
 
 

NOVETAT EDITORIAL 
 

El Col·legi d’Arquitectes presenta aquest nou títol destinat a la divulgació de 
l’arquitectura entre els joves de 8 a 15 anys 

 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “AIXÍ ÉS 
L’ARQUITECTURA A CATALUNYA” 

 
Barcelona, a 24 de gener de 2006.- El Servei Educatiu Arquitectura del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i l’Editorial Mediterrània presenten el llibre Així és 
l’arquitectura a Catalunya, destinat al públic més jove. Escrit per l’arquitecta Jánice 
Moret i amb il·lustracions de Meritxell Durán, el llibre recorre la història de l’arquitectura 
a Catalunya a través d’un text didàctic i amè que relaciona l’evolució dels éssers 
humans amb l’adequació del territori a la seva quotidianitat i la construcció dels espais 
vitals.  
 
La presentació del llibre tindrà lloc el proper dissabte 28 de gener a les 12 hores a la 
Sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça Nova 5. 08002 Barcelona), 
amb la presència de les dues autores, que signaran llibres als lectors que ho desitgin. 
Posteriorment se servirà un aperitiu a tots els assistents. 
 
Així és l’arquitectura a Catalunya és un llibret de 16 pàgines a color que explica el 
valor de l’arquitectura i ajuda a entendre l’evolució que ha sofert d’acord amb les 
necessitats canviants de la humanitat, des dels temps dels Ibers fins a l’actualitat. El 
text repassa les construccions i formes d’organització territorial de cada època i les 
relaciona amb els valors social i culturals, l’estructura econòmica o organitzativa de 
cada etapa. 
 

 

 
 
Fitxa del llibret 
 
Així és l’arquitectura a Catalunya 
Autors: Servei Educatiu Arquitectura (SEA); 
Jánice Moret;  Meritxell Durán (il·lustracions) 
Català 
Edita: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Editorial Mediterrània 
Data publicació: desembre 2005 
Preu: 7 € (IVA inclòs) 
ISBN: 84-8334-712-1 
D.L: B-49.111-2005 
Distribueix: COAC - SEA 

  
 

Per a més informació:  
Departament de Comunicació del COAC Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 

45. A/e: comunicacio@coac.net 
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