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Nota de Premsa 

 

Responsables dels Principals Arxius d’Arquitectura 
del Món es reuneixen a la ciutat de Girona 

 
En el marc de l’Any Masó té lloc a la ciutat de Girona la reunió del Comitè 
Executiu de la Secció d’Arxius d’Arquitectura del Consell Internacional d’Arxius 
(ICA / SAR) on es treballa en l’accessibilitat dels fons dels arxius d’arquitectura 
 
Girona, 7 de novembre de 2006.- Els propers dies 9 i 10 de novembre, organitzat per 
l’Arxiu Municipal de Girona i l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes – 
Demarcació de Girona, tindrà lloc a la ciutat de Girona la reunió del comitè executiu 
de la Secció d’Arxius d’Arquitectura del Consell Internacional d’Arxius 
(ICA/SAR). Aquesta Secció té com a objectiu promoure la identificació i preservació 
dels arxius d’arquitectura per tal de fer-los accessibles als investigadors i al públic en 
general, impulsar-ne l’aplicació de pràctiques arxivístiques adequades, afavorir-ne el 
seu desenvolupament en aquelles zones del món on no hi ha centres especialitzats i 
esdevenir un fòrum per a totes les persones responsables o vinculades a aquest tipus de 
documentació. 
 
A la reunió, que es planteja com  un acte dels que se celebren en el marc de les activitats 
de celebració de l’Any Masó, hi assistiran 6 membres de l’esmentat comitè executiu: 
 

• Maria Luísa Conde, Fiscalía General del Estado, Madrid (ICA/SAR Presidenta) 
• João Vieira, Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa 

(ICA/SAR Secretari) 
• Manuel Blanco, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid; 
• Mariet Willinge, Netherlands Architecture Institute, Rotterdam; 
• Maygene Daniels, National Gallery of Art, Washington; 
• Robert Desaulniers, Canadian Center for Architecture, Montreal. 

 
En el transcurs de la seva estada a la ciutat seran rebuts per Anna Pagans, alcaldessa de 
Girona, i per Josep Riera, president de la Demarcació de Girona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, i visitaran l’Arxiu Històric de la Demarcació de Girona del  
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Museu del Cinema i diverses exposicions de 
l’Any Masó, cent anys d’Arquitecte. 
 
Recordeu que... 
Reunió del Comitè Executiu de la Secció d’Arxius d’Arquitectura del Consell 
Internacional d’Arxius (ICA/SAR) 
Lloc: Arxiu Municipal de Girona. Placeta de l’Institut Vell, 1 - Girona 
Per a més informació: Joan Boadas: 972 22 15 45 / Rosa M. Gil:   972 41 28 92 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació COAC Girona – Vanessa Masip 
Tel. 972.41.28.96 /  A/e: premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/comunicats.asp 


