
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
Arquitectes i dissenyadors debaten al COAC sobre el paper de la llum en la 
creació d’espais 
 
 
L’Associació Professional de Dissenyadors d’Il·luminació (APDI) i el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitzen, amb la col·laboració de la revista 
Lightecture, la jornada d’il·luminació eLe!, que es celebrarà a la sala d’actes de la seu 
barcelonina del Col·legi (plaça Nova, 5) el dijous 2 de febrer, coincidint amb la festa de 
la Candelera. 
 
La jornada comptarà amb la participació dels arquitectes Fermín Vázquez, Josep 
Bohigas, Enric Ruiz-Geli i Ramon Vilalta i els dissenyadors especialitzats en 
il·luminació José Cardona, Maurici Ginés i Ignacio Valero, vicepresident de l’APDI, que 
parlaran i debatran sobre la utilització de la il·luminació urbana en la millora i la 
seguretat de l’entorn i com a peça cabdal en la creació arquitectònica i la seva 
percepció posterior per part dels usuaris. 
 
La jornada eLe! (sigles que responen als tres conceptes bàsics que sostenen la 
jornada: espai, llum i eficiència) es celebra coincidint amb la festivitat de la Candelera 
(Mare de Déu de la Candelera), nom popular de la festa de la Candela o de la Llum. La 
candela és, a més, una de les set unitats bàsiques del Sistema Internacional d’Unitats, 
que mesura la intensitat lluminosa d’un objecte o font de llum. 
 
Els assistents a la jornada a la jornada també podran visitar la mostra El disseny 
d’il·luminació a Espanya, instal·lada fins el 18 de febrer a la sala B’art de la seu de 
plaça Nova del COAC i mantenir un dinar de treball amb les empreses que integren el 
cercle de patrocinadors de l’APDI, com ara Artemide, Cariboni Group, DAE, DeltaLight. 
ERCO, iGuzzini, INSTA, Lamp, Lutron, Luxmate, Oxram, Philips, Rosco Ibérica, Trilux, 
Troll i Vieta. Aquestes empreses instal·laran una mostra dels seus productes a l’Altell 
de plaça Nova. 
 
La inscripció a la jornada és gratuïta per als col·legiats, prèvia inscripció. 
 
Més informació a: www.a-pdi.org
 
 
Fitxa tècnica 
 
Jornada d’il·luminació eLe! 
Dia: dijous 2 de febrer de 2012 
Lloc: seu del COAC de plaça Nova, 5, Barcelona 
Hora: 10h-19h  
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