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COAC: DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Col·legiats

514
42
145
369

col·legiats

COAC: DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

Personal

Junta Directiva

Representants a l’Assamblea

La Demarcació té una plantilla de 9 persones, totes
elles amb contracte indefinit. Quatre d’aquests
contractes són a temps complert.

Junta Directiva

Josep Amill Fontanals

Distribució de la dedicació:

societats

Centre documentació
Formació
SAT
Visat
Comptabilitat
Secretaria
Gerència
Cultura
Manteniment i consergeria

dones
homes

6,9 %
5,8 %
8,0 %
40,2 %
3,5 %
9,2 %
5,7 %
8,0 %
12,7 %

President
Secretari
Tresorera
Vocal

Joan Tous Gomà-Camps
Juan Manuel Zaguirre Fernández
Maria Almirall Ferrerons
Jordi J. Romera Cid

Anna Bastús i Guinovart
Guillem Carrera Rey
Enric Casanovas Ripoll
Miquel Domingo Rodríguez

Durant l’any s’han celebrat 11 sessions de Junta
Directiva.
S’han celebrat Juntes Generals els dies 23 d’abril i el
30 de novembre.

Paul Draaijer
Maria Rosa Gomis i Novell
Jordi Guerrero Fernández
Jordi Martí i Balcells
Anton Pàmies i Martorell

Per modalitat de col·legiació
4

Exercents No resident

1

No Exercent No resident

0

Suspensió

65 No Exercents
486 Exercents

Gestió Patrimonial
Ha finalitzat la rehabilitació de les façanes del carrer
Sant Llorenç i del pati d’entrada. S’ha sol·licitat una
ampliació de llicència per remodelar el jardí i façanes
interiors el 2017.
S’ha instal·lat una nova alarma que incorpora càmeres
de vigilància als accessos a l’edifici i a l’arxiu històric.
S’ha sanejat la casa de les Ànimes i donat accés al
celobert comú a ambdós edificis.

col·legiats

Retribució bruta anual dels membres de Junta
President
Secretari
Tresorera
Vocal

15.300€
13.620€
8.280€
12.780€

Victor Pujol Hugas
F. Xavier Romaní Bové
Jordi Romera Cid
Pere Socias Julbe
Lluc Sumoy i Van Dyck

Durant l’any 2016 no s’han produït situacions
d’incompatibilitat legal o conflicte d’interessos respecte
els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de
Tarragona.

Arnau Tiñena Ramos
Olga Twose Gómez

556

col·legiats
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CARTA DE SERVEIS

CARTA DE SERVEIS
Suport professional

Foment de la formació i ocupació

Promoció de l’arquitectura

Representació dels arquitectes

Secretaria

BT i Orientació Professional

Arxiu Històric i fotogràfic

Representació institucional

Atenció al col·legiat

Borsa d’ofertes professionals

Atenció consulta presencials

Relacions institucionals

Emissió de certificats

Bossa de peticions ciutadanes

Arxitectura, base de dades en línia

Acció sobre les Administracions Públiques

Orientació sobre drets i deures professionals

Assistència a jornades

Reproducció de documents

Representació de COAC

Suport en resolució de qüestions sobre l’exercici professional

Visat i Registres

Escola Sert

Biblioteca i Hemeroteca

Formació contínua

Atenció i consulta presencial

Accés i atenció en el visat

Campus Professional

Accés catàleg i consulta

Emissió de certificats

Descomptes de formació

Préstec

Certificats i registres curriculars

Descomptes de formació curricular

Servei d’Assessorament tècnic
Accés informació tècnica bàsica
Accés informació subvencions
Servei d’Informació Tecnològica
Suport tècnic
Servei de documentació
Instruments d’ajuda en la redacció de projectes

Càpsules formatives

Publicacions
Publicacions a disposició dels col•legiats

Mostra d’Arquitectura de Tarragona
Participació – IX Biennal Alejandro de la Sota

Vinculació amb el Territori
Jornades de debat

Comunicació
Butlletí setmanal T@R
Xarxes socials Facebook i Twitter
Correus massius
Web arquitectes.cat/demarcacions-home/tarragona
Atenció als mitjans de comunicació

Acció Cultural
Accés a actes i exposicions
Organització de Vermuts d’obra i viatges

Oficina de Concursos
Actualitat sobre concursos i licitacions
Butlletí electrònic personalitzat
Elaboració de concursos a la carta

