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COAC: DEMARCACIÓ DE TARRAGONACOAC: DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

619 
col·legiats

Per modalitat de col·legiació

Col·legiats Personal

Gestió Patrimonial
3 Exercents No resident

0 No Exercent No resident

0 Suspensió

59 No Exercents

557 Exercents

col·legiats

46
171
402

societats

dones

homes

Junta Directiva 

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

Durant l’any s’han celebrat 14 sessions de Junta 
Directiva.

S’han celebrat Juntes Generals els dies 12 d’abril i el  
29 de novembre.

Retribució bruta anual dels membres de Junta 

President 15.300€ 
Secretari 13.620€ 
Tresorera   8.280€ 
Vocal 12.780€

Durant l’any 2018 no s’han produït situacions 
d’incompatibilitat legal o conflicte d’interessos respecte 
els membres de la Junta Directiva de la Demarcació de 
Tarragona.

Junta Directiva Representants a l’Assamblea

Legislatura 2014-2018 
 
Josep Amill Fontanals

Anna Bastús i Guinovart

Guillem Carrera Rey 

Enric Casanovas Ripoll

Miquel Domingo Rodríguez

Paul Draaijer

Maria Rosa Gomis i Novell

Jordi Guerrero Fernández

Jordi Martí i Balcells

Anton Pàmies i Martorell

Victor Pujol Hugas

F. Xavier Romaní Bové

Jordi Romera Cid

Pere Socias Julbe

Lluc Sumoy i Van Dyck

Arnau Tiñena Ramos

Olga Twose Gómez

Legislatura 2018-2022  
 
Maria Almirall Ferrerons

Anna Bastús i Guinovart

Josep Lluís Blanch Costa

Eloi Camacho Amat

Enric Casanovas Ripoll

Gemma Daunis Pexton

Paul Draaijer

Saül Garreta Puig

Jordi Guerrero Fernández

Anton Pàmies Martorell

Maria Pérez Muñoz

Manuel Prieto Muñoz

Jordi J. Romera Cid

Elisenda Rosàs Tosas

Pere Socias Julbe

Igone Sota Ortiz

Olga Twose Gómez

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

Distribució de la dedicació respecte al total d’hores treballades:

Centre documentació   7,2 % 
Formació   4,3 % 
SAT   8,1 % 
Visat 40,5 % 
Comptabilitat   3,5 % 
Secretaria  11,1 % 
Gerència   9,0 % 
Cultura   5,6 % 
Manteniment i consergeria 10,7 %

A finals de 2018 s’ha iniciat la remodelació de les 
façanes sud-oest i del carreró de Santa Tecla. 
Amb aquestes obres quedaria enllestida la remodelació 
exterior de la seu.

S’ha renovat l’ascensor reemplaçant el sistema 
hidràulic per un de mecànic.

Tots els espais que gestiona la Demarcació estan o bé 
llogats o bé en ús propi llevat de la casa de les Ànimes 
per la que s’està buscant-hi destí o utilitat.
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CARTA DE SERVEIS CARTA DE SERVEIS

Secretaria 
Atenció al col·legiat 
Emissió de certificats 
Orientació sobre drets i deures professionals 
Suport en resolució de qüestions sobre l’exercici professional 

Visat i Registres 
Accés i atenció en el visat 
Emissió de certificats 
Certificats i registres curriculars 

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

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.

Suport professional Foment de la formació i ocupació

BT i Orientació Professional 
Borsa d’ofertes professionals 
Bossa de peticions ciutadanes 
Assistència a jornades 

Escola Sert 
Formació contínua 
Campus Professional 
Descomptes de formació
Descomptes de formació curricular
Càpsules formatives

Promoció de l’arquitectura Representació dels arquitectes

Arxiu Històric i fotogràfic
Atenció consulta presencials 
Arxitectura, base de dades en línia 
Reproducció de documents 

Biblioteca i Hemeroteca
Atenció i consulta presencial 
Accés catàleg i consulta 
Préstec 

Publicacions
Publicacions a disposició dels col•legiats

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

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

Representació institucional 
Relacions institucionals
Acció sobre les Administracions Públiques 
Representació de COAC

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 
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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.

Visat i registres
Intervenció reglada dels treballs de l’arquitecte.

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. 

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.

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 al voltant dels 10 dies feiners amb 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.

