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¡No te lo pierdas! Julio 2018
Ha llegado el verano y el #Nothoperdis nos propone varias actividades que nos permitirán
movernos por todo el territorio.
2018-07-03 12:13

Tornar

Pre-Biennial Event: Lecture by Gilles Clément
Demarcació :
Data inici :
Tornar

From the International Landscape Biennial of Barcelona, we would like to invite you to the talk
that Gilles Clément, eminent French landscape artist, will give on the occasion of the
presentation of his latest book.
This is the first event that we organize ahead of the 11th Barcelona Landscape Biennial,
which will take place in September 2020.

Conferencia de Gilles Clément
Demarcació :
Data inici :
Tornar

El próximo jueves 3 de octubre a las 19.00 h, se celebrará en la Sala de Actos del COAC una
charla a cargo de Gilles Clément, eminente paisajista francés, en motivo de la presentación
de su último libro.
Este será el primer acto pre-bienal de cara a la 11ª edición de la Bienal Internacional de
Paisaje, y esperamos que sea punto de encuentro de estudiantes y profesionales
interesados en el paisaje.

Exposició "L'Art interpreta el Disseny", d'Olivari by Arcon

Demarcació :
Data inici :
Tornar

Coincidint amb el 50è aniversari de l?Arxiu Històric del COAC, s?inaugura l?exposició
?L'Art interpreta el Disseny? de l?empresa Olivary by Arcon, empresa patrocinadora dels
actes de celebració dels 50 anys de l?Arxiu Històric.

Entrega de premios del 4º Concurso fotográfico COAC-CC
Demarcació :
Data inici :

Tornar

El jueves 26 de septiembre, a las 19 h, tendrá lugar en la Sede de Vic de la Demarcación de
las Comarcas Centrales del Colegio de Arquitectos, la entrega de los premios del
4º CONCURSO FOTOGRÁFICO COAC-CC.
En el transcurso del acto se inaugurará la exposición de las obras presentadas.
Más información

Lliurament de premis del 4t Concurs fotogràfic de COAC-CC
Demarcació :
Data inici :

Tornar

El dijous 26 de setembre, a les 19 h, tindrà lloc a la sala d?actes de la Seu de Vic de la
Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d?Arquitectes, l?acte de lliurament dels
premis del 4T CONCURS FOTOGRÀFIC COAC-CC.
En el decurs de l?acte s?inaugurarà l?exposició de les obres presentades.
Més informació

Exponemos la obra de un centenar de arquitectos para conmemorar el 50º
aniversario de nuestro Archivo
Demarcació :
Data inici :

Tornar

El próximo 7 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Arquitectura y en el marco de
la celebración de los 50 años de nuestro Archivo Histórico, en el COAC inauguramos la
muestra "50 años del Archivo Histórico", que se podrá visitar en el Altell y el Espai Picasso de
Plaça Nova hasta el 6 de enero.

El COAC cedeix més de 50 documents per una exposició sobre
l?arquitectura mediterrània al Museu ICO
L?Arxiu del COAC ha cedit més de cinquanta documents per a l?exposició ?Imaginando la
casa mediterránea. Italia y España en los años 50?, que es podrà visitar al museu ICO a
partir del 2 d?octubre. Es tracta d?un recull de fotografies, plànols, dibuixos i altres
documents originals que mostren el desenvolupament de l?arquitectura a la costa
mediterrània amb valors autòctons en un moment que Espanya i Itàlia s?apropaven
artísticament.
2019-09-09 11:05

Tornar

El COAC participa en el Park(ing) Day Barcelona 2019
El viernes 20 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, tendrá
lugar la próxima edición del Park(ing) Day, que se celebra simultáneamente en distintas
ciudades de todo el mundo.
2019-09-16 13:06

Tornar

Exposició:
Pàgines "50 anys de l'Arxiu Històric"
Demarcació :
Data inici :
Tornar

El proper 7 d'octubre, coincidint amb el Dia Mundial de l'Arquitectura i en el marc de la
celebració dels 50 anys del nostre l'Arxiu Històric, al COAC inaugurem la mostra "50 anys
de l'Arxiu Històric", que es podrà visitar a l'Altell i l'Espai Picasso fins al 6 de gener.

1 23456789

? següent ?últim »

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : https://www.arquitectes.cat/ca/taxonomy/term/865