Assessorament Jurídic
Resolució de consultes legals de dret civil i administratiu
Servei de documentació
Suport en temes de règim disciplinari, conflictes i incidències

Assessoria Fiscal i Laboral
Resolució de consultes sobre obligacions fiscals i comptables
Resolució de consultes sobre relacions i obligacions laborals

Reclamació d’Honoraris
Resolució de consultes sobre canals i viabilitat de reclamacions
de deutes.
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SUPORT PROFESSIONAL

SUPORT PROFESSIONAL

Secretaria

Atenció al col•legiat, emisicó de certificats i suport en resolució de
qüestions sobre l’exercici professional.

449
376

correspondència
documents registrats
128 entrades
321 sortides

Telemàtic

Total

30

3

33

125

134

259

16

58

74

6

4

10

177

199

376

Col·legiació
Infraestructures.cat
Competències notari

Intervenció reglada dels treballs de l’arquitecte.

330
25

m2 visats
col·legiats que han visat

32%
Rehabilitació
i o reforma

5% Altres

63%
Obra
Nova

segons
el tipus
d’obra

societats que han visat

certificats emesos

Presencial
D’obres visades

Visat i registres

El Secretari és el receptor de tots els afers que els
col·legiats, les institucions o la societat en general
plantegen a la Demarcació, atenent-los i distribuint-los
per tal que siguin resolts.
La documentació s’ha tramitat segons els terminis
previstos. No hi han hagut incidències significatives en
l’àmbit de secretaria.

1311
9675

expedients visats
documents nous
segons
l’ús

280MIL
El visat col·legial es un servei públic de verificació
que presta el Col·legi i que, a més de ser preceptiu
per l’obtenció de la llicència d’edificació o d’altres
autoritzacions administratives, garanteix al ciutadà
que l’arquitecte que ha contractat es troba legalment
habilitat i en ple exercici de les seves competències
professionals i que el treball compleix amb els requisits
formals i documentals exigits per l’ordenament jurídic.
Per l’arquitecte, el visat no és únicament un deure
deontològic i legal, sinó que a més confirma davant de
clients i de tercers, la seva competència, autoria i drets
de propietat intel·lectual sobre el treball realitzat.

m2 visats

Visat Telemàtic
Una forma còmoda, ràpida i segura de realitzar el visat
és telemàticament, fet que facilita la comunicació amb
el Departament de Visat així com la tramesa i recepció
dels expedients en línia, sense necessitat de moure’s
del despatx.
Fruit de la tasca continuada dels darrers anys, s’ha
incrementat l’ús d’aquest canal per l’enviament dels
treballs. Cal destacar l’allau de consultes tant del
procediment, com d’aspectes informàtics.

52%
NO Habitatge

48%
Habitatge

El departament de visats compta amb 3 visadores.
Durant l’any 2016 els temps de resolució dels
expedients de visats ha variat segons el volum de feina,
situant-se entre un màxim de 10 dies feiners i un mínim
de 2 dies.
Els documents que es visen amb prioritat són CFO,
annexos A i B, assumeix de projectes visats, inici
d’obra, manual d’ús i manteniment, certificat d’obra,
carta de cessió de drets, projectes d’activitat, ITE,
projecte de reparació de façanes, memòria valorada i
projectes simples com piscines o magatzems agrícoles.
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SUPORT PROFESSIONAL

SUPORT PROFESSIONAL

SAT, Servei d’Assesorament Tècnic

Oficina de Concursos

Assessories

Suport en aspectes generals del contingut del projecte o qüestions tècniques d’àmbit general o particular.

Actualitat sobre concursos i licitacions

Assessorament als col·legiats sobre l’exercici de la professió.

338
2256

20

inscrits als serveis de la demarcació (65,75%)

Suport Jurídic
concursos convocats
a la demarcació

consultes ateses
1182 correu
electrònic

947 per telèfon

telèfon
presencials
correu

consultes
ateses

L’any 2016 d’un total de 514 col·legiats hi hagut 338
inscrits als Serveis de la Demarcació.
El Servei d’Assessorament Tècnic continua amb
la tasca desenvolupada els últims anys; resolució
de consultes del Codi Tècnic, les vinculades al
Departament de Visat, el contingut dels projectes
i la seva documentació annexa per tal de justificar
el compliment normatiu: habitabilitat, accessibilitat,
residus, llibre de l’edifici, etc.