196

525 331
24

1420
11334

488MIL

certificats emesos

correspondència
documents registrats col·legiats que han visat

societats que han visat

expedients visats

documents nous

m2 visats

m2 visats

 Presencial Telemàtic Total

D’obres visades 39 4 43

Col·legiació 113 28 141

Competències notari 3 9 12

 155 41 196

196 entrades 
329 sortides

segons 
el tipus 
d’obra

segons 
l’ús

40% 
NO Habitatge

26% 
Rehabilitació  
i o reforma

1% Altres

60% 
Habitatge

73% 
Obra  
Nova
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SUPORT PROFESSIONAL SUPORT PROFESSIONAL

1 Ajuntament d’Almoster 
1 Ajuntament de Calafell
1 Ajuntament de Cunit
1 Ajuntament de La Canonja
1 Ajuntament de Santa Oliva
1 Ajuntament de Vila-Rodona
1 COAC
1 Consell Comarcal del Baix Camp
1 Depart. Cultura. Generalitat.
1 ETSA URV i Diputació de Tarragona
1 Gremi de la fusta
1 GRETA 
1 Infraestructures de la Generalitat
1 Reus Esport i Lleure SA
2 Ajuntament de La Pobla de Mafumet
2 Ajuntament de Salou
2 Ajuntament de Tarragona
2 Ajuntament de Torredembarra
11 Infraestructures de la Generalitat

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.

L’any 2018 d’un total de 571 col·legiats hi hagut 356 
inscrits als Serveis de la Demarcació.

El nombre total de consultes s’estabilitza i passa de 
2267 a 2455. 

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

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.

SAT, Servei d’Assesorament Tècnic
Suport en aspectes generals del contingut del projecte o qüestions tècniques d’àmbit general o particular.

Suport Fiscal i Laboral

Suport Jurídic

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

356
2455

inscrits als serveis de la demarcació (61,83%)

consultes ateses

754 per correu 
       electrònic 

236 presencials

1465 per telèfon

te
lè

fo
n 

p
re
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nc
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ls
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consultes 
ateses

51

83

consultes ateses

consultes ateses

46 consultes fiscals 
5 consultes laborals

Oficina de Concursos
Actualitat sobre concursos i licitacions

33 concursos convocats
a la demarcació

El total de concursos convocats a la Demarcació de 
Tarragona durant l’any 2018 ha estat de 33. 

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

31%

10%

59%
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IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ IMPULS A LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

28 Incorporació Empreses

13 Places adm. Pública

235  Peticions de ciutadans

2h Rehabilitació

15h Eines

24h Edificació

44h Sostenibilitat

75h Gestió

Escola Sert
Centre de formació i desenvolupament professional del COAC.

gestió  
d’ofertes

hores per 
temàtiques

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

320 219
20 276

160 80

alumnes inscrits arquitectes inscrits

cursos ofertes gestionades

hores lectives nous arquitectes inscrits

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

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. 

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

El servei ha organitzat 1 jornada tècnica del Campus 
Professional, un espai de relació entre les empreses i el 
col·lectiu. 

El 72,8% de l’alumnat és arquitecte col·legiat.

Del 27,2% restant, els principals usuaris són enginyers, 
aparelladors, dissenyadors, personal de l’Administració, 
etc.

El programa de formació per al curs 2018 s’ha basat 
en l’objectiu estratègic de reforçar el lligam necessari 
entre formació i ocupació.

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

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.
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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 SIG PER A L’URBANISME I EL PAISATGE. 
ETA180117.

Capacitar per al treball, l’anàlisi i la projectació d’urbanisme 
i  de paisatge, assolint nocions bàsiques sobre el sistema 
d’informació geogràfica (SIG, o GIS en el seu acrònim anglès) 
que és un sistema informàtic capaç d’integrar, emmagatzemar, 
editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències 
geogràfiques, és dir espacials. 
Docent responsable del curs: doctor Josep Mercadé i Aloy, 
arquitecte i enginyer de camins, canals i ports.
Durada: 12 hores. 
Tarragona, 17, 24 i 31 de gener. 
10 inscrits.

TALLER DE LA BORSA DE TREBALL: CONSELLS PER 
MILLORAR LA RECERCA DE FEINA. ETA180201.

