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COAC: DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Col·legiats

42
160
385

societats

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 respecte al total d’hores treballades:

dones

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

homes

8,9 %
4,4 %
7,5 %
40,1 %
3,4 %
10,1 %
5,9 %
3,6 %
16,1 %

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 13 sessions de Junta
Directiva.
S’han celebrat Juntes Generals els dies 19 d’abril i el
22 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
3

Exercents No resident

1

No Exercent No resident

0

Suspensió

58 No Exercents
525 Exercents

Gestió Patrimonial
Continuant amb les obres de restauració de l’edifici de
la Demarcació iniciades el 2015, enguany s’ha executat
la fase de remodelació del jardi, la rehabilitació de
la zona d’accés a la Caixa d’arquitectes i part de la
il·luminació exterior.
S’ha sol·licitat una ampliació de llicència per rehabilitar
la façana sud-oest el 2018.
S’ha fet una nova aula de formació amb capacitat
per 25 alumnes, reconvertint els despatxos de la planta
segona de l’edifici.

col·legiats

587

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 2017 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

S’ha llogat l’espai del lapidari a una empresa
externa, amb la voluntat d’aprofitar aquest espai de la
seu.

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.

469
333

correspondència
documents registrats
162 entrades
307 sortides

Telemàtic

Total

33

1

34

207

81

288

2

9

11

242

91

333

Col·legiació
Competències notari

Intervenció reglada dels treballs de l’arquitecte.

341
23

m2 visats
col·legiats que han visat

47%
Rehabilitació
i o reforma

1% Altres

52%
Obra
Nova

segons
el tipus
d’obra

societats que han visat

certificats emesos

Presencial
D’obres visades

Visat i registres

1262
10159

expedients visats
documents nous
segons
l’ús

314MIL
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.

El visat col·legial és 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.

45%
NO Habitatge

55%
Habitatge

El departament de visats compta amb 3 visadores.
Durant l’any 2018 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

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

337
2267

Actualitat sobre concursos i licitacions

39

inscrits als serveis de la demarcació (61,83%)
consultes ateses
657 per correu
electrònic

1340 per telèfon

29%

telèfon
presencials
correu

consultes
ateses

59%

12%
270 presencials

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, al contingut dels projectes
i la seva documentació annexa per tal de justificar
el compliment normatiu: habitabilitat, accessibilitat,
residus, llibre de l’edifici, etc.

concursos convocats
a la demarcació
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
17

Ajuntament d’Altafulla
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de la Bisbal del Penedés
Ajuntament de La Canonja
Ajuntament de Montblanc
Ajuntament de Mont-Roig del Camp
Ajuntament de Vandellós i l’H.
Ajuntament de Vila-Seca
INCASOL
AENA – REUS
SAGESSA – REUS
Consell Comarcal Baix Camp
Departament de Territori i S.
Departament de Cultura
Diputació de Tarragona
Ajuntament de El Vendrell
Ajuntament de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
Infraestructures.cat

L’any 2017 d’un total de 545 col·legiats hi hagut 337
inscrits als Serveis de la Demarcació.

El total de concursos convocats a la Demarcació de
Tarragona durant l’any 2017 ha estat de 39.

El nombre total de consultes s’estabilitza i passa de
2256 a 2267.

Les bases dels concursos s’han rebut i gestionat totes
en suport informàtic.

En el gràfic es pot observar l’evolució interanual
d’aquests canals de consulta.

Hi va haver 39 concursos oberts.

Assessories

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

Suport Jurídic

66

consultes ateses

Suport Fiscal i Laboral

60

consultes ateses
56 consultes fiscals
4 consultes laborals

S’han presentat 4 al·legacions-recurs a requeriments de l’agència
tributària amb resultat satisfactori.

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.
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IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Escola Sert

Borsa de Treball

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

Centre de formació i desenvolupament professional del COAC.

263
14
363

2h Gestió

alumnes inscrits

233
126
45

4h Normativa
6h Sostenibilitat
6h Rehabilitació

cursos
hores lectives

hores per
temàtiques
147h Eines informàtiques

arquitectes inscrits
ofertes gestionades
nous col·legiats inscrits

12 Incorporació Empreses
200h Administració Pública

El Servei d’Assessorament Tècnic 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.