127 presencials

Degut a la utilització de la signatura digital i a la
necessitat dels col·legiats de comunicació amb els
serveis tècnics, el nombre total de consultes ha
augmentat, passant de 2149 a 2256.
En el gràfic es pot observar l’evolució interanual
d’aquests canals de consulta.

1

AENA

1

Ajuntament d’Altafulla

1

Ajuntament de El Vendrell

1

Ajuntament de Mont-roig

1

Ajuntament de Valls

1

Ajuntament
Sant Jaume dels Domenys

1

CIRE

1

SMHAUSA-Tarragona

2

Fundació Tarragona 2017

59

consultes ateses

Suport Fiscal i Laboral

52
concursos
convocats

consultes ateses
47 consultes fiscals
5 consultes laborals

S’han presentat 3 al·legacions-recurs a requeriments de l’agència
tributària amb resultat satisfactori.

10 Infraestructures.cat

El total de concursos convocats a la Demarcació de
Tarragona durant l’any 2016 ha estat de 20.
Les bases dels concursos s’han rebut i gestionat totes
en suport informàtic.
Hi va haver 18 concursos oberts i 2 negociats.
L’augment de les licitacions ha estat degut a la
organització dels Jocs del Mediterrani 2017 a
Tarragona.

Per ampliar i complementar els serveis oferts pel
COAC, la Demarcació de Tarragona ofereix uns
serveis específics amb l’objectiu principal d’ajudar a
l’arquitecte col·legiat a la Demarcació en l’exercici de la
seva professió. D’acord amb l’experiència obtinguda i
seguint els suggeriments rebuts, amb el temps aquests
serveis s’han anat ampliant, reforçant i estructurant.
La contractació conjunta ha permès disposar
sempre d’uns bons professionals i obtenir una bona
relació qualitat preu. Per les seves característiques,
la inscripció als serveis és voluntària i està oberta a
tothom.
MEMÒRIA COAC 2016
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IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Escola Sert

Borsa de Treball

Centre de formació i desenvolupament professional del COAC.

Ajuda als col·legiats per a la inserció o evolució en el món laboral.

2h Sostenibilitat

357
15
197

alumnes inscrits

16h Peritatge

cursos

24h Rehabilitació

hores lectives

46h Normativa

hores per
temàtiques

97h Eines informàtiques

La Demarcació ha seguit amb l’organització de l’Escola Sert per tal de donar una formació continuada als
col·legiats. És un servei basat en el bon ofici i la bona pràctica, i en l’adquisició dels coneixements necessaris per a
l’elaboració dels projectes segons les modificacions i innovacions de la normativa aplicable.
S’han organitzat Jornades i cursos de l’Escola Sert a la Demarcació, ja sigui adequant les que es realitzen a la resta
del COAC, o bé de noves per tal de donar resposta a les exigències dels col·legiats a la Demarcació de Tarragona.

Enguany, com a novetat, els col·legiats han pogut
gaudir de formació a cost molt reduït gràcies al conveni
que es va firmar amb la Diputació de Tarragona. S’ha
aplicat el criteri de benefici nul.
El servei ha organitzat 1 jornada tècnica de Campus
Professional, un espai de relació entre les empreses i el
col·lectiu.

256
56
13

12h Turisme

arquitectes inscrits
ofertes gestionades
nous col·legiats inscrits

1

Places adm. Pública

1

Incorporació Empreses

5

Projectes Edificació

12 Projectes de rehabilitació

gestió
d’ofertes

37 Certificats, legalitzacions,
valoracions, informes,
dictàmens i taxacions

El programa de formació per al curs 2016 s’ha basat
en l’objectiu estratègic de reforçar el lligam necessari
entre formació i ocupació.

La gestió de les ofertes es fa a través del programa
de BT. La posterior assignació de l’arquitecte la fa
automàticament el programa.

Tanmateix s’ha buscat com objectiu facilitar la praxis
professional més habitual dels col·legiats.

Les Ofertes que es publiquen de l’Administració Pública
es pengen com si fos l’anunci d’una empresa detallant
les dades i adjuntant el DOGC en pdf i els terminis per
presentar-se.