La recerca de feina, és una feina i ha de ser inevitablement el 
lema per tal que sigui tot un èxit. El procés de recerca de feina 
ha de ser: reflexió, esforç, temps i sobretot mètode. Una actitud 
proactiva en el procés de recerca de feina facilitarà l’assoliment 
del teu objectiu professional.
A través d’aquest taller rebràs consells pràctics per incrementar 
les teves possibilitats d’èxit en el teu procés de recerca de 
feina. També coneixeràs estratègies i pautes metodològiques 
que t’ajudaran a crear i portar el teu propi pla d’acció.
A càrrec de: Núria Picornell, Responsable de Borsa de Treball 
del Coac.
Durada: 1,5 hores. 
Tarragona, 1 de febrer. 
7 inscrits.

JORNADA: ORIENTAR-SE A LA PRODUCTIVITAT I LA 
CONSECUCIÓ DE RESULTATS. ETA180215

Ajudar-te a establir el teu pla d’acció per tal de desenvolupar 
el teu potencial vers les teves AMR i Metes i identificar què 
t’impedeix progressar. A càrrec de Gerard Isern, Director SMI & 
LMI Spain - Tarragona.
Durada: 4 hores. 
Tarragona, 15 de març. 
7 inscrits.

CURS REVIT BÀSIC 6ª EDICIÓ. ETA180411.
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, 11, 18 i 25 d’abril. 
26 inscrits.

JORNADA: ORIENTAR-SE A LA PRODUCTIVITAT I LA 
CONSECUCIÓ DE RESULTATS. 2ª EDICIÓ. ETA180426

Ajudar-te a establir el teu pla d’acció per tal de desenvolupar 
el teu potencial vers les teves AMR i Metes i identificar què 
t’impedeix progressar.
A càrrec de Gerard Isern, Director SMI & LMI Spain - 
Tarragona.
Durada: 4 hores. 
Tarragona, 26 d’abril. 
5 inscrits.

LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR 
PÚBLIC. ETA180503.

Analizar els canvis que poden suposar pels diversos operadors 
el nou marc jurídic que regula la contractació del sector públic. 
Reconèixer els drets i les obligacions que recauen en els 
gestors públics i en les empreses candidates o licitadores en 
els diferents procediments previstos en la Llei.
Durada: 4 hores. 
Tarragona, 3 de maig. 
35 inscrits.

CURS REVIT AVANÇAT 1ª EDICIÓ. ETA180515.
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 maig. 
21 inscrits.

LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR 
PÚBLIC. 2ª EDICIÓ. ETA180607.

Analizar els canvis que poden suposar pels diversos operadors 
el nou marc jurídic que regula la contractació del sector públic. 
Reconèixer els drets i les obligacions que recauen en els 
gestors públics i en les empreses candidates o licitadores en 
els diferents procediments previstos en la Llei.
Durada: 4 hores. 
Tarragona, 7 de juny. 
46 inscrits.

JORNADA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA. 
ETA180607

Donada la curta durada de la formació, hi ha només dos 
objectius principals:
Entendre el “funcionament” energètic dels edificis, per tal 
d’establir les estratègies bàsiques de la rehabilitació energètica.
Conèixer els recursos tècnic-econòmics a l’abast.
Objectiu secundari:
Despertar l’interès en l’aprofundiment en el tema, obrint 
via a altres formacions més complertes, conferències 
monotemàtiques, “càpsules”, cursos més extensos presencials 
o no, ...
Durada: 4 hores. 
Tarragona, 7 de juny. 
33 inscrits.

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI: ITE. ETA180619
El Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure 
de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis 
d’habitatges va obrir una etapa en la gestió del parc residencial 
existent.
El curs te per objectius donar a conèixer el 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 de l’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, mesures cautelars, 
diagnosi, intervencions, etc).

Durada: 20 hores. 
Tarragona, 19 i 26 de juny i 3 de juliol. 
21 inscrits.

L’EDIFICI DE CONSUM GAIREBÉ NUL. VISIÓ, 
CONCEPTES I CRITERIS AMBIENTALS PER A 
L’EDIFICACIÓ. ETA1801004

Capacitar l’assistent amb la base teòrica necessària per 
a desenvolupar un projecte integral de consum energètic 
gairebé nul tant per obra nova com per a rehabilitació, a partir 
de la tendència europea de política energètica al sector de 
l’edificació.
Durada: 40 hores. 
Tarragona, 4, 11, 18 i 25 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre i 
13 de desembre. 
17 inscrits.

