
 
 

MANUEL DE SOLÀ-MORALES DISTINGIT AMB LA 
MEDALLA D’OR DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE 
CATALUNYA  
 
La màxima distinció del COAC serà lliurada avui a la família de l’arquitecte 
català 
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El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) atorga avui la Medalla d’Or a 

títol pòstum a Manuel de Solà-Morales i Rubió, que morí el passat 27 de 

febrer a Barcelona. Amb la seva màxima distinció, el Col·legi reconeix el 

veritable mestratge de l’arquitecte català, desplegat en cinquanta anys de 

trajectòria en els àmbits acadèmic, cultural i professional, que han fet que la 

seva figura sigui una referència de l’urbanisme nacional i internacional.  

El COAC celebrarà un acte íntim, on la família recollirà el guardó, recolzada per 

amics de l’arquitecte com Rafael Moneo, Xavier Monteys i Joan Busquets, 

entre d’altres.  

Així mateix, l’Arxiu Històric del COAC acollirà, a partir d’aquest any, tota la 

documentació i la biblioteca d’arquitectura de Manuel de Solà-Morales, que 



 
 

inclou fotografies, plànols i maquetes dels seus 50 anys de trajectòria i un 

extensa bibliografia amb més de 4000 títols. Per aquest motiu, el COAC 

estrenarà un nou espai a la Biblioteca dedicat exclusivament a l’arquitecte 

català.    

Arquitecte i urbanista de relleu internacional, Manuel de Solà-Morales ha estat 

una de les veus més lúcides sobre l'evolució de l'espai urbà i l'arquitectura 

contemporània. Deixeble de Ludovico Quaroni a Roma i de Josep Lluís Sert a 

Harvard, destacà també en el vessant teòric i docent.  

Catedràtic d'Urbanisme a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, i fundador i 

director del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona des de la seva creació l’any 

1968, Manuel de Solà-Morales va impartir cursos de disseny urbà a nombroses 

universitats d’arreu del món, i va rebre diversos premis i reconeixements a 

nivell nacional i internacional.  

Autor de múltiples estudis, articles i exposicions, entre els seus llibres 

destaquen els recents Deu lliçons sobre Barcelona i De Coses Urbanes. Fou 

també editor de diverses col·leccions i revistes d’arquitectura. La tasca del seu 

despatx professional ha estat molt influent en l’urbanisme de Barcelona, 

especialment durant els Jocs Olímpics i en la transformació del front marítim 

amb la realització del Moll de la Fusta.  

També cal destacar la construcció del centre l'Illa Diagonal amb Rafael Moneo, 

i els projectes que realitzà en d’altres ciutats europees com ara la revitalització 

del front atlàntic de Porto, la transformació de l'àrea portuària de Saint-Nazaire, 

a la Bretanya francesa, i l'estació intermodal de Lovaina, a Bèlgica. 
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