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Jornada de Facility Management: Workplace Summit 2019
Demarcación :
Fecha inicio :
Tornar

La Asociación Internacional de Facililty Management (IFMA) organiza la jornada "Workplace
Summit 2019. Un viaje desde la idea hasta el nuevo espacio de trabajo". El acto,
organizado con la colaboración del Grupo de Trabajo de Facility Management del COAC, se
celebrará en la sede de Plaça Nova el próximo 19 de noviembre de 9 a 14 h.
Presentarán la jornada Pere Castelltort, secretario de la Junta de Gobierno del COAC; Lorena
Espada, presidenta de IFMA España; y Felip Neri Gordi, colaborador de IFMA.

Jornada de Facility Management: Workplace Summit 2019

Demarcación :
Fecha inicio :
Tornar

L'Associació Internacional de Facililty Management (IFMA) organitza la jornada "Workplace
Summit 2019. Un viatge des de la idea fins al nou espai de treball". L'acte, organitzat
amb la col·laboració del Grup de Treball de Facility Management del COAC, se celebrarà a la
seu de plaça Nova el proper 19 de novembre de 9 a 14 h.
Presentaran la jornada Pere Castelltort, secretari de la Junta de Govern del COAC; Lorena
Espada, presidenta d'IFMA Espanya; i Felip Neri Gordi, col·laborador d'IFMA.

Visita la sede del COAC por el 48h Open House Barcelona
Demarcación :
Fecha inicio :

Tornar

El fin de semana del 26 y 27 de octubre vuelve a Barcelona el festival de arquitectura de la
ciudad. Con motivo del 48h Open House Barcelona, durante la jornada del sábado (de 11 a
14h y de 16 a 19 h) y domingo (de 11 a 14 h) se podrá visitar el edificio de la sede del COAC,
ubicada en la plaça Nova.

Visita la seu del COAC pel 48h Open House Barcelona
Demarcación :
Fecha inicio :

Tornar

El cap de setmana del 26 i 27 d'octubre torna a Barcelona el festival d'arquitectura de la
ciutat. Amb motiu del 48h Open House Barcelona, durant la jornada del dissabte (d?11 a 14
h i de 16 a 19 h) i diumenge (d?11 a 14 h) es podrà visitar l'edifici de la seu del COAC,
ubicada a la plaça Nova.
La visita a la nostra seu és enguany especialment interessant, ja que l'any passat vam
inaugurar la nova façana de l'edifici. Durant la visita, a més dels exteriors, es podrà veure
l'interior de l'edifici i una de les plantes d'oficines remodelades.

Smart territorios. Proyectos urbanos, ciudades y nuevas tecnologías

Tornar

¿Cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías en el proyecto urbano?

Smart territoris. Projectes Urbans, Ciutats i noves tecnologies

Tornar

Com podem utilitzar les noves tecnologies en el projecte urbà?

Exposició: "L'actualitat d'una recerca insistent"
Demarcación :
Fecha inicio :

Tornar

En el marc dels actes commemoratius del 50è aniversari del Laboratori d'Urbanisme de
Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya acull l'esposició "L'actualitat d'una recerca
insistent", que es podrà visitar des del 25 d'octubre fins al 17 de novembre de 2019.

Edificios nZEB ? Estándar Passivhaus

Tornar

Presentamos la definición de los edificios nZEB (nearly Zero Energy Buildings ? Edificios
Consumo Casi Nulo) y se explican las estrategias de estos edificios, basándose en el
estándar internacional Passivhaus.

Edificis nZEB ? Estàndard Passivhaus

Tornar

Presentem la definició dels edificis Nzeb (nearly Zero Energy Buildings ? Edificis Consum
Quasi Nul) i s?expliquen les estratègies d?aquests edificis basant-se en l'estàndard
internacional Passivhaus.

El COAC acull el 50è aniversari del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona
Demarcación :
Fecha inicio :

Tornar
Pages

El dijous 24 d'octubre a les 18.30 h se celebarà al COAC l'acte públic per commemorar els
50 anys del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona.
La jornada començarà a la Sala d'Actes de plaça Nova amb la taula rodona "De la
investigació a l'urbanisme urbà", presentada per Joan Busquets, i amb les intervencions
de Rafael Moneo, Carme Pigem i Mirko Zardini.
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