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Nota de premsa– 27 de setembre de 2004 

 
“L’Arxiu Històric del Col· legi d’Arquitectes de Girona presenta el fons 

que custodia de l’arquitecte Joan Roca Pinet (1885-1973)” 
 
Sota el nom de Fons d’Arxiu la seu gironina del CoAC enceta un cicle dedicat 
als fons professionals dels arquitectes que configuren l’Arxiu Històric de la 
Demarcació.  
 
El proper dimecres 29 de setembre de 2004 a les 19:30 hores la seu gironina del Col· legi 
d’Arquitectes obre al públic la mostra dedicada a l’arquitecte Joan Roca Pinet comissariada 
per l’Arxiu Històric de la Demarcació. L’acte inaugural anirà a càrrec de Josep Riera, arquitecte 
i president de la Demarcació, i de Joan Tarrús, arquitecte. 
 
L’exposició Joan Roca Pinet. Fons d’Arxiu enceta un cicle que té com a objectiu donar a 
conèixer els fons professionals d’arquitectes que integren l’Arxiu Històric de la Demarcació de 
Girona del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya, uns fons que provenen de donacions que han 
tingut lloc en els últims trenta anys, i que ara, fruit de la feina diària de vetllar per la 
conservació i la difusió dels documents, es poden presentar en una catalogació revisada.  
 
En aquesta primera aproximació s’ha escollit l’arquitecte Joan Roca Pinet per la necessitat de 
conèixer i reconèixer una trajectòria que, a nivell professional i personal va tenir moments de 
glòria i etapes de desencís en el marc dels esdeveniments polítics que varen marcar el nostre 
segle XX. També, perquè Joan Roca Pinet va demostrar la seva talla com arquitecte, treballant 
l’arquitectura de cada moment tot adaptant-se als diferents estils, del modernisme a 
l’arquitectura de postguerra,  amb ofici i honestedat, utilitzant els recursos de que disposava 
per posar-se al servei de les necessitats que se li plantejaven. Així, la història de la seva obra 
ens permet il· lustrar, amb bons exemples, el recorregut professional dels arquitectes del segle 
XX. 
 
A la mostra es podran veure 10 projectes que sintetitzen la trajectòria de l’arquitecte, tant les 
obres que construí a la Demarcació de Girona com les projectades a Sant Lúcar de Barrameda 
durant el seu exili en els anys 1940. 
 
El fons Joan Roca Pinet el conformen 134 projectes de l’arquitecte (datats entre els anys 
1912 i 1969) i 129 imatges de les seves obres, de l’arquitectura dels seus contemporanis 
(Antoni Gaudí, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch, Rubió Bellver, etc.) i dels seus viatges. 
Aquest fons va ingressar a l’Arxiu l’any 1973 per intervenció de l’arquitecte Joan Tarrús que va 
saber recollir l’interès de la família Roca-Palou per la conservació de la memòria de l’arquitecte 
mort en aquell any.  
 

Fons d’Arxiu 
Més enllà de presentar uns documents concrets, el cicle Fons d’Arxiu pretén, a partir d’una 
sèrie d’exposicions, acostar cadascun d’aquests arquitectes al gran públic donant-ne a conèixer 
la biografia i una selecció de la seva producció. Però, en darrer terme, el cicle vol anar més 
enllà, perquè la suma de cadascuna d’aquestes exposicions, que són petites aproximacions, 
permetrà el coneixement del conjunt de la història de l’arquitectura gironina del darrer segle. 
Una arquitectura que en algunes ocasions esdevé un referent a nivell català.   
 
Recordeu que... 

FONS D’ARXIU. Joan Roca Pinet (1885 – 1973) 
Inauguració: dimecres 29 de setembre a les 19:30 hores a la seu gironina del CoAC. 
Del 29 de setembre al 7 de novembre de 2004 
Sala d’Exposicions de la Demarcació de Girona del CoAC. 
 
Trobareu el Dossier de Premsa a la Sala de Premsa del CoAC dins de Comunicats: 
www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 
 
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/ 

 


