
 
 

 
 

 
Avui, dimarts 19 de juny a les 18.30 hores 
 
EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
ATORGA LES MEDALLES COAC  
 
Enguany, el Col·legi premia sis grups i entitats per les seves aportacions 
a la difusió i millora de la cultura arquitectònica 
 
 
 
 
Avui, dimarts, 19 de juny a les 18.30 hores, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) lliurarà les Medalles COAC,  que reconeixen institucions, 
entitats, grup i professionals que s’han significat pel seu treball i l’aportació a la 
l’arquitectura. En aquesta quarta edició, les Medalles reconeixen la tasca de sis 
grups i entitats en aquesta línia.   
 
Els grups i entitats guardonats amb la Medalla del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya són: 
 
Arquinfad, per la seva tasca en favor del disseny de l’espai entès com una 
activitat integradora i multidisciplinar, que troba la seva expressió més genuïna 
en els premis FAD, que organitza des de l’any 1958.    
  
Fundación Caja de Arquitectos, per la seva preocupació constant en dotar 
als arquitectes d’eines per millorar la seva  formació, així com per posar en 
marxa instruments –com ara enquestes d’àmbit estatal- que permeten copsar 
periòdicament la realitat de professionals i estudiants. 
  
Editorial Gustavo Gili, per haver esdevingut un segell de referència de la 
indústria editorial especialitzada a nivell mundial, tenint especial cura de les 
publicacions arquitectòniques. 
 
Festival Internacional d’Arquitectura Eme3, per haver-se consolidat a 
Barcelona en poc més de deu anys com a plataforma d’expressió de 
l’avantguarda arquitectònica més compromesa socialment. 
 
el globus vermell, Per la seva tasca pedagògica i lúdica que cerca de forma 
entusiasta apropar l’arquitectura als ciutadans de totes les edats. 
 
Grup Diagonal, per haver situat en el panorama de publicacions d’arquitectura 
la revista Diagonal, un vehicle idoni per a la reflexió, el debat, el pensament 
crític i el subratllat valor cultural i social de l’arquitectura. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Les Medalles es lliuraran en un acte que es celebra avui a les 18.30 h a la seu 
de plaça Nova del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,  en el decurs del qual 
també seran reconegudes les donacions de fons documentals a l’Arxiu 
Històric del Col·legi, així com els col·legiats que han arribat en 2012 als 50 
anys de col·legiació. Per últim, també es farà menció al centenar d’arquitectes 
catalans que han rebut algun guardó en el decurs de l’últim any.  
 
 
 
 

AGENDA 
LLIURAMENT DE ‘LES MEDALLES COAC’ 
Dia: dimarts 19 de juny 

Hora: 18.30 hores 

Lloc: Sala d’actes - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)  

Adreça: Plaça Nova, 5. Barcelona 

 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ: 
INTERPROFIT: 
Ignacio Almirall / Mariona Alba 

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

Telf: 93 467 02 32 
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