
 
 
NOTA PER A L’AGENDA 
 
Demà, 11 de febrer, s’inicien els Dissabtes al COAC amb una sessió de relats 
sobre Barcelona 
 
Una sessió de relats de contes sobre Barcelona donarà el tret de sortida, l’11 de 
febrer, als Dissabtes al COAC, un seguit d’activitats culturals adreçades a nens i 
joves d’entre 6 i 18 anys que es desenvoluparan a l’Altell de la seu del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya de plaça Nova entre les 11 i les 13 hores.  
 
El programa està coordinat per abz i inclou tres tipus d’activitats: els contacontes —11 
de febrer, 10 de març, 14 d’abril, 5 de maig i 2 de juny— amb els quals s’explicarà a 
nens d’entre 6 i 10 anys com va anar creixent la ciutat de Barcelona en diferents 
èpoques: romana, medieval, renaixentista, de l’Eixample i del s. XXI. 
  
En segon lloc, per als nens d’entre 8 i 12 anys es realitzaran un seguit de tallers —18 
de febrer, 17 de març, 21 d’abril, 12 de maig i 9 de juny—per fer-los reflexionar d’una 
manera pràctica sobre la construcció d’una ciutat sostenible.  
 
Finalment, per als més grans, i que estiguin interessats en estudiar arquitectura, s’han 
previst jornades informatives —24 de març, 28 d’abril i 19 de maig— per explicar 
aspectes positius, i també negatius, de la professió d’arquitecte. Els temes de les 
jornades són urbanisme i planejament, obra nova i rehabilitació, l’arquitecte com a 
objecte. 
 
Les activitats són gratuïtes, amb un aforament limitat i cal inscriure’s a l’adreça de 
correu electrònic: info@abz-edu.com info@abz-edu.com. 
 
Fitxa 
Dissabtes al COAC. Relats sobre Barcelona 
Lloc: altell de la seu del COAC a plaça Nova, 5, Barcelona 
Dia: dissabte 11 de febrer 
Hora: 11 a 13 h 
Assistència gratuïta prèvia inscripció 
 
 
 
 
Per a més informació: Juan Carlos González/Marta Milà, Àrea de Comunicació i Relacions Corporatives 
del COAC, 93 306 78 45  juancg@coacnet  
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