L’edifici, projectat per Xavier Busquets, es va inaugurar l’any 1962

EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
(COAC) CELEBRA EL 50 ANIVERSARI DE LA
SEVA SEU A PLAÇA NOVA
El COAC presenta un llibre commemoratiu i inicia les activitats de
celebració de l’aniversari, que inclouran una exposició sobre la història
de l’edifici i diversos debats entorn de la professió d’arquitecte
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El 29 d’abril de 1962, l’aleshores Ministre d’Habitatge, José María Martínez, va
inaugurar la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), just davant de la
Catedral de Barcelona. La innovadora estructura de l’edifici i els frisos decoratius a la
façana, basats en dibuixos originals de Pablo Picasso i realitzats per l’artista hongarès
Carl Nesjar, van esdevenir un signe d’identitat per a la ciutat, que encara perdura. Per
celebrar aquesta efemèride, el COAC dóna el tret de sortida a un seguit d’activitats
commemoratives que s’aniran succeint durant tot l’any.

Avui s’inicien aquests actes amb una conferència sobre la història del Col·legi, a càrrec
d’Enric Granell i Antoni Ramón, coautors del llibre ‘Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
1874-1962’, que es presenta avui. Aquesta publicació, que tindrà format digital, explica
la trajectòria del Col·legi des dels inicis de l’associació fins la construcció de la seva

seu. La taula de debat posterior, moderada per Manuel Ruisánchez, està formada per
Oriol Bohigas, Juan Carlos Cardenal, Guillermo Giráldez, Pere Llimona i Xavier Subias.

El projecte del singular edifici va comptar amb la participació no només del guanyador,
sinó també dels finalistes del concurs, on cadascun d’ells va poder dissenyar una
planta. Així, dins l’edifici que va ser projectat per Xavier Busquets, l’interior de la planta
de Visats va ser encarregada als arquitectes Oriol Bohigas i Josep Maria Martorell. La
resta d’arquitectes que van participar en el disseny interior de les altres plantes van ser
F. Bassó Birulés, J. Gili Moros, G. Giráldez, P. López Iñigo, J. Subías, P. Monguió, F.
Vayreda, A. de Moragas, J.M. Fragas, E. Tous, F. Correa i A. Milá.

Alguns dels actes destacats, que tindran lloc durant aquest any, son una exposició
sobre la història de l’edifici, que s’inaugurarà el 17 de juliol; o una trobada
intergeneracional per debatre les perspectives de futur del Col·legi prenent com a punt
de partida l’arribada a plaça Nova.

Els actes programats pel Col·legi amb motiu d’aquest aniversari també serviran per
posar en valor el compromís que va establir al seu dia el propi edifici en la recuperació
del casc antic i la definició dels nous espais públics de la ciutat de Barcelona, que avui
continua vigent, així com debatre sobre els reptes que es plantegen per a l’entitat i la
professió, després aquests 50 anys.

Barcelona, 12 de juny de 2012.
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