JORNADA: INFORME INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
L’EDIFICI: IITE.  ETA 180710.

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 redactar-
los correctament.
Durada: 4 hores.
Tarragona, 10 de juliol.
36 inscrits.

TALLER DE FINANCES PERSONALS. ETA181002.
Millorar la comprensió dels productes financers i adquirir 
consciència dels riscos i oportunitats per tal de poder prendre 
decisions financeres informades i correctes.
Durada: 10 hores.
Tarragona, 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre.
12 inscrits.
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PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

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

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

Acció Cultural
Organització i execució de la programació cultural

1059
808

37

assistents

subsciptors agenda d’arquitectura

actes culturals

3 Visites i viatges

 
13 Exposicions

417 Fons Fotogràfic 22 Conferències 
 

231 Fons 
 d’Arquitectura

102 Fons Donacions

actes
culturals

expedients 
consultats

Itinerància de l’exposició de la X Biennal: La 
Mostra de la “X Biennal Alejandro de la Sota” ha itinerat 
per 8 poblacions i per primera vegada ha sortit fora de 
Catalunya. Ha viatjat a Castelló, a Logroño i a Bilbao.

Viatge a Bilbao: Dies 26, 27 i 28 d’octubre de 2018. 

Vermuts d’obra: Se n’han organitzat 2. Un a l’Anella 
mediterrània i un al Teatre Romà de Tarragona.

Cicle InTesis: S’han fet 2 conferències amb 
presentacions de tesis doctorals.

Durant l’any 2018 s’ha continuat amb la catalogació 
del fons Josep Puig Torné, ja s’han catalogat 968 
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.

24 préstecs interbibiotecàris.

3 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.

182 606

1427
1092

298
362

23129

750

usuaris presencials lectors de sala

llibres consultats en sala

préstecs bibliotecaris

revistes consultades en sala

volums adquirits

volums disponibles

79 col·legiats 
103 no col·legiats

312 Col·legiats / 294 no col·legiats a conferències i sortides

142 llibres / 220 revistes

22150 Llibres 
459 Títols de revistes 
520 CD/DVD 
66 Llibres fons antic

expedients consultats

20 anys de biennals d’arquitectura
Premi extraordinari Alejandro de la Sota

51
5
1

obres participants

obres premiades

menció popilar

9 Interiorisme 
 
 
 
6 Espais  
 exteriors 
 
 
 11 Restauració

15 Nova planta  
 d’ús públic 
 
 
 
 
 
10 Nova planta  
 d’ús privat 
 

obres 
participants

per 
categories

El Jurat ha estat format pels arquitectes Jordi Garcés, 
Àngela García de Paredes, Josep Llinàs, Ricardo Vieira 
de Melo.

S’ha editat un catàleg del Premi extraordinari Alejandro 
de la Sota, recull dels 20 anys d’arquitectura a la 
Demarcació 1997-2017.

S’ha fet una exposició d’aquesta mostra. Fins al maig 
de 2018 s’ha pogut veure a la seu de la Demarcació i a 
partir del 2019 s’ha previst que inici una itinerància per 
diverses ciutats catalanes. 



MEMÒRIA COAC 2018 19

PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA PROMOCIÓ DE L’ARQUITECTURA

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

EXPOSICIÓ: ARQUITECTURES EN EL PAISATGE / CAT. 2000-2017
Del 25 de gener al 28 de febrer.  
Una mostra de les arquitectures fetes a l’àmbit rural de Catalunya.  
Conferència Inaugural dijous 25 de gener a càrrec de Lluís Clotet.  

CONFERÈNCIA: RESTAURACIONS EN TEATRES ROMANS
Dijous 8 de febrer de 2018 a les 19.30h, Sala d’actes COAC Tarragona.  
A càrrec de l’arquitecte Ramon Aloguín Pallach.  
Una reflexió sobre la tasca d’intervenció en el patrimoni cultural.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:  
L’ORIGEN DE L’ARQUITECURA MODERNA A MARRAKECH. 

Inventari de l’arquitectura colonial i l’art decó. Divendres 2 de març a les 19.30h al COAC 
de Tarragona. A càrrec de l’arquitecte autor del llibre Antoni Pujol Niubó. 

