
 
 
 
L’activitat Construïm una ciutat sostenible! organitza cinc sessions per a 

nens de 8 a 12 anys 
 

EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
EXPLICA LA CIUTAT SOSTENIBLE ALS NENS AMB UN 

TALLER DE CONSTRUCCIÓ 
 

Els Dissabtes al COAC és un programa gratuït d’activitats infantils i 
juvenils entorn de l’arquitectura 

 

 
 

 
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza cinc tallers de 
construcció d’una ciutat sostenible per a nens d’entre 8 i 12 anys. La propera 
sessió de Construïm una ciutat sostenible! tindrà lloc el proper dissabtes 21 
d’abril d’11 a 13 hores. La resta de sessions de construcció seran el 12 de maig 
i el 9 de juny.  
 
A més a més, aquest taller forma part del programa Dissabtes al COAC, un 
seguit d’activitats per a nens i joves d’entre 6 i 18 anys sobre arquitectura que 
es desenvolupen a l’Altell de la seu del COAC, a Barcelona.  
 
Per als més petits, d’entre 6 i 10 anys, el COAC programa l’activitat de 
contacontes Vet aquí... Barcelona!. Les properes sessions giraran entorn la 
Barcelona de l’Eixample, el 5 de maig; i la Barcelona del segle XXI, el 2 de 
juny.  
 
Per últim, l’activitat Ja saps què vols estudiar? donarà tres raons a joves a 
partir de 16 anys per estudiar arquitectura i “un advertiment per no fer-ho”, els 



dissabtes 28 d’abril, Obra nova i rehabilitació; i 19 de maig, L’arquitecte i 
l’objecte.  
 
El programa Dissabtes al COAC està coordinat per abz. Totes les activitats 
són gratuïtes, amb un aforament limitat i cal inscriure’s a l’adreça de correu 
electrònic: info@abz-edu.com.  
 
 
Barcelona, 17 d’abril de 2012 
 
 

AGENDA 
Construïm una ciutat sostenible! 
Lloc: COAC 

Plaça Nova, 5 Barcelona 

Dia: dissabte, 17 de març 

Horari: 11-13h 
Activitat gratuïta prèvia inscripció info@abz-edu.com  

 
 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ: 

INTERPROFIT 
Ignacio Almirall / Mariona Alba 

ignacio.almirall@interprofit.es / mariona.alba@interprofit.es

Tel.: 93 467 02 32 
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