2

Places adm. Pública

3

Projectes Edificació

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

gestió
d’ofertes

Enguany, hem continuat amb el conveni amb la
Diputació de Tarragona que ens ha permès oferir
formació a un cost molt reduït.

El programa de formació per al curs 2017 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.

El servei ha organitzat 3 jornada tècniques del Campus
Professional, un espai de relació entre les empreses i el
col·lectiu.

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 80% de l’alumnat és arquitecte col·legiat.
Del 20% restant, els principals usuaris són enginyers,
aparelladors, dissenyadors, personal de l’Administració,
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
CURS REVIT BÀSIC 3ª EDICIÓ. ETA170110.
Aquesta és una formació presencial dirigida a persones
que vulguin intriduir-se en el disseny BIM. No es requereix
cap coneixement previ d’aquest programari, encara que és
aconsellable tenir experiència en el maneig d’eines CAD.
Durada: 24 hores.
Tarragona, 10 i 24 de gener i 7 de febrer.
16 inscrits.

CURS REVIT AVANÇAT 1ª EDICIÓ. ETA170213.
Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin
fet el curs d’introducció o que tinguin una base i vulguin
aprofundir.
Durada: 24 hores.
Tarragona, 13, 20 i 27 de febrer.
14 inscrits

JORNADA: IITE INFORME INSPECCIÓ TÈCNICA
D’EDIFICIS. ETA170215
Es planteja com una jornada pàrticipativa en la que els
assistents puguin exposar les seves inquietuds.
Des dels Serveis Tècnics del Servei Territorial d’Habitatge de
Tarragona de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es volen
donar eines per a solucionar els punts més conflictius de la
redacció dels informes i sentar les bases per a poder redactarlos correctament.
Durada: 4 hores.
Tarragona, 24 de febrer.
58 inscrits.

CURS REVIT BÀSIC 4ª EDICIÓ. ETA170314.
Aquesta és una formació presencial dirigida a persones
que vulguin intriduir-se en el disseny BIM. No es requereix
cap coneixement previ d’aquest programari, encara que és
aconsellable tenir experiència en el maneig d’eines CAD.
Durada: 24 hores.
Tarragona, 14, 21 i 28 de març.
22 inscrits.

JORNADA VISAT TELEMÀTIC.
Donar informació del procés de visat, de la documentació a
presentar i solucionar els dubtes que hi puguin haver.
Durada: 3 hores.
Tarragona, 4 d’abril.
13 inscrits.

JORNADA: GESTIÓ MUNICIPAL DEL PATRIMONI
CULTURAL.
El curs pretén resoldre dubtes i dotar d’eines legals a tots els
arquitectes, especialment municipals, que es dediquin a la
gestió del patrimoni arquitectònic i arqueològic.
Durada: 4 hores.
Tarragona, 2 de maig.
38 inscrits.

CURS REVIT AVANÇAT 2ª EDICIÓ. ETA170509.
Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin
fet el curs d’introducció o que tinguin una base i vulguin
aprofundir.
Durada: 24 hores.
Tarragona, 9, 16 i 23 de maig.
13 inscrits.

CURS D’ESPECIALITZACIÓ DE L’ARQUITECTE I
TÈCNICS EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
Aquest curs està dirigit als arquitectes i altres tècnics que
vulguin aprendre i conèixer més les diferents temàtiques
relacionades amb el territori, projectes diversos i la seva gestió
que es desenvolupen en l’Administració pública.
El curs abordarà també tècniques i procediments concrets
vinculats a la millora de la feina dels arquitectes i tècnics
municipals, en relació als recents marcs legislatius, en constant
evolució.
Durada: 200 hores.
Tarragona, del 26 de setembre del 2017 al 7 de juny del 2018.
26 inscrits.

CURS REVIT BÀSIC 5ª EDICIÓ. ETA170927.
Aquesta és una formació presencial dirigida a persones
que vulguin intriduir-se en el disseny BIM. No es requereix
cap coneixement previ d’aquest programari, encara que és
aconsellable tenir experiència en el maneig d’eines CAD.
Durada: 24 hores.
Tarragona, 27 de setembre, 4 i 11 d’octubre.
18 inscrits.