CONFERÈNCIA DE CLOENDA DE L’ EXPOSICIÓ: ARQUITECTURES EN EL 
PAISATGE / CAT. 2000-2017

A càrrec de l’arquitecte Emiliano López que ens parlà dels seus projectes més recents. 
Dijous 1 de març de 2018 a les 19.30h.

EXPOSICIÓ: 20 ANYS DE BIENNALS D’ARQUITECTURA.
Del 5 de març al 31 de maig de 2018. Enguany commemorem la 10 edició de la “Biennal 
d’arquitectura Alejandro de la Sota”. Aquesta exposició mostra un recull dels projectes 
premiats en els últims 20 anys en aquest certamen. 

ARQUITECTURA I ARQUEOLOGIA: CARA A CARA 
Dijous 15 de març a les 18h a la Sala d’Actes del COAC Tarragona. 1er col·loqui entre 
arquitectes i arqueòlegs per debatre sobre el tractament que requereix el Patrimoni 
Arquitectònic Històric de Tarragona. 

EXPOSICIÓ: EL CAMINO DIBUJADO 
Una selecció dels dibuixos originals que il·lustren el llibre “El Camino Dibujado”, de 
l’arquitecte Jesús López- Araquistain. La conferència inaugural, a càrrec de l’autor, es  va 
fer el dijous 22 de març.  L’exposició es va poder veure fins al 22 de maig.

EXPOSICIÓ: MURALLA ROJA
Fotografies de l’arquitecte Domingo-García Pozuelo Asins que mostren el conegut 
projecte de Ricard Bofill “Muralla Roja”. Una pionera intervenció urbanística dels 70. Es 
va poder veure del 19 de març al 20 d’abril de 2018 al Restaurant Barhaus. 

CICLE INTESIS: SERGIO COLL 
El dijous 5 d’abril de 2018 a les 19.30h al COAC de Tarragona, l’arquitecte Sergio Coll 
ens presentà la seva tesi doctoral que porta per títol “Estudi des glèises en cornaenclinc 
de vòutes escarramingades”  

SUÈCIA: SESSIONS D’URBANISME COMPARAT
Habitatge i ciutat. Estat del benestar, urbanisme liberal i desenvolupament sostenible, 
Estocolm 1965-2015. Dimecres 11 d’abril a les 19.30h, conferència a càrrec de 
l’arquitecte Adrià Carbonell. Coorganitza AAUC.  

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS  
20 ANYS DE BIENNALS D’ARQUITECTURA 1997-2017  
PREMI EXTRAORDINARI ALEJANDRO DE LA SOTA

Dijous 19 d’abril a les 18.30h 

CONFERÈNCIA: RICARDO VIEIRA DE MELO
Coincidint amb l’acte de lliurament del premi extraordinari Alejandro de la Sota, el dijous 
19 d’abril a les 18.30h l’arquitecte portuguès Ricardo Vieira de Melo ens explicà els seus 
projectes més recents.  

EXPOSICIÓ: TRIBUTE TO THE BRICK
Xavi Duarte ens presenta aquesta mostra de fotografies on copsa diferents fragments 
d’arquitectura tradicional amb la la fàbrica de maó com a denominador comú. Es va 
poder veure del 23 d’abril al 23 de juliol de 2018 al Restaurant Barhaus.  

JORNADA JUJOLIANA 
El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre i el Col·legi d’Arquitectes organitzen la 
II JORNADA JVJOLIANA, el dissabte 12 de maig.
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VISITA A TARRAGONA - ANELLA MEDITERRÀNIA
El dissabte 19 de maig, el COAC Lleida, Ebre i Tarragona, organitzen una visita a 
les instal·lacions esportives de l’Anella Mediterrània, Seu Central dels XVIII Jocs 
Mediterranis 2018 de Tarragona. Inclou dinar i visita d’altres edificis a la tarda. 

GUIA D’ARQUITECTURA DE TARRAGONA · SEGLE XX
Presentació del llibre: dijous 31 de maig de 2018 a les 19.30h. Una edició de la 
Demarcació de Tarragona del COAC que, a més de ser una guia d’arquitectura, també 
vol oferir una reflexió de la transformació de la ciutat de Tarragona durant el segle XX.

