anat ampliant, reforçant i estructurant. 
La contractació conjunta ha permès disposar 
sempre d’uns bons professionals i obtenir una bona 
relació qualitat preu. Per les seves característiques, 
la inscripció als serveis és voluntària i està oberta a 
tothom.

SAT, Servei d’Assesorament Tècnic
Suport en aspectes generals del contingut del projecte o qüestions tècniques d’àmbit general o particular.

Suport Fiscal i Laboral

Reclamació d’honoraris

Suport Jurídic

Assessories
Assessorament als col·legiats sobre l’exercici de la professió.

282
2149

inscrits als serveis de la demarcació (57.31%)

consultes ateses

1231correu
 electrònic 

803 per telèfon

115 presencials 
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consultes 
ateses

50

2

66

consultes ateses

consultes ateses

consultes ateses

46 consultes fiscals
4 consultes laborals

S’han presentat 2 al·legacions-recurs a requeriments de l’agència 
tributària amb resultat satisfactori.

1 APPC- Fundació la Muntanyeta 
 i COAC-Tgn

1 SMHAUSA-Tarragona

1 Diputació de Tarragona

1 Diputació Tarragona 
 i COAC-Tgn

1 Ajuntament d’Altafulla

2 Ajuntament de Valls

2 Fundació Tarragona 2017

10 Infraestructures.cat

concursos
convocats

Oficina de Concursos
Actualitat sobre concursos i licitacions

19
2

concursos convocats

al·legacions presentades

El total de concursos convocats a la Demarcació de 
Tarragona durant l’any 2015 han estat 19. 

Les bases dels concursos s’han rebut i gestionat totes 
en suport informàtic. 

Tots 19 concursos eren oberts. 

L’augment de les licitacions ha estat degut a la 
organització dels Jocs del Mediterrani 2017 a 
Tarragona.



MEMÒRIA COAC 2015MEMÒRIA COAC 2015 1313

IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

1 Projectes diversos d’edificació
 i direcció d’obra

1 Incorporació o col·laboració
 en empreses

30 Certificats, legalitzacions,
 valoracions, informes, 
 dictàmens i taxacions

9h Rehabilitació

18h Gestió empresarial
 i gestió técnica

20h Eines informàtiques

28h Sostenibilitat

49h Carrera professional 
 i recursos COAC

Escola Sert
Centre de formació i desenvolupament professional del COAC.

gestió 
d’ofertes

hores per
temàtiques

Borsa de Treball
Ajuda als col·legiats per a la inserció o evolució en el món laboral.

333 243
16 32

124 8

alumnes inscrits arquitectes inscrits

cursos ofertes gestionades

hores lectives nous col·legiats inscrits

La gestió de les ofertes es fa a través del programa 
de BT. La posterior assignació de l’arquitecte la fa 
automàticament el programa. 

Les Ofertes que es publiquen de l’Administració Pública 
es pengen com si fos l’anunci d’una empresa detallant 
les dades i adjuntant el DOGC en pdf i els terminis per 
presentar-se. 

El servei ha organitzat 3 jornades tècniques de Campus 
Professional, un espai de relació entre les empreses i el 
col·lectiu. 

El 92% de l’alumnat és arquitecte col·legiat. 

Del 8% restant, els principals usuaris són enginyers, 
aparelladors, dissenyadors, etc.

El programa de formació per al curs 2015 s’ha basat 
en l’objectiu estratègic de reforçar el lligam necessari 
entre formació i ocupació.

Tanmateix s’ha buscat com objectiu facilitar la praxis 
professional més habitual dels col·legiats.

La Demarcació ha seguit amb l’organització de l’Escola Sert per tal de donar una formació continuada als 
col·legiats. És un servei basat en el bon ofici i la bona pràctica, i en l’adquisició dels coneixements necessaris per a 
l’elaboració dels projectes segons les modificacions i innovacions de la normativa aplicable.

S’han organitzat Jornades i cursos de l’Escola Sert a la Demarcació, ja sigui adequant les que es realitzen a la resta 
del COAC, o bé de noves per tal de donar resposta a les exigències dels col·legiats a la Demarcació de Tarragona.
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IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Cursos programats de l’Escola Sert i jornades d’empreses

RESPONSABILITATS DE L’ARQUITECTE. 
ETA150114.