CAMPUS PROFESSIONAL: DISSENY EFICIENT EN EL
CLIMA MEDITERRANI: CASOS D’ÈXIT.
Finestres i Estàndard Passivhaus i presentació de projectes
reals Passivhaus.
Durada: 4 hores.
Tarragona, 26 d’octubre.
15 inscrits.

CAMPUS PROFESSIONAL: LOUVELIA: SERVEIS DE
FAÇANA VENTILADA. ETA171107.
Coneixements sobre el sistema LOUVELIA i les solucions de
façanes arquitecòniques. Ofereixen serveis personalitzats en
quatre àrees:
1- Disseny de façanes arquitectòniques.
2- Serveis Tècnics en enginyeria.
3- Subministre de materials.
4- Instal•lació i Supervisió.

CONFERÈNCIA: FISCALITAT IVA – IRPF I NOVETATS
PREVISTES. ETA171130.
Ampliar els coneixements pràctics de fiscalitat de l’autònom i
pime, en IVA i IRPF. Informar de la previsió de novetats fiscals
per al 2018.
Durada: 2 hores.
Tarragona, 30 de novembre.
17 inscrits.

CAMPUS PROFESSIONAL: SISTEMES I APLICACIONS
D’ALTA TECNOLOGIA PER A LA RECUPERACIÓ I EL
REFORÇ D’ESTRUCTURES. ETA171212.
La jornada està dedicada al coneixement de sistemes
innovadors i d’alta tecnologia per a la restauració i la
rehabilitació. També es presentaran una àmplia gamma de
productes fabricats i assajats per a la seva aplicació, tant en
intervencions estructurals com en acabats decoratius, amb la
finalitat d’assegurar actuacions efectives i satisfactòries.
Durada: 2 hores.
Tarragona, 12 de desembre.
14 inscrits.

Durada: 2 hores.
Tarragona, 7 de novembre.
7 inscrits.

CURS REVIT AVANÇAT 3ª EDICIÓ. ETA171115.
Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin
fet el curs d’introducció o que tinguin una base i vulguin
aprofundir.
Durada: 24 hores.
Tarragona, 15, 22 i 29 de novembre.
7 inscrits.

MEMÒRIA COAC 2017

15

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA
Arxiu Històric i Fotogràfic

Conservació i difusió del seu Fons, gestió de donacions i
cessions temporals.

145
977

usuaris presencials
71 col·legiats
74 no col·legiats

expedients consultats

2 Urbanisme
296 Fons Fotogràfic

440 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.

574
752
1431
299
444
23051

261 Fons Donacions

Durant l’any 2017 s’ha iniciat la catalogació del fons
Josep Puig Torné, ja s’han catalogat 452 expedients.
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

955
728
37

lectors de sala
328 Col·legiats / 246 no col·legiats

préstecs bibliotecaris
llibres consultats en sala
revistes consultades en sala

volums adquirits
136 llibres / 308 revistes

volums disponibles
22008
457
520
66

4

11 carnets nous de biblioteca.
Enguany s’han continuat portant a terme les activitats
pròpies de la biblioteca com: Atendre les consultes,
adquirir nous materials, realitzar tasques d’indexació
i classificació de documents, preparar bibliografies
especialitzades per a col·legiats i professors de les
universitats, formar els usuaris en l’ús dels recursos
disponibles a la biblioteca per a la recerca d’informació:
bases de dades, catàleg, etc. Serveis de préstec a
sala, interbibliotecari i reprografia.

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

43
15
7

assistents
a conferències i sortides
subsciptors agenda d’arquitectura

actes culturals

Visites i viatges

20 Conferències

obres presentades
finalistes
guanyadores

10 Interiorisme

10 Nova planta
d’ús públic

15 Exposicions
actes
culturals

Llibres
Títols de revistes
CD/DVD
Llibres fons antic

40 préstecs interbibiotecàris.

