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“ El Col· legi d’Arquitectes de Figueres organitza una jornada 

sobre l’ús del formigó com a element decoratiu”  
 

 

Una jornada tècnica sobre color i textures en paviments i paraments de 
formigó a la seu de la Delegació de l’Alt Empordà del Col· legi d’Arquitectes 
de Catalunya reflexionarà sobre la utilització d’aquest material com a 
element decoratiu. 
 

 

L’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert de la Delegació de l’Alt Empordà del 
CoAC ha organitzat una jornada, el proper dijous 31 de març de les 15:30 a les 20:00 
hores, sobre l’ús del formigó com a element decoratiu. Aquest material usat com a 
element decoratiu ha evolucionat d’una manera molt ràpida en els darrers anys, 
ampliant-se la gamma d’acabats, així com l’acoloriment dels mateixos. En un entorn 
urbà, o en altres aplicacions on la component estètica tingui un pes important és 
possible aconseguir, d’una forma econòmica i durable, una gran varietat d’efectes 
decoratius, jugant amb el color i la textura del formigó. 
 
A la jornada, que realitzaran Carlos Jofré, enginyer de Camins i director Tècnic de 
l’Institut del Ciment (IECA), Carles Masa, enginyer tècnic d’obres públiques, Anastasio 
Avilés, llicenciat en ciències químiques es presentaran amb detall tres de les tècniques 
més utilitzades amb aquesta finalitat: paviments amb àrid vist, de formigó acolorit o de 
formigó imprès, cadascuna amb les seves diferents alternatives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordeu que... 
JORNADA tècnica sobre Color i Textures en Paviments i Paraments de Formigó. 
Dijous 31 de març de 2005 a les 15:30 hores 
Sala de conferències de l’edifici CINC. C/ Blanc, 8 Figueres 
Organitza l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert de la Delegació de l’Alt Empordà del 
CoAC. 
 
 
 
Per a més informació:   
Departament de Comunicació Delegació de l’Alt Empordà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: Sílvia Orri.  ( 972 .50.50.33 – *: activitats.fig@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 


