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Nota de Premsa 
 

El cicle portarà els arquitectes espanyols que han participat en l’exposició On-side: 
arquitectura en España hoy que va organitzar el MoMA de Nova York 

 
Girona ensenya l’arquitectura contemporània espanyola del MoMA 

 
Amb la conferència de l’arquitecte Fermín Vázquez, de l’equip b70 arquitectos, amb l’obra 
“Accés al passeig de l’Óvalo” de Teruel, segueix el cicle de conferències que porta a 
Girona destacats arquitectes del món del disseny i l’arquitectura d’Espanya  
 
Girona, 29 de novembre de 2006.- El proper divendres,  1 de desembre de 2006, a les vuit del 
vespre, tindrà lloc, a la Sala Rafael Masó del Col·legi d’Arquitectes de Girona, la conferència que 
l’arquitecte Fermín Vázquez farà dins el cicle de conferències Arquitectura contemporània 
espanyola al MoMA. 
 
Fermín Vázquez es titula el 1987 a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid, ciutat on 
inicià la seva carrera professional. Després d’uns anys a Londres, funda al 1997 el seu propi 
estudi juntament amb Ana Bassat i Adriana Plasencia, b720 Arquitectos.  
 
b720 Arquitectos té seu a Barcelona i Madrid. Entre els seus projectes actuals hi trobem 
l’adjudicació de la quarta llicència de casinos a Catalunya a Lloret de Mar, La Mola Executive 
Meeting Center (hotel i centre de convencions) a Terrassa, el Col·legi Oficial d’Arquitectes 
Tècnics i Aparelladors d’Alacant, la reurbanització de la plaça del Torico a Teruel i l’edifici 
corporatiu d’Indra al 22@ de Barcelona, entre d’altres. 
 
En relació a col·laboracions amb arquitectes de renom internacional hi trobem obres projectades 
conjuntament amb David Chipperfield (Edifici Veles i Vents per la Copa América 2007 de 
València, la Ciudad de la Justícia de Barcelona i el passeig de l’Óvalo a Teruel), amb Toyo Ito 
(les Torres Fira), i amb Jean Nouvel (Torre Agbar, ampliació del Museu de Arte Reina Sofía o el 
Parc del Poble Nou a Barcelona). 
 
Amb la voluntat de donar a conèixer aquells projectes que han format part de l’exposició On-site: 
New Architecuture in Spain, organitzada pel Museum of Modern Art de Nova York (MoMA) i 
comissariada per Terence Riley, el Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del 
COAC ha organitzat un cicle de conferències que portarà a Girona els arquitectes que han tingut 
obra en aquesta exposició. Espanya actualment ocupa un dels llocs més importants en 
l’experimentació arquitectònica i en el món del disseny i prova d’això en són els projectes 
d’habitatges socials, hotels, aeroports, recintes esportius, museus i centres mèdics d’arquitectes 
com Guillermo Vázquez Consuegra, Fernando Martín Menis, Blanca Lleó, Enric Ruiz Geli, 
Francisco Mangado, entre d’altres. 
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