X Biennal Alejandro de la Sota

5

Espais
exteriors

13 Restauració

obres

presentades
per
categories

5

Nova planta
d’ús privat

Import Zürich: Aquest cicle ha comptat amb 2
conferències, una exposició i un viatge a la ciutat suïssa
de Zürich.

El Jurat ha estat format pels arquitectes João Mendes
Ribeiro, Eugeni Bach Triadó i Clara de Solà-Morales
Serra.

Cicle InTesis: S’han fet 3 conferències amb
presentacions de tesis doctorals.

De les 7 obres premiades i 1 d’elles ha rebut alhora el
Premi Alejandro de la Sota.

Itinerància de l’exposició de la X Biennal: la Mostra
de la “X Biennal Alejandro de la Sota” ha iniciat la
itinerància exposant-se a l’Ajuntament del Morell, la
Biblioteca Pere Anguera de Reus i l’Hospital del Coll de
Balaguer de l‘Hospitalet de l’Infant.

S’ha previst editar un catàleg de la X Biennal.
S’ha fet una exposició d’aquesta mostra. Fins a
mitjans d’agost del 2017 s’ha pogut veure a la seu
de la Demarcació i a partir del setembre ha iniciat una
itinerància per diferents ciutats del Camp de Tarragona.
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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: INTERIOR EXTERIOR / INSIDE OUTSIDE
Aquesta mostra presenta una selecció dels projectes i obres de l’estudi “Liebman
Villavecchia Arquitectes”. Es va poder visitar del 17 de novembre de 2016 al 12 de gener
de 2017 a la Demarcació de Tarragona del COAC.

EXPOSICIÓ : LA SAVINOSA
Mostra dels treballs presentats al concurs per a la proposta d’intervenció global de l’antic
preventori de la Savinosa. La conferència inaugural es va fer el dijous 19 de gener al
COAC, a càrrec de l’equip guanyador del concurs.

CONFERÈNCIA: FERNANDO MENIS
El dijous 26 de gener de 2017 a les 19.30h, l’arquitecte Fernando Menis ens parlà de
la seva trajectòria professional. La presentació va anar a càrrec de l’arquitecte Daniel
Lorenzo.

EXPOSICIÓ: JUJOL - LA TORRE DELS OUS
Quatre fotògrafs amb quatre mirades particulars d’aquesta joia jujoliana, la torre Gibert
de Sant Joan d’Espí. Elisenda Domingo, Carme Ollé, Ei POiNT i Jordi Camprubí ens
presenten aquesta exposició oberta del 23 de gener al 27 de març al Barhaus.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ARQUEOLOGIA I PATRIMONI INDUSTRIAL a les
comarques de Tarragona.
El dijous 9 de febrer ai COAC, l’historiador Francesc Murillo i la geògrafa Sònia Vaquer
ens parlen d’aquesta publicació, editada per l’Institut d’Estudis Vallencs.

CICLE INTESIS: LA MAISON PROUVÉ - DAVID TAPIAS
El dijous 23 de febrer de 2017 a les 19.30h, a la Sala d’Actes del COAC Tarragona, es
presentà la Tesi Doctoral de l’Arquitecte David Tapias Monné, titulada “Amb les mans.
Del pensament al fet? La maison Prouvé a Nancy”

VERMUTS D’OBRA 37: VISITA A POBLET I CALÇOTADA
El Dissabte 4 de març al matí es va fer una visita guiada al Monestir de Poblet,
acompanyats de l’arquitecte Jordi Portal, i a continuació una calçotada a l’Hostatgeria del
Monestir.

EXPOSICIÓ: INDIA HABITATGE I DIGNITAT
Del 9 de març al 19 de maig de 2017. Conferència inaugural dijous 9 de març a les
19.30h a la Demarcació de Tarragona del COAC a càrrec de l’arquitecte Ricard Morató,
comissari de l’exposició i cap de l’oficina d’arquitectura de la FVF a Anantapu.

