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Vermuts d?obra 40 - Teatro Romano de Tarragona
Demarcació :
Data inici :
Tornar

El sábado 24 de noviembre de 2018 organizamos una visita guiada al Teatro Romano de
Tarragona, un conjunto que recientemente ha sido objeto de las obras de adecuación y
musealización del espacio para hacerlo valer y integrarlo en el circuito de equipamientos
patrimoniales de la ciudad de Tarraco.

Vermuts d?obra 40 - Teatre Romà de Tarragona
Demarcació :

Data inici :
Tornar

El dissabte 24 de novembre de 2018 organitzem una visita guiada al Teatre Romà de
Tarragona, un conjunt que recentment ha estat objecte de les obres d?adequació i
museïtzació de l?espai per fer-lo valer i integrar-lo en el circuit d'equipaments patrimonials de
la ciutat de Tàrraco.

Visita a l'Alt Empordà i al Gironès
Demarcació :
Data inici :

Tornar

L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
(AADIPA) ha programat una visita a l'Alt Empordà i al Gironès, que tindrà lloc el dissabte
10 de novembre. La jornada ha estat organitzada per Jaume Busquets i Maria Llinàs,
codirectors del XLIè Curset de l'AADIPA.
Es tracta, ja, de la setena trobada del cicle de visites que hem realitzat en tot el territori en
relació amb el Curset d?enguany.

Visita la sede del COAC en el 48h Open House Barcelona
Demarcació :
Data inici :

Tornar

El fin de semana del 27 y 28 de octubre vuelve a Barcelona el festival de arquitecura de la
ciudad. Con motivo del 48h Open House Barcelona, durante la jornada del sábado se podrá
visitar el edificio de la sede del COAC, ubicada en Plaça Nova.
La visita a nuestra sede es este año especialmente interesante, ya que a principios de año se
inauguró la nueva fachada del edificio. Durante la visita, además de los exteriores, se podrá
ver el interior del edificio y una de las plantas de oficinas remodeladas.

Visita la seu del COAC pel 48h Open House Barcelona
Demarcació :
Data inici :

Tornar

El cap de setmana del 27 i 28 d'octubre torna a Barcelona el festival d'arquitecura de la ciutat.
Amb motiu del 48h Open House Barcelona, durant la jornada del dissabte es podrà visitar
l'edifici de la seu del COAC, ubicada a la plaça Nova.
La visita a la nostra seu és enguany especialment interessant, ja que a principis d'any vam
inaugurar la nova façana de l'edifici. Durant la visita, a més dels exteriors, es podrà veure
l'interior de l'edifici i una de les plantes d'oficines remodelades.

Arquitectour Ebre 2018
Demarcació :
Data inici :

Tornar

La edición este año del Arquitectour, la serie de visitas guiadas con que la Demarcación del
Ebre conmemora el Día Mundial de la Arquitectura, se celebrará los días 13 y 14 de octubre.
Arquitectour_ebre2018 abrirá las puertas de TRES CASAS MADRE: la de las
congregaciones religiosas de las Teresianas, de la Consolación y el antiguo convento de
Sant Francesc. Contaremos como guías con Francesc M. March, Marc Ferrando y Joan-Hilari
Muñoz.

Visita a la Torre del Agua de Sabadell y Depósito de Can Boada en
Terrassa
Demarcació :
Data inici :

Tornar

La Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico (AADIPA) ha programado una visita a Sabadell, que tendrá lugar el sábado 6
de octubre. La jornada ha sido organizada por Jaume Busquets y Maria Llinàs,
codirectores del XLIè Curset de la AADIPA, y Jordi Morros, vocal de la AADIPA de
Barcelona.
Se trata, del sexto encuentro del ciclo de visitas que hemos realizado en todo el territorio en
relación con el Curset de este año.

Arquitectour Ebre 2018
Demarcació :
Data inici :

Tornar

L'edició d'enguany de l'Arquitectour, la sèrie de visites guiades amb què la Demarcació de
l'Ebre commemora el Dia Mundial de l'Arquitectura, tindrà lloc els dies 13 i 14 d'octubre, a
l'EMD de Jesús.
Arquitectour_ebre2018 obrirà les portes de TRES CASES MARE: la de les congregacions
religioses de les Teresianes, de la Consolació i l'antic convent de Sant Francesc. Comptarem
com a guies amb Francesc M. March, Marc Ferrando i Joan-Hilari Muñoz.

Visita a la Torre de l'Aigua de Sabadell i Dipòsit de Can Boada a Terrassa
Demarcació :
Data inici :

Tornar

L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
(AADIPA) ha programat una visita a Sabadell, que tindrà lloc el dissabte 6 d'octubre. La
jornada ha estat organitzada per Jaume Busquets i Maria Llinàs, codirectors del XLIè
Curset de l'AADIPA, i Jordi Morros, vocal de la AADIPA de Barcelona.
Es tracta, ja, de la sisena trobada del cicle de visites que hem realitzat en tot el territori en
relació amb el Curset d?enguany.

Arquitectour Lleida 2018
Demarcació :
Data inici :

Tornar
Pàgines

La Demarcación de Lleida del Colegio de Arquitectos, con la colaboración del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida y el colectivo Igers Lleida, organiza la 4ª edición del
Arquitectour Lleida, que tendrá lugar el fin de semana del 6 y 7 de octubre, con motivo del
Día Mundial de la Arquitectura.
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