El 85% de l’alumnat és arquitecte col·legiat.
Del 15% restant, els principals usuaris són enginyers,
aparelladors, dissenyadors, etc.
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IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Cursos programats de l’Escola Sert i jornades d’empreses
RECONEIXEMENT I AVALUACIÓ D’EDIFICIS
EXISTENTS. LA ITE 2.0. ETA160112
El curs te per objectius donar a conèixer aquest nou marc
normatiu i, específicament, capacitar als participants en el
reconeixement, i avaluació de l’estat de conservació d’edificis
d’habitatges existents, en la redacció del Informe ITE i dels
documents vinculats (comunicats, eficiència, accessibilitat,
llibre de l’edifici); finalment, també es vol tractar la gestió dels
processos que se’n poden derivar (comunicats, diagnosi, etc).

JORNADA: ENDESA
Com millorar els tràmits que s’han de fer amb Endesa i com
optimitzar les instal·lacions elèctriques dels nostres edificis.
Tarragona, 8 de març.

NOVETATS NORMATIVA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
EINA CERMA. ETA160405

JORNADES DE REPÀS DEL CODI TÈCNIC. SEGONA
EDICIÓ. ETA160512
Ajudar als projectistes a integrar i analitzar els documents del
CTE al projectes. Poder decidir quines són les parts del CTE
que són d’aplicació en un projecte. Poder aplicar la normativa
des del primer moment que es comença a projectar.
Durada: 20 hores
Tarragona, 12, 19 i 26 de maig, 2 i 9 de juny.

Durada: 24 horas.

Dotar als assitents d’una visió general de les novetats
normatives i donar les eines per tal de poder utilitzar el
programa CERMA de la millor manera possible.

Tarragona, 26 de gener, 2 i 9 de febrer.

Durada: 4 hores

Amb el suport de la Diputació de Tarragona.

21 inscrits

Tarragona, 5 d’abril.

JORNADA: CAP A UNA CONSTRUCCIÓ MÉS
SOSTENIBLE. ETA160128

21 inscrits.

JORNADA LA PREVISIÓ SOCIAL DE L’ARQUITECTE

Donar a coneixer la metodología BREEAM: esquemes,
categories, processos d’avaluació i classificació.

Organitzat per HNA. Tractar els aspectes legals, fiscals i
pràctics de la previsió social a l’entorn de la professió.

Durada: 2 hores.

Tarragona, 7 d’abril.

Tarragona, 28 de gener.

34 inscrits.

NOU CODI ESTRUCTURAL. RESPONSABILITATS I
GARANTIES DERIVADES DEL CONTROL DE QUALITAT
DEL FORMIGÓ. ETA160608
Explicar el nou codi estructural que entrarà en vigor a finals
d’any.
Durada: 2 hores
Tarragona, 8 de juny.

CUMPLIMENT NORMATIU OPCIÓ GENERAL, CTE HE0,
HE1 I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA. HERRAMIENTA
UNIFICADA HULC. ETA160412

JORNADA URETEK+MECANOVIGA. ETA160614

La nova versió està especialment adreçada a tots aquells
professionals del sector que necessiten d’una eina per a
fer pressupostos a partir dels amidaments extrets de les
plataformes de modelat BIM.

L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement
i l’ús de l’Eina Unificada Lider i Calener HULC.

Donar a conèixer les propostes que ens presenten les
empreses: Uretek i Mecanoviga.

Durada: 16 hores

Durada: 3 hores.

Tarragona, 12 i 19 d’abril.

Tarragona, 14 de juny.

Durada: 2 hores

15 inscrits.

11inscrits.

25 inscrits

JORNADA: NOU TCQ 2000 PER A BIM. ETA160211

Tarragona, 11 de febrero.
14 inscrits.

JORNADES DE REPÀS DEL CODI TÈCNIC. PRIMERA
EDICIÓ. ETA160503

28 inscrits.

CURS BÀSIC D’INICIACIÓ AL DICTAMEN PERICIAL
D’ARQUITECTE. ETA160615

Ajudar als projectistes a integrar i analitzar els documents del
CTE al projectes. Poder decidir quines són les parts del CTE
que són d’aplicació en un projecte. Poder aplicar la normativa
des del primer moment que es comença a projectar.

Forma part del PLA DE XOC per dotar a tots els pèrits d’una
formació mínima bàsica acreditada de qualitat arreu del territori.
Formació bàsica reconeguda en matèria pericial. Afrontar els
dictàmens pericials amb major seguretat.

Durada: 20 hores

Durada: 20 hores

Tarragona, 29 de febrer, 7 i 14 de març.