CONFERÈNCIA: JOÃO MENDES RIBEIRO

El dijous 23 de març a les 19.30h, l’arquitecte portuguès João Mendes Ribeiro ens parlà
del projecte “Arquipélago” obra guanyadora del premi FAD d’Arquitectura 2016. També va
explicar altres projectes recents.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE HISTÒRIA, URBANISME I ARQUITECTURA A
L’ENTORN DE LA RAMBLA VELLA DE TARRAGON
El dijous 30 de març a les 19.30h a la sala d’actes del COAC es va presentar el llibre
Història, urbanisme i arquitectura a l’entorn de la Rambla Vella de Tarragona, obra d’en
Josep Llop i Tous. Presentà l’acte Toni Orensanz.

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS: X BIENNAL ALEJANDRO DE LA SOTA MOSTRA D’ARQUITECTURA DE TARRAGONA
Dijous 27 d’abril a les 18.30 h. L’acte s’inicià amb una conferència de l’arquitecte Pau
de Solà-Morales. A continuació l’arquitecte Josep Anglès, desvetllarà el veredicte del
Jurat. Finalment la cloenda de l’acte va anar a càrrec del president de la Diputació de
Tarragona, Josep Poblet Tous.

EXPOSICIÓ: X BIENNAL ALEJANDRO DE LA SOTA
Mostra de les obres guardonades en cadascuna de les modalitats de la X edició de la
d’aquests premis. Oberta del 27 d’abril al 7 de juliol de 2017 a la Sala d’exposicions del
COAC Tarragona.

CONFERÈNCIA: GRUPO ARANEA
El dijous 11 de maig a les 19.30h, l’arquitecte Francisco Leiva de l’estudi d’arquitectura
alacantí “Grupo Aranea” ens parlà dels seus últims projectes i de les intencions
fonamentals que marquen la trajectòria d’aquest equip pluridisciplinar.

EXPOSICIÓ: LES CATEDRALS DEL VI
Del 15 de maig a l’11 d’agost del 2017 al Barhaus. Un recull d’imatges dels cellers
cooperatius modernistes de les nostres comarques, obres dels arquitectes Cèsar
Martinell Brunet i Pere Domènech Roura. Una edició de l’Agupació Fotogràfica de Reus.
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JORNADA JUJOLIANA
El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre i el Col·legi d’Arquitectes organitzen
aquesta JORNADA JVJOLIANA, que es va dur a terme el 20 de maig al COAC de
Tarragona.

CONFERÈNCIA: MARIO COREA
La Demarcació de Tarragona conjuntament amb el Centre de Lectura de Reus organitzen
aquesta conferència de l’arquitecte Mario Corea, que es va fer el dijous 25 de maig a les
19.30h al Centre de Lectura de Reus.

CONFERÈNCIA: DE TARRACO A TARRAGONA. Transformació de la ciutat
romana a la ciutat medieval.
Dijous 25 maig d’11:30 a 13:00h al COAC de Tarragona. Ponents Joan Llort, Joan
Menchon, Neil Korostoff i Miguel Roldán. Conferència oberta en anglès pels alumnes
del màster d’Arquitectura del Paisatge del Penn State University i el BAC, Barcelona
Architecture.

VERMUTS D’OBRA 38: VISITA A EL MORELL, REUS I ALFORJA
El dissabte 17 de juny de 2017, es va organitzar aquesta visita a la plaça de l’Estatut i el
Tanatori del Morell, la Biblioteca Pere Anguera de Reus i la Casa OE a Alforja. Després
es va servir el tradicional vermut.

EXPOSICIÓ: ARQUITECTURES DESAPAREGUDES
Del 13 de juliol al 18 de setembre de 2017 al COAC de Tarragona. Mostra d’un
conjunt d’obres del territori català desaparegudes o que han sofert una transformació
considerable. Produïda per l’Arxiu Històric del COAC.

EXPOSICIÓ ITINERANT: X BIENNAL AL MORELL
Del 10 de juliol al 6 de setembre de 2017, l’exposició de les obres guardonades a la X
Mostra d’arquitectura de Tarragona, es va poder veure a l’Ajuntament del Morell.

