A la seu de plaça Nova coincidiran parades de llibres, lectures públiques i
tallers infantils

EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
(COAC) CELEBRA SANT JORDI AMB UNA JORNADA
PLENA D’ACTIVITATS
Com és tradicional, els arquitectes que han publicat al darrer any
signaran exemplars de les seves obres

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) celebrarà la Diada de Sant
Jordi amb una jornada plena d’activitats adreçades a la participació ciutadana.
Des de primera hora del matí estaran instal·lades a l'interior i l'exterior de la seu
del Col·legi (plaça Nova, 5) les parades de llibres de la Cooperativa
d'Arquitectes Jordi Capell, així com de l'Agrupació de Joves Arquitectes
(AJAC), en la qual es podran adquirir publicacions del fons del COAC a preus
molt assequibles. Com és tradicional, la Cooperativa Jordi Capell ha convidat al
gairebé mig centenar d’arquitectes que han publicat llibres en el darrer any a
signar exemplars entre les 12 i les 14 hores.
Entre els arquitectes que ja han confirmat que signaran les seves obres figuren:
Lluís Alonso, Josep Maria Montaner, Antoni Vilanova, Emili Donato,
Francesc Albardaner i Daniel Mòdol.
En el decurs de la Diada de Sant Jordi també es presentarà al COAC el grup
Amics del Llibre-COAC. El grup instal·larà una taula de llibres per a la
solidaritat, amb el lema "Cultura, professió, solidaritat", on s'hi podran portar
llibres, ja sigui per intercanviar-los o donar-los.
L'Altell de la seu del COAC acollirà entre les 10 i les 14 hores una sessió de
lectures públiques en les que arquitectes, escriptors i voluntaris llegiran un
fragment de les obres que triïn, construint així una petita biblioteca oral per
celebrar el plaer i el valor de la lectura.
A les 14 hores, l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC)
presentarà el llibre AJAC 7, que recull la VII edició dels Premis AJAC per a
joves arquitectes.

Per últim, a la tarda serà el torn dels nens i nenes, per als quals la Cooperativa
Jordi Capell ha preparat, entre les 17 i les 19 hores, un seguit d'activitats i
tallers infantils relacionats amb la lectura, que tindran lloc a l'Altell del COAC.

Divendres, 20 d’abril de 2012

AGENDA
Sant Jordi al COAC
Lloc: COAC
Plaça Nova, 5. Barcelona
Dia: dilluns 23 d’abril
Horari: tot el dia

PER A MÉS INFORMACIÓ:
INTERPROFIT
Ignacio Almirall / Mariona Alba
ignacio.almirall@interprofit.es / mariona.alba@interprofit.es
Tel.: 93 467 02 32