Tarragona, 3, 10,17,24 i 31 de maig.

Durada: 16 hores.
Tarragona, 15 de juny.
24 inscrits.

25 inscrits.

39 inscrits.

Curs realitzat amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona.

CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN
EDIFICIS TERCIARIS EXISTENTS. ETA160229
Descripció de totes les eines a l’abast per a realitzar la
certificació energètica. Us del programa CE3X .

CURS BÀSIC DE REVIT . ETA161011
Introducció als conceptes i metodologies pròpies del disseny
BIM i a l’ús dels elements constructius bàsics per modelar
estructures arquitectòniques.
Durada: 24 hores.
Tarragona, 11, 18 i 25 d’octubre.
15 inscrits.

CURS BÀSIC DE REVIT. 2a EDICIÓ. ETA161107
Introducció als conceptes i metodologies pròpies del disseny
BIM i a l’ús dels elements constructius bàsics per modelar
estructures arquitectòniques.
Durada: 24 hores.
Tarragona, 7, 14 i 21 de novembre.
14 inscrits.

CURS TCQ2000 - PRESSUPOSTOS
Durant el curs s’explicaran el programa TCQ de Mòdul de
Pressupostos, condicions tècniques i banc de preus, i el
programa TCQ2000-BIM multiplataforma.
Durada: 11 hores.
Tarragona, 8 i 9 de novembre.
6 inscrits.

ARQUITECTURA TURÍSTICA EN PETITS MUNICIPIS.
ETA161115
Una visió general i acurada de les opcions que tenen els
municipis i els tècnics per plantejar intervencions en matèria
d’urbanisme i turisme.
Durada: 12 horas.
Tarragona, 15, 29 de novembre i 13 de desembre.
65 inscrits.
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PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA
Arxiu Històric i Fotogràfic
Conservació i difusió del seu Fons, gestió de donacions i
cessions temporals.

135
2488

usuaris presencials
68 col·legiats
67 no col·legiats

documents consultats

9 Urbanisme
892 Fons Fotogràfic

425 Fons
d’Arquitectura

documents
consultats

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA
Biblioteca

Recolzament bibliogràfic exhaustiu, tant en l’àmbit de la pràctica
habitual de la professió com en l’alta investigació i recerca.

694
833
2015
389
433
22838

1162 Fons Donacions

Durant l’any 2016 hem fet el trasllat del fons
professional de l’arquitecte Josep Puig Torné a l’arxiu.
S’ha habilitat una nova sala d’arxiu amb més bones
condicions de temperatura i humitat on s’hi han
traslladat les planeres i l’arxiu fotogràfic.
A més, s’ha continuat amb els projectes iniciats fa
anys, catalogant els fons de l’arxiu, preparant dossiers,
depurant dades i sobre tot atenent als usuaris.

Acció Cultural
Organització i execució de la programació cultural

883
700
38

lectors de sala
360 Col·legiats / 334 no col·legiats

préstecs bibliotecaris
llibres consultats en sala
revistes consultades en sala

volums adquirits
127 llibres / 306 revistes

volums disponibles
21804
455
513
66

3

assistents
a conferències i sortides
subsciptors agenda d’arquitectura

actes culturals

Visites i viatges

19 Conferències

16 Exposicions
actes
culturals

Llibres
Títols de revistes
CD/DVD
Llibres fons antic

57 préstecs interbibiotecàris.
15 carnets nous de biblioteca.
S’ha habilitat la zona de l’altell de la biblioteca com
a nova hemeroteca, on s’hi han trasllat les 19522
revistes del fons, s’han inventariat i se’ls hi ha instal·lat
el sistema antifurt.

Import Ticino: Aquest cicle ha comptat amb 2
conferències, una exposició i un viatge a Lugano,
Bellinzona i Como.
Cicle InTesis: S’han fet 3 conferències amb
presentacions de tesis doctorals.
Itinerància de l’exposició de la IX Biennal: la
Mostra de la “IX Biennal Alejandro de la Sota” ha
continuat la itinerància exposant-se a Falset, Valls,
Tortosa, El Vendrell i Reus (Fira Exproreus)
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PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

Actes Culturals
Llistat de les activitats i actes culturals per ordre cronològic

EXPOSICIÓ: IMATGES DE POBLET
Un recull de fotografies del Monestir de Poblet que van ser preses durant la primera
meitat de segle XX. L’exposició oberta del 16 d’octubre de 2015 al 4 de març de 2016 a
la Sala Barhaus.

