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SIX PROJECTS
SELECTED AS
WINNERS IN THE
2022
ARCHITECTURAL
AWARDS OF THE
COUNTIES OF
GIRONA

On 27 May, the Girona regional branch of the Architects? Association of Catalonia hosted the
awards ceremony for the 24th Architectural Awards of the Counties of Girona, one of the
province?s most prestigious cultural events in the field of architecture and construction.
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Tornar

Exposició: UT
SUPRA

Regional branch :
Start date :
Tornar

La seu de la Delegació del Vallès acull, des de l?1 de juny fins al 25 de juliol, l?exposició UT
SUPRA de l?artista urboscà Cesc Homet.

Trobada Anual
d'Arquitectes
2022

Regional branch :
Start date :
Tornar

El divendres 10 de juny a les 21.30 h, tindrà lloc la Trobada anual d?arquitectes 2022 de
Lleida, a la seu de la Demarcació de Lleida del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
El programa és el següent:
21.30h Convocatòria
21.45h Sopar a la seu de la Demarcació
23.15h Parlaments
23.30h
Homenatge als col·legiats amb 50 anys de professió
Homenatge als col·legiats amb 25 anys de professió
Benvinguda als nous col·legiats

?Paraules per un
món millor?.
Conferència de
Juan Herreros

Regional branch :

Start date :
Tornar

Construir un futur millor és el gran projecte col·lectiu avui. La qüestió pertinent des de
l?arquitectura és: com transformar en un assumpte de disseny les paraules del moment -viure
junts; institucions transparents; infraestructures integradores, etc.- per lluitar contra el canvi
climàtic, la bretxa social i la crisi de la ciutat?
L'arquitecte Juan Herreros, soci fundador d'Estudio Herreros, exposarà alguns projectes
reals que es fan aquesta pregunta amb esperit experimental i de col·laboració.

Dieciséis obras
galardonadas a
los Premios de
Arquitectura de
las Comarcas de
Girona 2022

El pasado 27 de mayo, la sede de la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC) celebró el acto de la entrega de reconocimientos de la 24ª edición de los
Premios de Arquitectura de las Comarcas de Girona, una de las acciones culturales con más
relevancia del sector de la arquitectura y la construcción en nuestra provincia, con la
asistencia de más de 250 personas.
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Visita de obras a
un Edificio
Plurifamiliar con
Certificación
Breeam

Regional branch :
Start date :
Tornar

La Demarcación de las Comarcas Centrales del COAC organiza, el miércoles 22 de junio,
una visita de obras al primer edificio plurifamiliar de Manresa con certificación Breeam.
A las 18.00 h, en el salón de actos de la Casa Lluvià, sede del COAC, el arquitecto
Pere Santamaria (SANTAMARIA ARQUOTECTES) hará una explicación del proyecto y
seguidamente nos desplazaremos caminando hasta el edificio para realizar la visita.

Visita d?obres a
un Edifici
Plurifamiliar amb
Certificació
Breeam

Regional branch :
Start date :
Tornar

La Demarcació de les Comarques Centrals del COAC organitza, el dimecres 22 de juny,
una visita d?obres al primer edifici plurifamiliar de Manresa amb certificació Breeam.
A les 18 h, a la sala d?actes de la Casa Lluvià, seu del COAC, l?arquitecte Pere
Santamaria (SANTAMARIA ARQUITECTES) farà una explicació del projecte i, tot seguit, ens
desplaçarem caminant fins a l?edifici (C/ Guimerà cantonada C/ Casanova) per fer la visita.

L'estiu arriba
carregat
d'activitats
culturals. No t'ho
perdis!

Arriba el juny, comença l?estiu i les vacances escolars. El #Nothoperdis us proposa activitats
presencials en aquest mes que ja es comença a viure a un altre ritme. Començarem, doncs,
pels més menuts, que ja tenen a la seva disposició casals d?estiu proposats per alguns dels
nostres museus i sales de cultura, tots ells amb la finalitat d?estimular la inquietud i la
creativitat dels nens.
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Visita d'obra
Hotel Qgat

Regional branch :
Start date :
Tornar

Des de la Delegació del Vallès vam organitzar, el passat 5 de maig, dues visites d?obra a
l?ampliació de l?Hotel Qgat de Sant Cugat del Vallès. El guiatge va anar a càrrec de Joel
Vives, director tècnic de HAUS, i Eulàlia Figuerola, arquitecta responsable de l'Àrea de
Sostenibilitat.
L'ampliació d?aquest hotel es va iniciar abans de la pandèmia, quedant les obres aturades
per aquesta, en fase de finalització d'estructura i envolupant i instal·lacions en procés.

Setze obres

guardonades als
Pages
Premis
d'Arquitectura de
les Comarques de
Girona 2022

La seu de la Demarcació de Girona del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya (COAC) ha acollit
aquest vespre l?acte del lliurament de reconeixements de la 24a edició dels Premis
d?Arquitectura de les Comarques de Girona, una de les accions culturals amb més
rellevància dins el sector de l?arquitectura i la construcció a la nostra província, amb
l?assistència de més de 250 persones.
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