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Delegació
Garrotxa-Ripollès
del Col·legi
d?Arquitectes de
Catalunya: 25
anys traient el
nas. Bartomeu
Agustí Vergés i la
Suïssa que no va
ser

Demarcació :
Data inici :
Tornar

En el marc de la commemoració dels 25 anys de la Delegació Garrotxa-Ripollès del
Col·legi d?Arquitectes de Catalunya, el divendres 16 de desembre, a les 19 hores, tindrà
lloc a la nova seu de la delegació ubicada a la Casa Serra la conferència Bartomeu Agustí
Vergés i la Suïssa que no va ser, a càrrec d'Anna Bonfill Plana, cap de l?àrea Arxiu
Municipal d?Olot, i Joan Falgueras Font, arquitecte.

ESTRATÈGIES
DE CIUTAT I
AGENDA
URBANA

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El proper dimarts 13 de desembre a les 18.30 h, a la sala Mirador del COAC, coincidint amb
l'Assemblea General de l'AAUC està previst fer un acte de presentació de 4 agendes urbanes
pilot finançades pel MITMA amb Fons Next Generation, sota el títol ?Estratègies de Ciutat i
Agenda Urbana?.

VISITA:
VITRALLS BONET

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El proper dissabte, 26 de novembre, l'Agrupació d?Arquitectes per a la Defensa i la
Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) organitza una visita als nous tallers
de VITRALLS BONET a l?Hospitalet de Llobregat.
Vitralls Bonet és un taller centenari on segueixen una rigorosa metodologia de documentació i
seguiment en les intervencions de restauració alhora que desenvolupen nous procediments
en camp del treball del vidre.

Les Dones Fem
Neuroarquitectura

Demarcació :

Data inici :
Tornar

El Grup Obert de Dones Arquitectes del COAC continua amb el cicle 'Les dones fem'.
Sota el títol 'Fem Neuroarquitectura', la propera sessió consistirà en una conferència sobre
aquesta disciplina a càrrec de l?arquitecta Clara Rius, arquitecta i sòcia directora a Ahead
psp ? Barcelona Healyhcare Architecture.

Cicle MARQ
2022/2023.
'Recreo en lo
doméstico', a
càrrec d'Ivet
Gasol

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El dijous 1 de desembre, a les 16.30 h, la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del
COAC, acull la quarta sessió del cicle MARQ 2022/2023 amb la conferència ?Recreo en lo
doméstico?, a càrrec de l?arquitecta Ivet Gasol de Cierto Studio. L'acte també es podrà
seguir en directe a través del YouTube de la Demarcació de Girona del COAC.

LACOL
Arquitectura
Cooperativa

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El dijous 1 de desembre de 2022, a les 19:30 h, tindrem l?oportunitat d?escoltar la
conferència de LACOL Arquitectura Cooperativa, on l?arquitecta Ari Artigas ens parlarà
sobre la trajectòria de la cooperativa i dels seus projectes més rellevants. Una conferència
presencial oferta per la Demarcació de Tarragona del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya.

Cicle MARQ
2022/2023.
'Patrimoni
emocional', a
càrrec d'Eva
Prats

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El dimarts 13 de desembre, a les 16.30 h, la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona
del COAC, acull la cinquena i darrera sessió del cicle MARQ 2022/2023 amb la conferència ?
Patrimoni emocional?, a càrrec de l?arquitecta Eva Prats del despatx Flores & Prats
Arquitectes. L'acte també es podrà seguir en directe a través del YouTube de la Demarcació
de Girona del COAC.

XLV CURSET DE
L'AADIPA: LLUÍS

DOMÈNECH I
MONTANER.
EUROPA I MÉS
ENLLÀ

Demarcació :
Data inici :
Tornar

Des de fa més de quaranta anys, l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la
Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
(COAC) organitza el Curset 'Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic'.
Enguany, es durà a terme del 15 al 18 de desembre de 2022, sota el títol 'Lluís Domènech i
Montaner. Europa i més enllà'. Aquesta serà la XLV edició que se?n celebrarà.

Walden 7 o la vida
a les ciutats

Demarcació :
Data inici :
Tornar

En el marc del festival de videoart LOOP BARCELONA, el LOOP i el Centre Obert
d?Arquitectura col.laboren i presenten el projecte videogràfic sobre l?edifici Walden,
?Walden 7 o La vida a les ciutats?, de l?artista visual Domènec.

Pàgines

UNBOXING THE
LIBRARY: UNA
MIRADA SOBRE
ELS FONS DE LA
BIBLIOTECA.
?ROSSI I ELS
POSTROSSIANS?
A CÀRREC DE
CAROLINA B.
ESTÉVEZ

Demarcació :
Data inici :
Tornar

Amb la sessió ?Rossi i els postrossians? reprenem el cicle ?Unboxing the library. Una
mirada sobre els fons de la Biblioteca?, la nova activitat impulsada per la Biblioteca del
Col·legi d?Arquitectes de Catalunya (COAC) per tal de donar major visibilitat a la riquesa
bibliogràfica que custodia. En aquesta ocasió l?arquitecta Carolina B. Estévez ofereix una
mirada a una de les figures clau de l?arquitectura de la segona meitat del segle XX i el recent
renaixement de les seves teories en l?eix italobelga.
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