EXPOSICIÓ: CASA, TERRITORI, PAISATGE
Dibuixos, estudis i projectes a l’illa d’Eivissa, 1994-2014. Stefano Cortellaro. Oberta del
14 de gener a l’11 de març de 2016. Inauguració i conferència el dijous 14 de gener.

CICLE URBANITATS: CONFERÈNCIA DE JORDI BELLMUNT
Dijous 21 de gener de 2016. L’arquitecte Jordi Bellmunt ens parlà del paisatgisme, l’espai
públic, l’urbanisme i l’arquitectura que porten a terme des del seu despatx professional.

CONFERÈNCIA: PEREDA PEREZ ARQUITECTOS
El dijous 18 de febrer, aquest estudi d’arquitectura de Navarra ens parlà de la seva obra
més recent.

CICLE INTESIS: ESTUDI ACÚSTIC DE POBLET I SANTES CREUS
El dijous 25 de febrer, es presentà la Tesi del Dr. Arquitecte Genaro González Baixauli
“Estudi acústic dels monestirs cistercencs masculins del Camp de Tarragona”

EXPOSICIÓ: LLUC QUERALT AL BARHAUS
Una mirada personal del fotògraf Lluc Queralt, que ens mostra fragments visuals
d’edificis emblemàtics a través de dels reflexes. Oberta del 7 de març al 30 de maig de
2016 a la Sala Barhaus.

EXPOSICIÓ: TRAHNTEM LAPIDES MMXVI
Un recull del treball dels alumnes de l’Escola d’Arquitectura de Reus dedicat a la
patologia i rehabilitació d’edificis. Exposició oberta del 10 de març al 29 d’abril. La
conferència inaugural va ser el dijous 10 de març.

BÈLGICA: SESSIONS D’URBANISME COMPARAT
Dimarts 29 de març, conferència a càrrec de Kevin Penalva Halpin. A la regió de
Brussel·les, s’estan portant a terme estudis estratègics urbans que poden ser
interessants de contrastar amb la pràctica de l’urbanisme a Catalunya. Coorganitza
AAUC.

CONFERÈNCIA: MIQUEL LACASTA
El dijous 31 de març, l’estudi d’arquitectura archikubik ens parlà dels seus últims
projectes i de l’edifici d’habitatges a “Ivry-Sur-Seineensque” (França) que ha rebut el
premi FAD 2015.

CICLE INTESIS: ANÀLISI FRACTAL DE LES CATEDRALS GÒTIQUES
El dijous 7 d’abril, es presentarà la Tesi del Dr. Arquitecte Albert Samper Sosa. Les
Catedrals Gòtiques no solament es regeixen per patrons geomètrics clàssics, també per
un patró determinat per la dimensió fractal.

VERMUT D’OBRA A BONAVISTA I A CAMPCLAR
Dissabte 16 d’abril. Visita al SDA de Campclar i al recent inaugurat Complex Parroquial
de Bonavista.

CONFERÈNCIA: CÉSAR PORTELA
El dijous 21 d’abril, l’arquitecte César Portela, que l’any 1999 va rebre el Premio Nacional
de Arquitectura, ens parlà de la seva trajectòria professional.

EXPOSICIÓ: L’ARQUITECTURA DE L’EBRE A TARRAGONA
Exposició de la 4a mostra d’Arquitectura de les Terres de l’Ebre (2007-2013). Oberta del
25 d’abril al 30 de juny de 2016.

EXPOSICIÓ: ESTRUCTURES PER SEURE, de Soldevila Arquitectes
El dimarts 26 d’abril sinaugurà l’exposició amb una conferència a càrrec de Soldevila
arquitectes. L’exposició va estar oberta fins al 27 de maig de 2016 a l’Escola d’Art de
Reus.
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EXPOSICIÓ: “600 totxanes grogues” Cadaval & Solà-Morales
El dijous 28 d’abril a les 19.30h s’inaugurà aquesta exposició amb una conferència a
càrrec dels arquitectes del despatx. L’exposició va estar oberta fins al 10 de juny.

CONFERÈNCIA: INTERMEDIS
El dijous 19 de maig a les 19.30h, l’arquitecte Carles Enrich ens parlà d’espais habitables
i situacions d’intercanvi, on s’optimitzen sempre els mitjans materials i es respecten les
condicions pròpies de l’hàbitat natural i urbà.