EXPOSICIÓ: OBERTURES
Una exposició de Fotografies de Dolors Ayxendri. De l’1 de setembre al 4 de desembre
de 2017 a la Sala Barhaus de la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes.
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EXPOSICIÓ ITINERANT: X BIENNAL A REUS
El dijous 7 de setembre de 2017 a les 19h es va fer la inauguració de l’exposició de la “X
Mostra d’Arquitectura de Tarragona” a la Biblioteca Pere Anguera de Reus. Es va poder
visitar fins al 25 d’octubre.

EXPOSICIÓ: IMPORT ZURICH
Una mostra del treball de diversos estudis d’arquitectura de la ciutat de Zurich. Oberta
del 21 de setembre al 17 de novembre de 2017 al COAC de Tarragona.

CONFERÈNCIA IMPORT ZURICH #01
El dijous 21 de setembre a les 19.30h l’arquitecte suís Daniel Kurz va fer la conferència
inaugural de l’exposició.

CONFERÈNCIA IMPORT ZURICH #02
Dijous 5 d’octubre de 2017. Meritxell Vaquer, Bosshard Vaquer Architekten (Import
Zurich)

VERMUTS D’OBRA 39: JOCS MEDITERRANIS
Dissabte 30 de setembre de 2017. Visita a les instal·lacions esportives de l’Anella
Mediterrània, Seu Central dels XVIII Jocs Mediterranis 2018, acompanyats dels autors
dels projectes. Després es serví el tradicional vermut.

EXPOSICIÓ: 30 ANYS COAC TARRAGONA
Mostra que evoca la construcció de l’edifici del Col·legi d’Arquitectes en motiu del 30è
aniversari de la col·locació de la primera pedra. Oberta del 27 d’octubre de 2017 al 31 de
gener de 2018 a la Sala Annexa de la Sala d’Actes de la Demarcació.

EXPOSICIÓ ITINERANT: X BIENNAL A L’HOSPITALET DE L’INFANT
Del 31 d’octubre de 2017 al 26 de gener de 2018 es va poder veure l’exposició de la
“X Mostra d’Arquitectura de Tarragona” al Centre de visitants de l’Hospital del Coll de
Balaguer.
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VIATGE A ZÜRICH
La Demarcació de Tarragona del COAC organitza un viatge a la ciutat suïssa de Zürich
els dies 3,4 i 5 de novembre de 2017.

CICLE INTESIS: ESTRUCTURES - JOSEP RAMON SOLÉ
El dijous 9 de novembre a les 19.30h al COAC de Tarragona, l’arquitecte Josep Ramon
Solé ens parà del concepte estructural en els edificis i va fer un resum de la seva Tesi
Doctoral, titulada “Anàlisi estructural de les plaques de formigó posttesat”

CONFERÈNCIA: L’URBANISME DE JOSEP M. PUJOL DE BARBERÀ
L’arquitecte Jaume Costa Pallejà ens parlà de la vesant urbanística de l’arquitecte
tarragoní Josep Maria Pujol de Barberà (1871 - 1949). Dijous 16 de novembre a les 19h
al COAC de Tarragona.

JORNADA DE DEBAT - CICLE URBANITATS. TARRAGONA · DINÀMIQUES
URBANÍSTIQUES EN CONTROVERSIA
Divendres 17 de novembre de 2017 a les 11h · Sala d’Actes COAC Tarragona. Van
intervenir: Josep M Llop, Albert Cortina i Anton Pàmies.
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PREMIS AJAC X, INAUGURACIÓ DE L’ EXPOSICIÓ
El 23 de novembre es va fer la conferència inaugural de l’exposició dels PREMIS
AJAC X, que mostra els projectes de joves arquitectes guardonats en aquests premis.
L’exposició es va poder veure fins al 22 de gener de 2018 al COAC de Tarragona.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Josep M. Pujol de Barberà a Tarragona (18971949): L’arquitecte i l’espai.
El dijous 30 de novembre a les 19h, a la sala d’actes del COAC, es va presentar el llibre
Josep M. Pujol de Barberà a Tarragona (1897-1949): L’arquitecte i l’espai, obra d’Antoni
Pujol, Agustí Pujol, Roger Miralles i Jordi Piqué.