Donar a conèixer quins són els drets i deures de la professió 
d’arquitecte. Es van tractar temes com: la responsabilitat 
deontològica, el dret penal i el dret civil.
Durada: 4 hores.
Tarragona, 14 de gener.
18 Inscrits.

GESTIÓ ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ DEL DESPATX. 
ETA150121.

Ajudar a transformar un despatx en una empresa d’arquitectura. 
Es van tractar en entre d’altres els següents temes: Estatuts 
i problemes d’una empresa d’arquitectes. Càlcul i control 
d’honoraris. 
Durada: 4 hores
Tarragona, 21 de gener.
34 Inscrits.

POSTGRAU: GESTIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS 
TERCIARIS. MÒDUL 2.

L’objectiu del curs consisteix en desenvolupar el coneixement 
necessari per reduir la despesa energètica en un edifi ci existent 
incidint en el seu ús i sense inversió econòmica.
Durada: 28 hores
Tarragona, 13 i 27 de gener, 10 i 24 de febrer, 10 i 24 de març i 
7 d’abril.
1 Inscrits.

JORNADA: TOT EL QUE NECESSITES SABER PER 
PASSAR-TE A LA FACTURA ELECTRÒNICA. ETA150318

Jornada organitzada per PIMEC. L’objectiu d’aquesta 
jornada és resoldre totes els dubtes i aportar als assistents 
el coneixement necessari per poder prendre les decisions 
que millor s’adaptin a les necessitats de les seves empreses 
respecte ala factura electrònica.
Durada: 2 hores
Tarragona, 18 de març.
26 Inscrits.

JORNADA: PROGRAMA EINA UNIFICADA DE 
VERIFICACIÓ PER A USUARIS DE LIDER I CALENER. 
ETA150325

La jornada pretén mostrar l’aplicabilitat del nou software i 
permetre que els assistents dominin amb garanties la seva 
utilització des de la concepció de l’edifi ci fi ns a les seves 
instal• lacions, solucions singulars de l’envolvent, llibreries 
de materials i ponts tèrmics,.., per tal de poder justifi car els 
documents HE0, HE1 del CTE i la Certifi cació Energètica. 
Durada: 4 hores
Tarragona, 25 de març.
23 Inscrits.

CURS: COMPLIMENT NORMATIU OPCIÓ GENERAL_
CTE HE0, HE1. PROGRAMA EINA UNIFICADA. 
ETA150408.

La jornada pretén mostrar l’aplicabilitat del nou software i 
permetre que els assistents dominin amb garanties la seva 
utilització des de la concepció de l’edifi ci fi ns a les seves 
instal• lacions, solucions singulars de l’envolvent, llibreries 
de materials i ponts tèrmics,.., per tal de poder justifi car els 
documents HE0, HE1 del CTE i la Certifi cació Energètica.
Durada: 16 hores
Tarragona, 8 i 15 d’abril.
24 Inscrits.

JORNADA: GRUPO PUMA. 
Es presentaran diferents productes de l’empresa com els 
morters tècnics per a geotèrmia.
Durada: 2 hores
Tarragona, 21 d’abril.
15 Inscrits.

CURS: DIRECCIÓ D’OBRES. ETA150513.
Aquest curs vol donar la bases per a un seguiment dels 
processos, els estadis i els documents necessaris (i allò 
que impliquen), incidint en els moments claus per a acabar 
correctament aquest procés i el paper que com a tècnics 
prenem.

Durada: 12 hores
Tarragona, 13, 20 i 27 de maig.
16 Inscrits.

JORNADA: KERAKOLL. 
L’empresa ens presentarà, entre d’altres, tota la gama de 
morters, arrebossats i pintures a base de calç NHL. Unes 
solucions que permeten que la pell de l’edifi ci respiri..
Durada: 2 hores
Tarragona, 10 de juny.
14 Inscrits.

JORNADA DE VISATS. ETA150616.
Com atendre als requeriments de Visat? 
Com puc visar telemàticament?
Donar informació del procés de visat, de la documentació a 
presentar i solucionar els dubtes que hi puguin haver.
Durada: 2 hores
Tarragona, 16 de juny.
15 Inscrits.