VERMUTS D’OBRA A TORTOSA
El dissabte 28 de maig s’organitzà una visita arquitectònica a Tortosa. Un recorregut per
la ciutat visitant els edificis guardonats a l’última Mostra d’Arquitectura de les Terres de
l’Ebre i d’altres projectes recents.

CONFERÈNCIA: LAGULA ARQUITECTES
El dijous 2 de juny, l’arquitecte Ignacio López Alonso de l’estudi Lagula Arquitectes ens
parlà dels conceptes que defineixen la seva arquitectura.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE GUILLEM CARABÍ SOBRE JUJOL
El dimarts 14 de juny es presentà el llibre “La transformació com a procediment. La
reforma de la casa Bofarull (1913-1933), de J.M. Jujol” a càrrec de l’arquitecte Guillem
Carabí Bescós.

EXPOSICIÓ: SENYALS
Un treball de l’arquitecta Fina Royo on copsa Retalls de Paisatge i els interpreta amb
la tècnica de l’aquarel·la. Oberta del 14 de juliol al 10 d’octubre a la Sala Barhaus del
COAC Tarragona.

CONFERÈNCIA: JUJOL I EL GREMI DE PAGESOS
A càrrec de la Dra. Anna Serra Masdeu professora d’Història de l’Art de la URV. Dimarts
19 de juliol de 2016 a la Sala d’actes de la Demarcació de Tarragona del COAC.
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INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “ IMPORT TICINO”
Conferència inaugural de l’exposició el dijous 15 de setembre, a càrrec de l’arquitecte
suïs Martino Pedrozzi amb presentació de Xavier Bustos i Nicola Regusci.

EXPOSICIÓ NEW YORK - SCAN TARRAGONA
Una mirada als edificis emblemàtics de Manhattan, vistes globals i fragmentades a través
de l’objectiu de l’arquitecte Ferran Robusté. Oberta del 17 d’octubre de 2016 al 08 de
gener de 2017 a la sala Barhaus del COAC.

EXPOSICIÓ LLIGAMS - SCAN TARRAGONA
Una mirada a la quotidianitat a través del fet arquitectònic. Fotografies d’Amàlia Jansà,
Clara Jansà i Manuel Prieto. Oberta del 17 d’octubre de 2016 al 08 de gener de 2017 a la
sala d’exposicions annexa del COAC.

VIATGE AL TICINO
La Demarcació de Tarragona del COAC ha organitzat un viatge al Ticino suís els dies 21,
22 i 23 d’octubre. Una bona oportunitat per visitar l’arquitectura de Lugano, Bellinzona i
Como.

CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ IMPORT TICINO
El dijous 27 d’octubre va fer la conferència de cloenda de l’exposició, amb la intervenció
dels arquitectes suïssos Ludovica Molo, Félix Wettstain i Francesco Buzzi.

EXPOSICIÓ: INTERIOR EXTERIOR / INSIDE OUTSIDE
El dijous 17 de novembre les 19.30 h es va fer la conferència inaugural d’aquesta
exposició a càrrec dels arquitectes Eileen Liebman i Fernando Villavecchia. La mostra es
va poder visitar fins al 26 de gener de 2017.

CICLE INTESIS: CATEDRAL DE TORTOSA - AGUSTÍ COSTA
El dijous 22 de desembre, es presentarà la Tesi Doctoral de l’Arquitecte Agustí Costa i
Jové, titulada “Anàlisi del procés de construcció - deconstrucció de la catedral de Tortosa”
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IX Biennal Alejandro de la Sota - itinerància de l’exposició

Publicacions

Mostra d’Arquitectura de Tarragona - Posada en valor i difusió de la bona feina dels col·legiats

Edició de llibres per posar en valor la tasca professional de l’arquitecte i de l’arquitectura de la nostra Demarcació

FALSET
Del 15 de gener al 26 de febrer de 2016
Mostra de l’exposició al Castell de Falset, Pl. de la Quartera, 1.

LA REVISTA AT EN LÍNIA
Enguany s’ha digitalitzat la Revista “AT Arquitectes de Tarragona” i s’ha posat a
disposició de tothom a través d’un aplicatiu consultable des de la xarxa.
S’hi pot accedir des del repositori de revistes catalanes RACO.

