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Nota de premsa– 13 de setembre de 2004 

 
 

“El Col· legi d’Arquitectes de Girona i la revista Constructiva realitzen 
unes jornades sobre paviments” 

 
 
Les jornades que comencen demà, 14 de setembre de 2004, a la seu 
gironina del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya comptaran amb la 
presència de Pablo Ros, arquitecte de l’estudi Foreign Office Architects 
(F.O.A) que explicarà la seva experiència a l’obra Parc dels Auditoris del 
Fòrum de les Cultures 2004 a Barcelona. 
 
 
L’Escola de Pràctica Professional J. Ll. Sert de la Demarcació de Girona del Col· legi 
d’Arquitectes de Catalunya i la revista d’arquitectura Constructiva organitzen unes 
jornades sobre materials per a ser utilitzats com a paviments, que tindran lloc els 
propers dies 14, 21 i 28 de setembre i 5 d’octubre de 2004 a la Sala Rafael 
Masó de la seu gironina del CoAC, el qual està dirigit als arquitectes, arquitectes 
tècnics, interioristes i a aquells professionals interessats en conèixer casos pràctics i 
materials innovadors en el sector dels paviments.  
 
 
Les jornades s’han estructurat de forma monogràfica segons la tipologia de material 
que pot ser usat com a paviment: pedra natural, pedra artificial, ceràmiques i pintures. 
En total se’n realitzaran 4 on hi participaran empreses fabricants d’aquests productes i 
arquitectes reconeguts.  
 
 
A la jornada de demà 14 de setembre de 2004 es tractarà el tema dels 
MATERIALS PETRIS ARTIFICIALS amb la participació de les empreses BREINCO 
que tractarà els paviments realitzats amb blocs articulats de formigó, i ALCALAGRES 
que tractarà els sols flotants de ceràmica. Finalment la jornada la tancarà Pablo Ros, 
arquitecte de Foreign Office Architects (F.O.A) qui explicarà la seva experiència a l’obra 
Parc dels Auditoris del Fòrum de les Cultures 2004 a Barcelona. 
 
Trobareu el programa detallat a:  
http://www.coac.net/Girona/2004/paviments_i_revestiments/programa.pdf 
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