JORNADA: INSPECCIONS TÈCNIQUES D’EDIFICIS. 
ETA150617. 

Responsables i tècnics de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ens informaran sobre les modifi cacions que 
introdueix el nou decret de les ITE recentment publicat. 
Durada: 3 hores
Tarragona, 17 de juny.
27 Inscrits.

CURS: PROJECTES D’ACTIVITAT. ETA150630. 
Donar les bases i els coneixements necessaris per tal de poder 
redactar Projectes d’Activitat en la major efi càcia possible.
Durada: 6 hores
Tarragona, 30 de juny i 7 de juliol.
19 Inscrits.

CURS: COORDINADOR DE SEGURETAT. ETA150930. 
Es vol oferir al professional una visió completa de la fi gura del 
Coordinació de Seguretat i Salut en execució d’obres, tenint 
present la normativa aplicable d’obligat compliment. 
Durada: 12 hores
Tarragona, 30 de setembre i 7 d’octubre.
10 Inscrits.

CURS: VALORACIONS IMMOBILIÀRIES. ETA151110. 
En el marc vigent sobre normes de valoració de béns immobles 
i de determinats drets per a certes fi nalitats fi nanceres, el 
present curs de procediment, constitueix una eina d’ajuda per 
a l’execució d’informes de valoració i/o taxació, així com per al 
coneixement de diferents mecanismes de càlcul.
Durada: 16 hores
Tarragona, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre.
62 inscrits.

JORNADA: CONTROL SOLAR - MANSER. 
L’empresa de serralleria MANSER ens presentarà les últimes 
novetats en sistemes de control solar de façanes.
Durada: 2 hores
Tarragona, 19 de novembre.
12 inscrits.

CURS PER LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT PER 
ARQUITECTES..

Aprendre les claus per estar adaptats als mercat i ser més 
competitius. Com aconseguir la conciliació entre arquitecte i 
client.
Durada: 9 hores
Tarragona, 23 I 24 de novembre.
17 inscrits.
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PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

Arxiu Històric i Fotogràfic
Conservació i difusió del seu Fons, gestió de donacions i 
cessions temporals.

Biblioteca
Recolzament bibliogràfi c exhaustiu, tant en l’àmbit de la pràctica
habitual de la professió com en l’alta investigació i recerca.

IX Biennal Alejandro de la Sota 
Mostra d’Arquitectura de Tarragona
Posada en valor i difusió de la bona feina dels col·legiats

Acció Cultural
Organització i execució de la programació cultural

441068
12476

37 5

obres presentadesassistents

finalistessucriptors agenda d’arquitectura

actes culturals guanyadores

7 Interiorisme

6 Espais 
 exteriors

 13 Restauració

2 Actes singulars 
2 Visites i viatges

10 Exposicions

506 Fons Fotogràfic

21 Altres

8 Nova planta 
 d’ús públic

10 Nova planta 
 d’ús privat

23 Conferències297 Fons
 d’Arquitectura

889 Fons Donacions

obres 
presentades

per 
categories

actes
culturals

documents
consultats

El Jurat ha estat format pels arquitectes Jordi Garcés 
Brusés, Lola Domènech Oliva i Josep Torrents Alegre. 

De les 5 obres premiades i 1 d’elles ha rebut alhora el 
Premi Alejandro de la Sota.

S’ha editat un catàleg que recull la VII, VIII i IX Biennals.

S’ha fet una exposició d’aquesta mostra. Fins a 
mitjans d’agost del 2015 s’ha pogut veure a la seu 
de la Demarcació i a partir del setembre ha iniciat una 
itinerància per diferents ciutats del Camp de Tarragona.

S’ha signat un conveni amb la URV d’assistència 
d’alumnes a les conferències.

Import Geneva: Aquest cicle ha comptat amb 3 
conferències, una exposició i un viatge a la ciutat de 
Ginebra.

Cicle InTesis: S’han fet 4 conferències amb 
presentacions de tesis doctorals.

