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Exposició:
"Montbau, 19581964. Entre
Arquitectura i
Harmonia"

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El COAC inaugura el proper dia 22 d?abril a la seu de plaça Nova l?exposició ?Montbau,
1958-1964. Entre Arquitectura i Harmonia?, que mostra l?exemplaritat arquitectònica i
urbanística del barri de Montbau.

Presentació del
llibre "La casa
como jardín"

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El proper 20 d'abril a les 19 h, a través del canal d'Instagram de La Capell, tindrà lloc la
presentació del llibre "La casa como jardín" amb Xavier Monteys, Maria Rubert i Enric
Granell.
Clica aquí per seguir l'acte.

Segona sessió
del Cicle
d'Homenatge a
Enric Miralles,
amb Soraya
Smithson, Joan
Roig i Benedetta
Tagliabue

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El 10 de juny a les 18 h tindrà lloc la segona sessió del cicle amb el qual el COAC se suma
als actes que commemoren els 20 anys de la mort d?Enric Miralles, un dels arquitectes
més rellevants dels darrers temps. En aquesta sessió, que es retransmetrà en directe per
streaming, comptarem amb la participació de Soraya Smithson, Joan Roig i Benedetta
Tagliabue.

Primera sessió
del Cicle
d'Homenatge a
Enric Miralles,
amb Rafael
Moneo i
Benedetta
Tagliabue

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El 3 de juny a les 17.30 h arrenca el cicle de xerrades en línia amb el qual el COAC se suma
als actes que commemoren els 20 anys de la mort d?Enric Miralles, un dels arquitectes
més rellevants dels darrers temps. En aquesta primera sessió comptarem amb la participació
dels arquitectes Rafael Moneo i Benedetta Tagliabue.

El COAC participa
en l?homenatge a
Enric Miralles
amb un cicle de
xerrades que
tindrà lloc el
proper mes de
juny
L?any 2020 es complien 20 anys de la mort d?Enric Miralles, un dels arquitectes més
rellevants dels darrers temps. Enguany la Fundació Enric Miralles impulsa un homenatge a la
seva figura i la seva trajectòria, que es concreta amb un programa d?exposicions i activitats
per mostrar el llegat de l?arquitecte i les seves diferents facetes com a creador i professor.
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Tornar

Visita comentada
a l'exposició
"Montbau, 19581964. Entre
Arquitectura i
Harmonia"

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El proper dijous 1 de juliol a les 13 h, tindrà lloc una visita comentada a l'exposició
"Montbau, 1958-1964. Entre Arquitectura i Harmonia", a càrrec de l'Arxiu Històric del
COAC.
La visita tindrà una durada aproximada d'una hora.
Cal inscripció prèvia, ja que l'aforament és limitat.

Visita comentada
a l'exposició
"Montbau, 19581964. Entre
Arquitectura i
Harmonia"

Demarcació :

Data inici :
Tornar

El proper dijous 10 de juny a les 13 h, tindrà lloc una visita comentada a l'exposició
"Montbau, 1958-1964. Entre Arquitectura i Harmonia", a càrrec de l'Arxiu Històric del
COAC.
Per a més informació sobre les mesures de prevenció als centres del COAC, clica aquí.
S'han tancat les inscripcions, ja que l'aforament està complet.

Visita comentada
a l'exposició
"Montbau, 19581964. Entre
Arquitectura i
Harmonia"

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El proper dijous 6 de maig a les 13 h, tindrà lloc una visita comentada a l'exposició
"Montbau, 1958-1964. Entre Arquitectura i Harmonia", a càrrec de l'Arxiu Històric del
COAC.
Per a més informació sobre les mesures de prevenció als centres del COAC, clica aquí.
S'han tancat les inscripcions, ja que l'aforament està complet.

Itinerari guiat per
Montbau, en el

marc de
l'exposició a
plaça Nova

Demarcació :
Data inici :
Tornar

En el marc de l'exposició ?Montbau, 1958-1964. Entre Arquitectura i Harmonia?, que es
podrà veure a la seu de plaça Nova del 22 d'abril al 3 de juliol, el COAC organitza un itinerari
guiat pel barri de Montbau.
La visita, a càrrec del Director de l?Arxiu Històric Fernando Marzà, tindrà lloc el divendres
7 de maig a les 10 h.
S'han tancat les inscripcions, ja que l'aforament està complet.

Pàgines

Conferència a
càrrec de TEd?A
arquitectes

Demarcació :
Data inici :
Tornar

En el marc de la sessió informativa sobre el curs de Nous Sistemes Constructius, l'Escola
Sert organitza una conferència a càrrec de l'arquitecte Jaume Mayol, de TEd?A arquitectes,
que tindrà lloc el proper dijous 22 d'abril a les 18 h, i compta amb la col·laboració de l'Àrea
de Cultura del COAC.
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