EXPOSICIÓ: JOSEP MARIA PUJOL DE BARBERÀ. L’ARQUITECTE I L’ESPAI.
De l’11 de juny al 14 de setembre al COAC de Tarragona. Un recull de l’obra de Josep M. 
Pujol de Barberà, arquitecte municipal de Tarragona entre els anys 1897 i 1939 

CONFERÈNCIA DE FRANCESC MIGUEL LACASA
Dilluns 9 de juliol a les 11h al COAC Tarragona. “Reflexiones sobre la sostenibilidad 
construidas” és el títol de la conferència que farà l’arquitecte Lacasa, en el marc del curs 
“Barcelona la sostenibilitat en l’arquitectura i l’urbanisme” de la UPC.

CONFERÈNCIA DE PRESENTACIÓ DEL CONCURS PEL DISENY DE LA 
SENYALÍSTICA PER A LA RUTA TERRITORI JUJOL

Dijous 20 de setembre de 2018 a les 19.30h. Sala d’actes de la Demarcació de 
Tarragona del COAC.

PREMIS BAT 2018 - LLIURAMENT DE PREMIS
El divendres 21 de setembre, a les 17h, a la sala de graus de l’escola d’arquitectura de 
Reus. Acte de lliurament de premis de la vuitena edició dels Premis Rafael Moneo per a 
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat de la província de Tarragona.

EXPOSICIÓ: FRANCISCO MANGADO, PROJECTS AND COMPETITIONS 
1998-2017.

Conferència inaugural, dijous 27 de setembre a les 19.30h a càrrec de l’arquitecte Patxi 
Mangado. L’exposició va poder veure fins al 30 de novembre al COAC de Tarragona.

CONFERÈNCIA: TEd’A ARQUITECTES
El dijous 18 d’octubre a les 19.30h, l’estudi mallorquí TEd’A Arquitectes que recentment 
ha rebut el premi FAD internacional i d’interiorisme ens parlaran dels seus projectes més 
recents.

TERRITORIAL. Exposició de fotografies d’Elisenda Rosàs
Territorial és una mostra fotogràfica que s’emmarca dins el festival SCAN 201. La 
conferència inaugural es va fer el divendres 19 d’octubre. L’exposició es va poder visitar 
fins al 9 de desembre al COAC de Tarragona. 

CONFERÈNCIA: EDUARDO ARROYO
El dijous 25 d’octubre a les 19.30h, l’arquitecte Eduardo Arroyo ens parlà de la seva 
trajectòria professional, explicant els projectes i concursos que ha dut a terme en l’àmbit 
internacional. 

VIATGE A BILBAO 
La Demarcació de Tarragona del COAC organitza un viatge a la ciutat de Bilbao i a la 
comarca d’Uribe els dies 26, 27 i 28 d’octubre de 2018, una molt bona oportunitat per 
conèixer l’arquitectura més rellevant d’aquesta ciutat. 

CICLE INTESIS: SERGI SALADIÉ 
El dijous 8 de novembre de 2018 a les 19.30h al COAC de Tarragona, el geògraf Sergi 
Saladié Gil ens presentà la seva tesi doctoral que porta per títol “Paisatge i conflictes 
territorials a les comarques meridionals de Catalunya”

VERMUTS D’OBRA 40: VISITA AL TEATRE ROMÀ DE TARRAGONA
El dissabte 24 de novembre visita al Teatre Romà de Tarragona de la mà de l’arquitecte 
Toni Gironès. 
 

EXPOSICIÓ: PREMIS AJAC XI
Del 5 de desembre de 2018 al 5 de febrer de 2019. El COAC de Tarragona acull la 
itinerància de l’exposició PREMIS AJAC XI, on podrem veure els projectes de joves 
arquitectes que han estat guardonats en l’última edició d’aquests premis.
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GUIA D’ARQUITECTURA DE TARRAGONA DEL SEGLE XX 
La guia recull una selecció extensa d’arquitectura de la Ciutat de Tarragona des del 
període que s’inicia amb les manifestacions arquitectòniques del modernisme i el 
noucentisme, passa pel renovament arquitectònic dels anys trenta (racionalisme, 
GATCPAC) i el grans projectes dels anys cinquanta i seixanta, i acaba amb les dues 
grans transformacions urbanístiques de finals de segle, al voltant del Pla Cantallops i la 
recuperació de la Part Alta.
ISBN 978-84-09-01040-0
DL T-424-2018
Maig de 2018

2017 
X BIENNAL ALEJANDRO DE LA SOTA  
MOSTRA D’ARQUITECTURA DE TARRAGONA 
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DEL COAC