EXPOSICIÓ: ZÜRICH WEST
Una exposició de fotografies de Jesús Arenas. Es va poder veure de l’11 de desembre de
2017 al 12 de març de 2018 al Restaurant Barhaus de la Demarcació de Tarragona del
Col·legi d’Arquitectes.

CICLE INTESIS: DANIEL LORENZO
El dijous 14 de desembre les 19.30h al COAC de Tarragona, l’arquitecte Daniel Lorenzo
ens presentà la seva tesis “ Interface Port-Ciutat. Un conflicte entre activitats urbanes”
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REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES
Acció institucional
ASSISTENCIA EN ACTES
Assistència en diversos actes, conferències i jornades en
representació del COAC .

GRUP DE TREBALL: ARQUITECTES MUNICIPALS
Reunió, divendres 3 de febrer a les 17.00h al COAC Tarragona.
Permetrà posar sobre la taula les diferents inquietuds que
afecten a la tasca diària dels arquitectes municipals i crear un
“Grup de treball”

Comunicació
LLAVORS D’ARQUITECTURA

PARC INFANTIL DE NADAL DE TARRAGONA
La Demarcació organitza l’activitat de KAPLA per a “Petis
Arquitectes” al Parc infantil de Tarragona. Obert del 27 de
desembre al 4 de gener al Palau de Congressos de Tarragona.

CONVERSES AL CAMP DE TARRAGONA
El COAC Participa en les II Converses al Camp de Tarragona
organitzades per la Fundació Privada Mutua Catalana el 22 i 23
de maig al Centre de Lectura de Reus.

FESTA PATRONAL 2017
Divendres 9 de juny a la Seu de Reus. Conferència de Marc
Arza, regidor d’urbanisme. Homenatge als arquitectes amb 25
anys de col·legiació. Sopar patrocinat per Manser i Tecnol.

CONFERÈNCIA: RECUPERACIÓ IMMOBILIÀRIA
Dijous 6 de juliol de 2017 a les 19.00h. Conferència “Els
arquitectes i la recuperació immobiliària a la província de
Tarragona: encàrrecs, reptes i oportunitats” a càrrec de Daniel
Roig Nolla, President de l’Agrupació Provincial de Promotors.

30 ANYS COAC TARRAGONA
Acte commemoratiu del 30è aniversari de la col·locació de
la primera pedra de l’edifici del Col·legi d’Arquitectes, i 25è
aniversari de la seva inauguració. Divendres 27 d’octubre de
2017 a les 5 de la tarda. També es va fer una exposició de
fotografies per d’evocar la construcció de l’edifici.

PRESENTACIÓ DEL NOU NÚMERO DE LA REVISTA FET A TGN
15 de novembre. Presentació del número 26 de la revista Fet a
Tarragona que inclou el reportatge ‘JM Pujol de Barberà.

Representació institucional
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

Diputació de Tarragona
Col·laboració en formació
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

correus informatius
enviats a 120.701 adreces

6% Projecció ciutadana

32%T@R

885
91

12% Temes col·legials
5%

ACTE DE BENVINGUDA DELS NOUS COL·LEGIATS
El 19 d’abril es va fer l’acte de benvinguda als nous arquitectes
col·legiats a la Demarcació.

150

Taller infantil de construcció col·lectiva, dijous 14 de desembre
de 10 a 14h a la Demarcació de Tarragona del COAC. Activitat
comissariada per Arquikids.

Biennal

13% Formació
7%

notícies publicades
52.473 persones d’abast
4.140 Post Clicks

correus
enviats

Viatges i visites

30
76

seguidors al facebook

25%Activitats
culturals

notícies publicades al web

aparicions en premsa
76.280 € valor econòmic
400 subscrits al recull de premsa
S’han editat 52 butlletins informatius
Podeu consultar el newsletter T@R a
www.coac.net/Tarragona/T@R/T@R.html

1435
117

seguidors al twitter
tweets fets
43.529 persones d’abast
3.329 Profile visits

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

Ajuntament de Valls
Comissió de Patrimoni

Universitat Rovira i Virgili
Conveni Escola d’Arquitectura

MEMÒRIA COAC 2017

25