VALLS

A més, des del catàleg de la Biblioteca del COAC, s’ha fet un l’enllaç directe al text
complet de cadascun dels números publicats.

Del 3 de març a l’1 d’abril
Mostra de l’exposició al Pati de Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs,
carrer Jaume Huguet, 1, Valls.

TORTOSA
Del 6 d’abril al 3 de juny.
Mostra de l’exposició a la Demarcació del l’Ebre del COAC, carrer Berenguer IV, 26,
Tortosa. L’acte d’inauguració va ser el dissabte 28 de maig.

EL VENDRELL

LA TRANSFORMACIÓ COM A PROCEDIMENT.
La reforma de la casa Bofarull (1913-1933), de J.M. Jujol
Un llibre de guillem Carabí Bescós, publicat amb l’ajut de la demarcació de Tarragona
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la diputació de Tarragona i la Universitat
Internacional de Catalunya
ISBN 978-84-944822-3-6
DL. 26203-2015

Del 9 de juny a l’11 de juliol
Mostra de l’exposició al Museu Deu del Vendrell, Plaça Nova 6, El Vendrell.
L’acte d’inauguració va ser el dijous 9 de juny.

REUS
Del 8 al 12 d’octubre
Mostra de l’exposició a a la Fira EXPROREUS,
Avinguda de Bellissens, 40 de Reus.
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Representació institucional

Acció institucional

Comunicació

Durant aquest any s’han mantingut relacions amb
diferents administracions, organismes, entitats i
col·legis professionals del territori. Les més rellevants
han estat les següents:
Generalitat de Catalunya
Comissió territorial d’urbanisme
Comissió territorial de patrimoni cultural
Comissió de seguiment del PDU del CRT

Diputació de Tarragona
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LA CIUTAT DEL CAMP
JORNADA D’ANÀLISI I DEBAT- CONGRÉS D’ARQUITECTURA 2016

Dijous 20 d’octubre. Quatre ponències i una taula rodona, per
analitzar i debatre sobre la realitat territorial de l’àmbit Central del
Camp de Tarragona.

Col·laboració en formació
Desenvolupament conveni concurs Savinosa
Patrocini difusió i acció cultural (IX Biennal)

Ajuntament de Tarragona
Consell Assessor del territori
Consell Assessor en matèria de patrimoni històric
Col·laboració difusió i acció cultural
Consell municipal de la Formació Professional i l’Ocupació
Col·laboració amb les regidories de l’Ajuntament

JORNADA D’ANÀLISI I DEBAT- CONGRÉS D’ARQUITECTURA 2016

Dies 11 i 12 de novembre. Anàlisi dels criteris i models
d’intervenció en el patrimoni arqueològic i debat sobre les
diferents versions de la pràctica professional en aquest àmbit.

Ajuntament de Reus
Comissió de seguiment POUM

Ajuntament de Valls

Conveni Escola d’Arquitectura

14% Formació

36%T@R

Viatges i visites

30
71

FESTA PATRONAL 2016
Divendres 17 de juny. Presentació del Congrés d’Arquitectura
a càrrec del Degà. Homenatge als arquitectes amb 25 anys de
col·legiació. Sopar patrocinat per l’empresa Rècop.

813
113

seguidors al facebook
notícies publicades
43.849 persones d’abast
4.427 Post Clicks

correus
enviats
30%Activitats
culturals

notícies publicades al web

aparicions en premsa
47.000 € valor econòmic
426 subscrits al recull de premsa
S’han editat 52 butlletins informatius

Comissió de Patrimoni

Universitat Rovira i Virgili

enviats a 112.774 adreces

14% Temes col·legials
i varis

6%

ARQUITECTURA I MEMÒRIA

correus informatius

Podeu consultar el newsletter T@R a
www.coac.net/Tarragona/T@R/T@R.html

1207
253

seguidors al twitter
tweets fets
98.200 persones d’abast
1.086 interaccions

Podeu consultar el compte de facebook a
www.facebook.com/coactarragona
El compte de Twiter de la Demarcació està operatiu
des del 10 de juliol de 2014. Podeu seguir aquesta
xarxa social a https://twitter.com/COAC_tgn

DOCOMOMO
Dissabte 5 de novembre, Reconeixement del Docomomo als
apartaments Scipio de l’arquitecte Josep Ferrer Bosch.

PDU-CRT
Al·legacions presentades.
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