
                                                        

 
  
  
ESARQ-UIC INAUGURA L’EXPOSICIÓ SEQÜÈNCIES EXTREMES 
AL COAC  
� L’escola d’arquitectura mostra la seva línia docent basada en tres pilars bàsics: el tracte 
personalitzat, la innovació i el compromís social durant tota la trajectòria universitària   
 
  
� El 23 de gener s'inaugura la exposició amb la taula rodona Què vol dir compromís i 
innovació en la docència de l’arquitectura?, moderada per Vicenç Sarrablo. En ella 
participaran els següents professors de l’ESARQ‐UIC: Manuel Arenas, Jordi Badia, 
Flores+Prats, Miquel Lacasta i Antonio Sanmartín.  
 

  
Títol:         Inauguració de Seqüències Extremes  
  
DIa:           Dilluns 23 de gener  
  
Hora:        19.00h  
  
Lloc:          Auditori del COAC (Pl. Nova 5, 08002 Barcelona)  
  
Organitza: ESARQ‐UIC  
                 (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya)  
  
  
La ESARQ-UIC ha organitzat una exposició al COAC que tindrà lloc del 23 de gener al 18 de 
febrer. La mostra explica la línia docent d’ESARQ-UIC a través dels projectes dels alumnes de 
primer fins els de final de grau de cinquè curs per commemorar els 15 anys d’història de l’escola, a 
més d’ensenyar la proposta educativa del centre basada en tres pilars bàsics: el tracte 
personalitzat, la innovació i el compromís social durant la trajectòria universitària.  



  
La inauguració se celebrarà amb una taula rodona titulada Què vol dir compromís i innovació en la 
docència de l’arquitectura?, moderada per Vicenç Sarrablo. En ella participaran els següents 
professors de l’ESARQ‐UIC: Manuel Arenas, Jordi Badia, Flores+Prats, Miquel Lacasta i Antonio 
Sanmartín.  
  
De la mateixa manera, es presentarà el llibre Seqüències Extremes que ha editat l’escola i que 
recull tots els projectes exposats.  
  
L’objectiu principal de l’ESARQ-UIC és innovar al servei de les persones i formar arquitectes 
capaços d’afrontar els reptes de la futura societat, gràcies a un model docent que busca l’atenció 
personalitzada i un aprenentatge pràctic continu, amb tecnologia de vanguardia i un professorat 
internacional amb contacte amb el món professional.   
  
 
 


