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Lliurats els
guardons del II
Premi Europeu
d'Intervenció en
Patrimoni
Arquitectònic
AADIPA
El passat 12 de juny, a la seu del COAC a Barcelona, es va fer pública la decisió del jurat de
la 2a edició del Premi Europeu d?Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA. En
l?acte, celebrat en el marc de la II Biennal Internacional d?Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic AADIPA, es van conèixer els noms dels 14 projectes finalistes i de les 5 obres
premiades.
2015-06-16 10:00

Tornar

Seminario
"Arquitectura e
Industria: nuevos
materiales y
espacio interior"

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El seminario, organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad y dirigido por los
arquitectos Félix Arranz y Ramon Sanabria, se centrará en los nuevos materiales y el
espacio interior. Más información

Programa

Seminari
"Arquitectura i
Indústria: nous
materials i espai
interior"

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El seminari, organitzat per la Fundació 'Arquitectura y Sociedad' i dirigit pels arquitectes
Félix Arranz i Ramon Sanabria, es centrarà en els nous materials i l'espai interior.
Programa de la jornada

El Hospital de
Olot, la
reconstrucción de
Can Calau y el
proyecto Arrels,
premiados

El pasado viernes, la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
acogió el acto de entrega de la 18ª edición de los Premios de Arquitectura de las
Comarcas de Girona, una de las actividades más importantes dentro del sector de la
arquitectura y la construcción en la provincia de Girona.
2015-06-08 12:00

Tornar

L'Hospital d'Olot,
la reconstrucció
de Can Calau i el
projecte Arrels
premiats
El passat divendres, la Demarcació de Girona del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya
(COAC) va acollir l?acte de lliurament de la 18a edició dels Premis d?Arquitectura de les
Comarques de Girona, una de les activitats més importants dins el sector de l?arquitectura i
la construcció a la nostra província de Girona.
2015-06-08 12:00

Tornar

RCR Arquitectes
han sido
galardonados con
la Medalla de Oro
de Arquitectura
de Francia
La Academia de Arquitectura de Francia ha concedido la Medalla de Oro del 2015 al estudio
RCR Arquitectes, formado por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta, en
reconocimiento a la labor llevada a cabo en el arte de la construcción. La entrega de este
premio tendrá lugar el próximo 10 de junio en la Maison de l'Architecture de París.
2015-06-03 12:00

Tornar

CaixaForum
muestra
documentación
del Archivo y la
Biblioteca en la

exposición de
Alvar Aalto
Hasta el día 23 de agosto se puede ver en Barcelona la exposición "Alvar Aalto. 1898-1976.
Arquitectura orgánica, arte y diseño" que organiza CaixaForum Barcelona (Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 6).
La muestra presenta una amplia panorámica de la vida y producción de este arquitecto
legendario, mostrando sus edificios y diseños más representativos, y algunas revelaciones
que darán un punto de novedad a su conocimiento.
2015-06-03 10:00

Tornar

CaixaForum
mostra
documentació de
l'Arxiu i la
Biblioteca a
l'exposició
d'Alvar Aalto
Fins al 23 d'agost es pot veure a Barcelona l'exposició "Alvar Aalto. 1898-1976.
Arquitectura orgànica, art i disseny" que organitza CaixaForum Barcelona (Av. Francesc
Ferrer i Guàrdia, 6).
Aquesta mostra presenta una àmplia panoràmica de la vida i producció d?aquest arquitecte
llegendari, mostrant els seus edificis i dissenys més representatius, i algunes revelacions que
donaran un punt de novetat al seu coneixement.
2015-06-03 10:00

Tornar

RCR Arquitectes
han estat
guardonats amb
la Medalla d?Or
d?Arquitectura de
França
L'Acadèmia d'Arquitectura de França ha concedit la Medalla d'Or del 2015 a l'estudi RCR

Arquitectes,
format per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, en reconeixement a la
Pàgines
tasca portada a terme en l'art de la construcció.
2015-06-03 12:00

Tornar

La construcción
del metro, nueva
proyección en la
Maqueta
Barcelona
El 8 de junio se ha estrenado en el COAC una nueva proyección en la instalación "Maqueta
Barcelona: proyecciones en la ciudad". Este segundo audiovisual, que irá acompañado de
una exposición en el Altillo del COAC, tratará sobre la construcción del metro en Barcelona.
2015-05-26 11:00

Tornar
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