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nou volum de la col·lecció “Inventaris d’Arquitectura” dedicada a 
l’arquitectura contemporània 

 

EL COL·LEGI D’ARQUITECTES PUBLICA UN LLIBRE 
MONOGRÀFIC DE L’ARQUITECTE MOISÉS GALLEGO 

 
Barcelona, a 2 de febrer de 2006.- El Servei de Publicacions del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya presenta un nou volum de la col·lecció Inventaris d’Arquitectura  dedicat, 
en aquesta ocasió a l’arquitecte Moisés Gallego. El llibre, titulat Moisés Gallego, és el 
onzè volum d’una col·lecció coordinada per l’arquitecta Sara Manté que recull els 
projectes més rellevants dels arquitectes catalans contemporanis, amb l’objectiu de 
difondre l’arquitectura dels nostres temps. 
 
El llibre és una edició a cura d’Àlex Gallego que permet conèixer els projectes més 
importants realitzats per l’arquitecte Moisès Gallego al llarg del període 1984-2004. 
Entre les obres d’arquitectura destaquen l’ordenació de Plaça Bonanova, realitzat amb 
Màrius Quintana (2003), els complexos esportius de la UE Santboiana, amb Joan Jorba 
(2004), Ca n’Arimon a Mollet del Vallès (2000) o la rehabilitació de Can Fabra per a 
biblioteca del Districte de Sant Andreu, amb Tomàs Morató (2004). D’altres projectes 
són l’IES La Salut(1997), el CAP a La Llagosta (1987), o la seu del Col·legi 
d’Aparelladors i AT a Lleida (1984), tots ells realitzats amb Franc Fernández.  
 
El llibre, en versió trilingüe (català, castellà i anglès), s’obre amb un text de Maurici Pla 
titulat “parti pris” que precedeix l’index de totes les obres incloses. Les següents 92 
pàgines exposen una breu memòria, fotografies i plànols de cada projecte. Les 
fotografies són de Lourdes Jansana i de Lluis Casals. L’article “Revisant la feina feta” 
escrita pel propi Moisés Gallego tanca el volum.  
 
Moisés Gallego està editat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la seva 
Demarcació de Barcelona, i distribuït per l’editorial Actar. Els anteriors volums de la 
col·lecció Inventaris d’Arquitectura han estat dedicats als arquitectes Bosch i Tarrús, 
Jeroni Moner, Lluis Maria Vidal i Arderiu, Hereu Espanyol; Arcadi Pla; Joan M. de Ribot; 
Lluis Cantallops; Ramon Maria Puig Andreu; Pau Pérez, i Manuel Martín.  
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