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La Delegación del
Alt Empordà del
COAC muestra
una
documentación
inédita sobre el
proyecto de
reconstrucción de
la iglesia de Sant
Pere de Figueres
Con motivo de la festividad de Sant Pere, la Delegación del Alt Empordà del Colegio de
Arquitectos de Cataluña muestra un conjunto de dibujos y planos inéditos de las
primeras propuestas para la reconstrucción de la iglesia de Sant Pere de Figueres, del
arquitecto Pelayo Martínez Paricio (1898-1978), una vez finalizada la Guerra Civil.
2020-06-29 12:33

Tornar

La Delegació de
l'Alt Empordà del
COAC dona a
conèixer una
documentació
inèdita sobre el
projecte de
reconstrucció de
l?església de
Sant Pere de
Figueres
Amb motiu de la festivitat de Sant Pere, la Delegació de l?Alt Empordà del Col·legi

d?Arquitectes de Catalunya dona a conèixer un conjunt de dibuixos i plànols inèdits de les
primeres propostes per la reconstrucció de l?església de Sant Pere de Figueres, de
l?arquitecte figuerenc Pelayo Martínez Paricio (1898-1978), un cop finalitzada la Guerra Civil.
2020-06-29 12:33

Tornar

SÍNTESIS
ARQUITECTÓNICAS
| María Sebastián:
La construcción
turística en las
Islas Baleares
(1939-2005).
Arquitectura,
urbanismo y
fotografía.

Demarcació :
Data inici :

Tornar

Cierra la quinta edición del ciclo Síntesis Arquitectónicas, la arquitecta María Sebastián
con la presentación de su tesis La construcción turística en las Islas Baleares (19392005). Arquitectura, urbanismo y fotografía, el jueves 16 de julio (19 horas), en línea.

SÍNTESIS
ARQUITECTÒNIQUES
| María Sebastián:
La construcció
turística a les Illes
Balears (19392005).
Arquitectura,
urbanisme i
fotografia

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El dijous 16 de juliol a les 19 h, l?arquitecta María Sebastián tanca la 5a edició del cicle
Síntesis Arquitectòniques amb la tesi La construcció turística a les Illes Balears (19392005). Arquitectura, urbanisme i fotografia. La tesi té com a objectiu fonamental l?anàlisi
dels projectes arquitectònics i urbanístics turístics desenvolupats entre 1939 i 2005 a les
Balears i la seva contextualització en un marc global.

SÍNTESIS
ARQUITECTÓNICAS
| Rocío Narbona:
Cartografía
operativa para el
proyecto de
paisaje turístico

de Canarias

Demarcació :
Data inici :
Tornar

La segunda presentación del ciclo Síntesis Arquitectónicas 2020, se realizará en línea el
jueves 25 de junio (19 horas). En esta ocasión, la arquitecta Rocío Narbona nos presentará
su tesis doctoral titulada Cartografía operativa para el proyecto de paisaje turístico de
Canarias.

SÍNTESIS
ARQUITECTÒNIQUES

| Rocío Narbona:
Cartografía
operativa para el
proyecto de
paisaje turístico
de Canarias

Demarcació :
Data inici :
Tornar

La segona presentació del cicle Síntesis Arquitectòniques 2020, tindrà lloc en format en
línia el dijous 25 de juny (19 hores). En aquesta ocasió, l?arquitecta Rocío Narbona ens
presentarà la seva tesi doctoral titulada Cartografía operativa para el proyecto de paisaje
turístico de Canarias.

El COAC Girona
estrena un nuevo
portal que recoge
los 23 años de
Premios de
Arquitectura de
las Comarcas de
Girona

Demarcació :
Data inici :

Tornar

Síntesis
Arquitectónicas |
Toni Vidal: Atlas
del puerto de Maó

Demarcació :
Data inici :

Tornar

El Departamento de Cultura de la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC) ha programado la quinta edición del ciclo de conferencias Síntesis
Arquitectónicas que, por primera vez, se realizarán en linea.

El COAC Girona
estrena un nou
portal que recull
els 23 anys de
Premis
d'Arquitectura de
les Comarques de
Girona

Demarcació :
Data inici :
Tornar

Síntesis
Arquitectòniques
| Toni Vidal: Atles
del port de Maó

Pàgines
Demarcació :
Data inici :
Tornar

El Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del Col·legi d?Arquitectes de
Catalunya (COAC) ha programat la cinquena edició del cicle de conferències sínTESIS
Arquitectòniques que, per primera vegada, es realitzaran en línia.
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