Catàleg recull de les obres presentades en la desena edició de la Biennal d’Arquitectura 
Alejandro de la Sota.
ISBN 978-84-09-07226-2
DL T-1501-2018
Desembre de 2018

 

1997-2017 
PREMI EXTRAORDINARI ALEJANDRO DE LA SOTA 
20 ANYS DE BIENNALS D’ARQUITECTURA 
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DEL COAC

Catàleg commemoratiu del desè aniversari de la Biennal d’Arquitectura Alejandro de la 
sota. Un catàleg que recull les obres més significatives de la Demarcació de Tarragona 
que han estat premiades en les 10 convocatòries celebrades entre 1997 i 2017 d’aquest 
certamen.
ISBN 978-84-09-07227-9
DL T-1502-2018
Desembre de 2018

REUS
Del 7 de setembre al 25 d’octubre de 2017 
Mostra de l’exposició a la Biblioteca Pere Anguera de Reus  
L’acte d’inauguració va ser el dijous 7 de setembre. 

L’HOSPITALET DE L’INFANT
Del 31 d’octubre al 26 de gener de 2018  
Mostra de l’exposició al Centre de visitants de l’Hospital del Coll de Balaguer 
L’acte d’inauguració va ser el 10 d’octubre.

VALLS
Del 1 de febrer al 5 de març  
Mostra de l’exposició al Pati de Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs,  
carrer Jaume Huguet, 1, Valls.  

LOGROÑO
Del 8 de març al 31 d’abril. 
Mostra de l’exposició a la Fundación Cultural Arquitectos de la Rioja (Carrer Barriocepo 
40, Logroño). La inauguració es va fer el dijous 15 d’abril.

REUS
Del 2 de maig al 8 de juny 
Mostra de l’exposició a l’escola d’arquitectura de Reus. URV.  

CASTELLÓ
Del 18 de juny al 14 de setembre 
Mostra de l’exposició a Col·legi d’Arquitectes de Castelló.
Es va fer una confència i acte de cloenda el dijous 13 de setembre

BILBAO
Del 17 d’octubre al 30 de novembre 
Mostra de l’exposició a la Delegació de Bizkaia del Col·legi Oficial d’Arquitectes Vasco-
Navarrès. El divendres 26 d’octubre coincidint amb el viatge a Bilbao que organitzà la 
Demarcació es va fer la conferència Inaugural.

X Biennal Alejandro de la Sota - itinerància de l’exposició
Mostra d’Arquitectura de Tarragona - Posada en valor i difusió de la bona feina dels col·legiats

Publicacions
Edició de llibres per posar en valor la tasca professional de l’arquitecte i de l’arquitectura de la nostra Demarcació
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ASSISTÈNCIA EN ACTES
Assistència en diversos actes, conferències i jornades en 
representació del COAC .

ACTE DE BENVINGUDA DELS NOUS COL·LEGIATS 
El dia 1 de febrer es va fer l’acte de benvinguda als nous 
arquitectes col·legiats a la Demarcació.

FESTA PATRONAL 2018
Divendres 1 de juny a la Seu de Tarragona. Benvinguda a 
càrrec del president de la Demarcació, Joan Tous
Intervenció de la degana del COAC, Assumpció Puig
Homenatge als arquitectes amb 25 anys de col·legiació
Cloenda de l’acte a càrrec Lluís Comerón, president del 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos.
Sopar patrocinat per l’empresa SCUCO

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

Representació institucionalAcció institucional Comunicació

S’han editat 52 butlletins informatius

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

139 924

1609

73

8447
57

200.000 €
418

correus informatius seguidors al facebook

seguidors al twitter

notícies publicades

tweets fetsnotícies publicades al web

aparicions en premsa

enviats a 125.100 adreces

16.908 persones d’abast 
1.823 Post Clicks 

50.142 persones d’abast  
2.693  Profile visits

valor econòmic 
subscrits al recull de premsa

2% Projecció ciutadana 
4% Temes col·legials 
 
 
 
 
29% Formació 
 
3% Viatges i visites

37%T@R

 
 
 
 
 

 
23%Activitats 
 culturals

correus 
enviats

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

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 (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

Ajuntament de Valls
Comissió de Patrimoni

Universitat Rovira i Virgili
Conveni Escola d’Arquitectura