Cicle IX Biennal: Coincidint amb la “IX Biennal 
Alejandro de la Sota” els 5 estudis d’arquitectura 
premiats han pogut mostrar la seva obra aquest cicle 
de conferències.

Durant l’any 2015 hem rebut la donació del fons 
professional de l’arquitecte Josep Ferrer Bosch

Ha quedat inventariat tot el fons de l’arquitecte Miquel 
M. Aragonès Virgili

Hem col·laborat amb la publicació de 3 llibres.

A més, s’ha continuat amb els projectes iniciats fa 
anys, catalogant els fons de l’arxiu, preparant dossiers, 
depurant dades després d’haver fet la migració de les 
nostres bases de dades al nou programa d’arxius del 
COAC i, sobre tot, atenent les consultes dels usuaris

48 préstecs interbibiotecàris.

7 carnets nous de biblioteca.

S’ha instal·lat un sistema antifurt que ha permès fer 
un inventari de tot el nostre fons bibliogràfic.

S’han racionalitzat i optimitzat els espais d’atenció als 
usuaris de la biblioteca, incrementat la superfície de 
taules per a consulta i lectura de llibres, habilitat més 
espai per exposar les novetats en la sala de lectura 
i al vestíbul de l’edifici per a una major difusió de les 
novetats que periòdicament incorporem al fons.

101 656

2147
803

320
439

22532

1713

usuaris presencials lectors de sala

llibres consultats en sala

préstecs bibliotecaris

revistes consultades en sala

volums adquirits

volums disponibles

59 col·legiats
42 no col·legiats

382 Col·legiats / 274 no col·legiats

114 llibres / 325 revistes

21551 Llibres
407 Títols de revistes
508 CD/DVD
66 Llibres fons antic

documents consultats
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Publicacions
Edició de llibres per posar en valor la tasca professional de l’arquitecte i de l’arquitectura de la nostra Demarcació

Actes Culturals
Llistat de les activitats i actes culturals per ordre cronològic

EL CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA,TRANSFORMAT I TRANSFORMADOR 
1990-2012. 

Editat per la Demarcació de Tarragona del Col• legi d’Arquitectes de Catalunya amb el suport de 
l’Ajuntament de Vila-seca i del Port de Tarragona. 
ISBN 978-84-606-6223-5
DL. T-261-2015

IX // 2015 VIII // 2013 VII // 2011
BIENNAL ALEJANDRO DE LA SOTA
MOSTRA D’ARQUITECTURA DE TARRAGONA
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DEL COAC

Catàleg que recull les obres presentades en les tres últimes edicions de la Biennal d’Arquitectura 
Alejandro de la Sota.
ISBN 978-84-606-9375-8
DL. T-944-2015
Juliol de 2015

JOSEP MARIA VIVES CASTELLET, ARQUITECTE
Editat per la Demarcació de Tarragona del Col• legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Institut d’Estudis 
Vallencs. Amb el suport de l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner.
ISBN 978-84-860-8377-9
DL. T-947-2015
Novembre de 2015.

EXPOSICIÓ: IMAGINARY SPACES
Del 7 al 28 de gener de 2015.l’Arquitecte César Azcárate ens presentà questa mostra de 
fotografi es de gran format on converteix espais abandonats en espais nous, en alguns 
casos imaginaris, en d’altres possibles.

CONFERÈNCIA: CÉSAR AZCÁRATE [ACXT/IDOM] 
Obres i projectes recents. Entre lo imaginario y lo real.
Dijous 15 de gener de 2015 a les 19.30h. Sala d’actes COAC Tarragona

CONFERÈNCIA: PROJECTES EN PAISATGES CULTURALS
Dijous 22 de gener de 2015 a les 19.30h. A càrrec de l’arquitecte Carles LLop. 
Presentació de l’experiència docent de l’assignatura optativa de l’Escola d’arquitectura 
ETSAV Projectes en paisatges culturals.

CICLE INTESIS. CONFERÈNCIA DE NÚRIA SALVADÓ
Dijous 29 de gener de 2015 a les 19.30h. Presentació de la tesi doctoral de Núria 
Salvadó Aragonès. IH, Intervals habitats.

