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Part del fons professional dels arquitectes gironins Àngel Sánchez 
Solsona i Manel Vázquez Bosch entren a formar part de la Biblioteca 
del Col· legi d’Arquitectes de Girona 
 
 
 
El fons de la Biblioteca de la Demarcació de Girona del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya va 

rebre el passat mes d’agost part del fons professional de l’arquitecte Àngel Sánchez i Solsona. 

El material donat està format per un total de 69 llibres  de construcció, arquitectura, urbanisme 

i legislació publicats entre 1950 i 1970.  

Aquesta mateixa iniciativa es va repetir el mes setembre amb la donació de la revista The 

Architects’ journal (49 números dels anys 70) per part de l’arquitecte Manuel Vázquez i Bosch. 

 

 

La Biblioteca de la Demarcació de Girona del CoAC, constituïda l’any 1974, forma part de la 

Biblioteca col· lectiva del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya juntament amb les de Barcelona, 

Tarragona, Lleida i l’Ebre. Disposa d’un fons documental especialitzat en arquitectura, 

construcció i urbanisme principalment, format per 20.000 volums (llibres, vídeos, disquets, cd-

rom’s i DVD’s),  792 títols de publicacions periòdiques i diverses bases de dades. Aquesta 

documentació està al servei tant dels arquitectes col· legiats com del públic en general. Des de 

la seva pàgina web (www.coac.net/home/frames/fhomebiblioteca.htm) es poden consultar les 

noves adquisicions i el catàleg de la Biblioteca. Els usuaris també poden reservar documents i 

sol· licitar-los en préstec via web, per mail (bibl.gir@coac.es),  telèfon o personalment. L’accés a 

la Biblioteca és lliure (de dilluns a divendres de 9 a 19 h, ininterrompudament). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Girona Col· legi d’Arquitectes de Catalunya: Vanessa Masip.  ( 972 .41.28.96 – *: premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 

 


