
 
 
 

 
US CONVIDEM A UN ITINERARI ARQUITECTÒNIC PER BARCELONA 

La demarcació de Barcelona del CoAC presenta el nou  
Plànol-guia d’Arquitectura de Barcelona 

 
Més de 450 obres de diferents èpoques i estils arquitectònics recollides al Plànol-guia d’Arquitectura 
de Barcelona, des de la Barcino Romana fins a les obres més actuals, incloent obres de disseny 
interior. Us convidem a fer de turistes per Barcelona i gaudir d’un dels itineraris possibles que es 

oden traçar amb aquesta publicació. p  
Barcelona, 14 d’abril de 2005 – La demarcació de Barcelona del CoAC presenta, el dimecres 20 d’abril a 
les 12.00 h a la sala d’exposicions, el nou Plànol-guia d’Arquitectura de Barcelona. Amb motiu d’aquesta 
presentació, us convidem a una de les visites guiades, exclusiva per als assistents, que s’han organitzat 
des del Servei d’Itineraris de la demarcació de Barcelona del CoAC. 
 
 
Us convidem a un itinerari per Barcelona 
 
Amb motiu de la presentació del Plànol-guia d’Arquitectura de Barcelona, us convidem a realitzar la visita 

uiada següent: g
 
• 

• 

• 

Sortida de la seu de la demarcació de Barcelona del CoAC (Plaça Nova, 5 – Barcelona) 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (1958-1962). Xavier Busquets 
Casa de l’Ardiaca (s. XV-XVI). Reforma 1920: Josep Goday 
Avinguda de la Catedral (1990-1992). Montserrat Periel, Màrius Quintana 
Seu de Barcelona, Catedral (1298-1448). Reforma 1887-1913: Josep Oriol Mestre i August Font. Rehabilitació 

façana 2004-2005: Mercè Zazurca i Josep Fuses 
 

Creuant Via Laietana i anant per l’avinguda Cambó 
Reforma Mercat de Santa Caterina (1997-2005). Enric Miralles i Benedetta Tagliabue, EMBT 

 
En direcció a la plaça del Rei 
Palau Reial Major, Saló del Tinell (s. XIV) 
Palau del Lloctinent, Mirador del Rei Martí (1549-1957) 
Reforma del Museu d’Història de la ciutat, Casa Clariana Padellàs (s. XV-XVI). Reforma 2001: Josep Llinàs 

 
 
Plànol-guia d’Arquitectura de Barcelona 
 
Aquesta nova publicació de la demarcació de Barcelona del CoAC és una revisió i actualització de l’edició 
publicada el 1996, junt amb Ediciones del Serbal, SA, amb motiu del congrés de la Unió Internacional 
d’Arquitectes i el Congreso de Arquitectos de España. L’impuls que per a l’arquitectura de Barcelona ha 
representat el Fòrum 2004 ha demanat la nova edició. 
L’arquitectura pública (edificis d’ús públic i espais públics) és la que ha fet de Barcelona un punt de 
referència internacional; per aquest motiu, l’actualització de la publicació n’hi dóna prioritat en la selecció de 
continguts. Les novetats han estat seleccionades per Trauma, F451 Arquitectura i Barbarella Studio, segons 
la dimensió, la repercussió i el reconeixement. 
El plànol-guia conté una base cartogràfica, cedida per l’Ajuntament de Barcelona —amb noms de carrers i 
parades de metro—, que inclou més de 450 entrades d’arquitectura amb fotografies de les obres més 
rellevants. Així mateix, s’adjunta un llistat d’obres referenciades i catalogades per èpoques amb un codi de 
colors que en facilita la localització al plànol in un llistat ordenat per ordre alfabètic de tots els autors de les 
obres. Els textos són en català, castellà, anglès i francès. 
 
Distribució de les obres per èpoques:  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

S. II al XV 19 obres 
S. XVI al XIX 25 obres 
1860-1925 96 obres 
1926-1940 25 obres 
1941-1979 87 obres 
1980-1996 143 obres 
1997-2004 34 obres 
Interiors 22 obres 

 
La publicació es distribueix per Gustavo Gili a llibreries, tant a Espanya com a altres països del món.  



 
 
 
 

 
Fitxa tècnica 
 
 

 

 
Realització del treball original 1996 
Albert Ferré amb la col·laboració de Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 
 
Realització de l’actualització 2004 
Trauma, F451 Arquitectura, Barbarella Studio 
 
Format 
Tancat: 9,7 x 30 cm  
Desplegat: 97 x 60 cm 
Plegat en acordió de 10 cossos i després per la meitat 
Impressió òfset a 5+5 colors. Paper Robuskin 110’ f/m2 
Coberta plegada en tríptic: 10,2 x 30,8 cm tancada i 30,6 x 30,8 cm desplegada 
 
ISBN 
84-96185-25-7 
 
Data publicació 
Març 2005 
 
Preu 
12 € (IVA inclòs) 
 
Edita 
Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Àrea de Cultura, Formació i Publicacions 
Plaça Nova, 5 – 08002 Barcelona 
Tel. 93 306 78 06 
publicacions@coac.net 
 
Amb el patrocini de 
Simon 
Daisalux 
Osram 
Cooperativa Jordi Capell 
 

 
 
 
   

 
Acte:  Itinerari arquitectònic i presentació del Plànol-guia d’Arquitectura de Barcelona 
D  ata:  20 d’abril de 2005 a les 12.00 h 
P  resentació:  A càrrec de Jordi Ludevid, president de la demarcació de Barcelona del CoAC 

V
  

isita guiada:  A càrrec de l’arquitecta irlandesa Claire Nelson, guia del Servei d’Itineraris  

Lloc:  Sala d’exposicions de la demarcació de Barcelona del CoAC  
 (Plaça Nova, 5 – Barcelona)   

Informació:  Marta Milà 
 Comunicació de la demarcació de Barcelona del CoAC 

T. 93 268 84 95 
Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac.net    

 


	Presentació: A càrrec de Jordi Ludevid, presiden
	Visita guiada: A càrrec de l’arquitecta irlandes�
	Lloc: Sala d’exposicions de la demarcació de Bar�
	
	
	Comunicació de la demarcació de Barcelona del Co