EXPOSICIÓ: PREMIS AJAC IX
Del 5 de febrer al 13 de març de 2015. El COAC de Tarragona enceta la itinerància de 
l’exposició PREMIS AJAC IX, que mostra  els projectes de joves arquitectes guardonats 
en l’última edició d’aquests premis. 

CONFERÈNCIA: INEXPERIÈNCIA #1
Dijous 5 de febrer a les 19.30h. COAC Tarragona. A càrrec dels joves arquitectes 
guardonats a la IX edició dels Premis AJAC. 

DIÀLEG DE CLOENDA DEL CICLE ARQUITECTURES EMPELTADES

Dijous 12 de febrer de 2015 a les 19.30h. A càrrec de Jordi Badia que explicà 
el Museu de Can Framis i d’AV62 Arquitectos que van presentar el Projecte 
de revitalització del districte d’Adhamiya a Bagdad.
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LLIURAMENT DE PREMIS DE LA IX BIENNAL
El dijous 30 d’abril a les 18.30h es va fer l’acte de lliurament de premis de la IX Biennal 
d’arquitectura Alejando de la Sota. A continuació s’inaugurà l’exposició d’aquesta mostra.

CONFERÈNCIA D’OSCAR TUSQUETS
Coincidint amb l’acte de lliurament de premis de la “IX Biennal”, el dijous 30 d’abril a les 
18.30h, l’arquitecte Oscar Tusquets ens parlà del que ell anomena “El meu últim gran 
projecte”. Una conferència sobre l’Estació de Toledo i les Places Díaz i Montecalvario

EXPOSICIÓ: IX BIENNAL ALEJANDRO DE LA SOTA
Del 30 d’abril al 14 d’agost de 2015. Sala d’exposicions COAC Tarragona. Mostra de les 
obres guardonades en cadascuna de les modalitats de la IX edició d’aquests premis.

CONFERÈNCIA: Anna Bastús + JM Ferran i G. Bosques
Dijous 11 de juny de 2015.Conferència dels arquitectes guardonats a la IX Biennal 
Alejandro de la Sota. En aquest cas dos habitatges molt interessants, un de nova 
construcció i un de rehabilitat.

CONFERÈNCIA: NUA arquitectures + NAM Arquitectura
Dijous 18 de juny de 2015. Conferència dels arquitectes guardonats a la IX Biennal 
Alejandro de la Sota. Ens expliquen el SDA de Campclar i el despatx del Cos del Bou a 
Tarragona. 

EXPOSICIÓ: INTEGRATION byPatGranadian
Del 22 de juny al 22 de juliol al Barhaus. Una mirada personal de la fotògrafa Patricia 
Suárez en un recull de 8 imatges que denoten el joc de superposicions gràfi ques a través 
de fotografi es reals.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
EL CENTRE HISTÒRIC DE VILA-SECA,TRANSFORMAT I TRANSFORMADOR 1990-
2012.  De l’arquitecte Anton Pàmies. Dimecres 1 de juliol a les 20h a l’Ajuntament de 
Vila-Seca. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL MODERNISME A TARRAGONA”
Dimecres 9 de setembre de 2015. Presentació del llibre “El Modernisme a Tarragona” a 
càrrec de l’arquitecte tècnic Josep M. Buqueras Bach, autor d’aquesta edició.

EXPOSICIÓ: VERTICAL ARCHITECTURE
Del 16 de febrer al 10 d’abril de 2015 al Barhaus. L’exposició fotogràfi ca de Francesc 
Magarolas mostra un recorregut en diferents ubicacions formals i geogràfi ques que 
emfatitzen la verticalitat de les formes.

PRESENTACIÓ DE LA NOVEL•LA “TARRACO 179 dC”
Dimarts 17 de febrer de 2015. Després de “TARAKON 218 aC”, ara l’arquitecte Xavier 
Climent ens presenta el segon llibre de la saga.

 

CONFERÈNCIA: A CÀRREC D’IÑIGO MAGRO DE ORBE
Dijous 19 de febrer de 2015 a les 19.30h. Recorregut per la trajectòria professional 
de l’arquitecte.  Explicà el Centre per a persones amb paràlisis cerebral AVAPACE de 
Valencia.

