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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 

 
L’arquitecta Blanca Lleó al Col·legi d’Arquitectes de Girona 

 
Amb la conferència de l’arquitecta Blanca Lleó i l’obra “Edifici Mirador” al barri de 
Sanchinarro de Madrid, segueix el cicle de conferències que porta a Girona destacats 
arquitectes del món del disseny i l’arquitectura d’Espanya  
 
Girona, 13 de desembre de 2006.- El proper dijous, 14 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’arquitecta Blanca Lleó farà dins el cicle de conferències Arquitectura contemporània espanyola 
al MoMA. 
 
Blanca Lleó és doctora arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid 
(ETSAM 1996). Des del 1990 compagina el seu Despatx professional (1985) amb la docència a 
l’ETSAM on és professora titular de Projectes Arquitectònics. Es considera deixeble de Francisco 
Javier Sáenz de Oiza en quant als cursos de Projectes, al projecte final de carrera i en la seva 
Tesis Doctoral. Ha obtingut del Ministeri d’Educació i Cultura la beca de Formació de personal 
investigador dirigida per Rafael Moneo (1983-86) com també la beca per professors titulars de 
promoció general del coneixement a la Princeton University School of Architecture (1997). 
 
Trobem obra seva publicada en revistes nacionals i internacionals com Quaderns (Barcelona), 
Arquitectos, Arquitectura, Pasajes, Circo (Madrid), BAU (COA Cantabria, Castilla la Mancha, 
Castilla León Este, León), Via (Valencia) a+t arquitectura + tecnología (Vitoria), Catálogos de 
Arquitectura (Murcia), El Croquis, Architecti (Portugal), DOMUS (Itàlia), Assemblage (USA), 
Arquitecturas (Colombia), SUMMA + (Argentina), Deutsche Bauzeitung i Bauwelt (Alemania), 
etc. 
 
Entre els seus projectes hi trobem la Torre Bioclimàtica (Madrid, 2006), els Habitatges a les 
Àguiles del Teide (Tenerife, 2001-2005), el Complex Turístic Lanzarote Paradise 99 
(Lanzarote, 1997-1998), el Parc Natural Badia de Cádiz (Cádiz, 1994-1995), el Nou 
Ajuntament de Lorca (Múrcia, 1989-1993), la Restauració del Convent de Clausura Las 
Sofías (Zamora, 1989-1990), i el Centre Penitenciari de Jaén (Jaén, 1985-1988), entre d’altres. 
 
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, Francisco Mangado, Fermín 
Vázquez de b720 arquitectos, entre d’altres. 
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