VERMUTS D’OBRA - VALLS I ALCOVER
El dissabte 28 de febrer de 2015 a les 10.30h vam visitar el Convent del Carme de Valls 
i a les 12.00h el Convent de les Arts d’Acover. Al fi nalitzar la visita serví el tradicional 
vermut gratuït.
 

CICLE URBANITATS. CONFERÈNCIA DE LOLA DOMÈNECH
Dijous 5 de març de 2015 a les 19.30h. 
Entre d’altres obres explica la remodelació del Passeig de St. Joan de Barcelona.

CICLE INTESIS. CONFERÈNCIA DE JOSEP M. TOLDRÀ
Dijous 12 de març 2015 a les 19.30h.Presentació de la tesi doctoral de Josep M Toldrà 
Domingo. La geometria de l’amfi teatre de Tarragona.

EXPOSICIÓ: CONCURS FUNDACIÓ LA MUNTANYETA
Del 16 de març al 17 d’abril de 2015. Mostra de tots els projectes presentats al Concurs 
per la remodelació de l’edifi ci de l’antic institut de Bonavista per equipament al servei de 
les persones amb discapacitat.

EXPOSICIÓ: ELS PFC’s D’UNA NOVA ESCOLA
El dijous 19 de març a les 19.30h es va fer la conferència inaugural de l’exposició que 
mostra de la primera collita dels projectes fi nals de carrera de l’Escola d’Arquitectura de 
Reus. Oberta del 19 de març al 17 d’abril.
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CICLE IMPORT GENEVA. CONFERÈNCIA #03
Dijous 26 de novembre de 2015. Conferència a càrrec de Daniela Liengme (arquitecta de 
Ginebra) + Ricard Galiana (Export Barcelona) 

CICLE INTESIS: ERNEST FERRÉ 
El dijous 10 de desembre de 2015. Presentació de Tesi Doctoral de l’Arquitecte Ernest 
Ferré Ricart, titulada “Text i Tectònica” 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE L’ARQUITECTE VIVES CASTELLET
Dijous 10 de desembre de 2015 a les 19.30h, a la Sala d’Actes de l’Institut d’Estudis 
Vallencs (carrer Jaume Huguet, 1, Valls) 

CONFERÈNCIA: 150 ANIVERSARI DE L’ARQUITECTE PAU MONGUIÓ
Dijous 17 de desembre de 2015. A càrrec de l’arquitecte Jaume Costa i Pallejà, que ens 
parlà de la trajectòria professional d’aquest arquitecte tarragoní. 

CONCERT DE NADAL
Divendres 18 de desembre de 2015. Concert de Nadal de la Demarcació “Conjunt de 
guitarres” a càrrec dels alumnes del Conservatori de Música de Tarragona. 

CICLE INTESIS. CONFERÈNCIA DE JUAN F. RÓDENAS
Dijous 17 de setembre de 2015. Presentació de la Tesi Doctoral de l’Arquitecte Juan 
Fernando Ródenas titulada “Antonio Bonet. PobladoHifrensa (1967-1975)” 

EXPOSICIÓ: LES AFINITATS ELECTIVES
Del 16 de setembre al 22 d’octubre. A través de 5 conceptes presents en l´obra d´Anna 
& Eugeni Bach, l’exposició mostra el particular imaginari d’aquest estudi. El dijous 1 
d’octubre inauguració de l’exposició i conferència a càrrec d’Anna & Eugeni Bach.

EXPOSICIÓ: IMATGES DE POBLET
Un recull de fotografi es del Monestir de Poblet que van ser preses durant la primera 
meitat de segle XX. L’exposició es podrà veure del 16 d’octubre de 2015 al 4 de març de 
2016 a la Sala Barhaus.

CONFERÈNCIA: BATLLE I ROIG ARQUITECTES
Dins el cicle conferències de la IX Biennal Alejandro de la Sota, el dijous 22 d’octubre, el 
despatx d’arquitectura Batlle i Roig presenta  la seva obra més recent, l’institut Roseta 
Mauri de Reus, obra guanyadora en aquest certamen. 

EXPOSICIÓ: IMPORT GENEVA
Del 29 d’octubre al 23 de desembre de 2015.. Una exposició de l’arquitectura 
d’habitatges més recent de la ciutat suïssa de Ginebra. 

CICLE IMPORT GENEVA. CONFERÈNCIA #01
Dijous 29 d’octubre. Conferència a càrrec de Francesco della Casa (arquitecte cantonal 
de Ginebra) i de NicolaRegusci + Xavier Bustos (directors de cites connectionproject i 
autors l’exposició) 

CICLE IMPORT GENEVA. VIATGE A GINEBRA
La Demarcació organitza un viatge per visitar l’arquitectura suïssa de la ciutat de 
Ginebra. Dies 6,7,i 8 de novembre de 2015.

CICLE IMPORT GENEVA. CONFERÈNCIA #02
Dijous 12 de novembre de 2015. A càrrec de Nicolas Monnerat - mpharchitectes (Import 
Geneva) + Arturo Frediani (Export Barcelona)
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Representació institucional Acció institucional Comunicació

S’han editat 53 butlletins informatius

Podeu consultar el newsletter T@R a 
www.coac.net/Tarragona/T@R/T@R.html

140 708

915

175

51634
72

360.000 €
336

correus informatius seguidors al facebook

seguidors al twitter

notícies publicades

tweets fetsnotícies publicades al web

aparicions en premsa

enviats a 108.626 adreces

50.627 persones d’abast
16.770 Post Clicks 

566 retweets 
264 vegades com a favorits

valor econòmic
subscrits al recull de premsa

7% Projecció ciutadana 

7% Temes col·legials
5% Concursos 
 i Serveis

19% Formació

27%T@R

6%  Biennal

29%Activitats
 culturals

correus 
enviats

Podeu consultar el compte de facebook a
www.facebook.com/coactarragona

El compte de Twiter de la Demarcació està operatiu 
des del 10 de juliol de 2014. Podeu seguir aquesta 
xarxa social a https://twitter.com/COAC_tgn

Durant l’any 2015 s’han mantingut relacions amb 
diferents administracions, organismes, entitats i 
col·legis professionals del territori. Les més rellevants 
han estat les següents:

Generalitat de Catalunya
Comissió territorial d’urbanisme
Comissió territorial de patrimoni cultural
Comissió de seguiment del PDU del CRT

Diputació de Tarragona
Col·laboració en formació
Desenvolupament conveni concurs Savinosa
Patrocini difusió i acció cultural (IX Biennal)

Ajuntament de Tarragona
Consell Assessor del territori
Consell Assessor en matèria de patrimoni històric
Col• laboració difusió i acció cultural

Ajuntament de Reus
Comissió de seguiment POUM

Ajuntament de Valls
Comissió de Patrimoni

Ajuntament de Vila-seca
Edició del llibre “Transformació del  centre històric”

Institut d’Estudis Vallencs
Edició del llibre “Josep Maria Vives Castellet Arquitecte”

Universitat Rovira i Virgili
Conveni Escola d’Arquitectura

A. P. de Paràlisi Cerebral
Organització concurs nou edifi ci

#CONVERSES
Trobades de debat amb diferents candidats a l’alcaldia de 
Tarragona per conversar dels grans temes d’urbanisme i 
territori que té per davant Tarragona.
Dijous 26 de març. Pau Ricomà, alcaldable per ERC.
Dimarts 31 de març.  Arga Sentís, alcaldable per IPCV - EUA
Dimarts 7 d’abril. Alejandro Fernández, alcaldable pel PP.
Dijous 16 d’abril. Albert Abelló, alcaldable per CiU
Dimarts 21 d’abril. Josep M. Milà, del PSC

JORNADA DE DEBAT PDU CRT: 
Pla Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit cel Centre 
Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. 
Dissabte 14/11/2015. de novembre de 2015 a les 09.30 h.

FESTA PATRONAL 2015
Divendres 17 de juliol. Benvinguda del president de la 
Demarcació, Joan Tous, i del degà de COAC, Lluís Comerón. 
Signatura del conveni de cessió de l’arxiu professional de 
l’arquitecte Josep Ferrer Bosch i conferència a càrrec d’aquest 
arquitecte. Homenatge als arquitectes amb 25 anys de 
col• legiació. Sopar gratuït per a tots els assistents.


