
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
 
 

La Demarcació de Barcelona del COAC presenta el DVD  
Bones Pràctiques d’Arquitectura i Urbanisme 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El DVD Bones Pràctiques d’A
treball de més de quaranta a
qualitat i del bon moment qu
amb la voluntat de servir com
amb l’objectiu d’augmentar 
societat. 
 
 
Barcelona, a 29 de novembre
desembre, a les 13.30 h, a l’E
amb l’assistència de destacats
DVD.  
La Demarcació de Barcelona d
disposició dels assistents un se
a les 12 h des de la Seu de Plaç
Inscripcions: dembcn@coac.ne
 
 
Més de quaranta arquitectes m
El DVD inclou projectes de tot 
arquitectes de primera fila, q
pràctica adequada d’intervencio
de l’alta exigència en la projec
arquitectònica. 
Així, el DVD permet consulta
fotografies, textos, dibuixos dels
La producció del material que 
dels autors, que han volgut co
seva feina. La realització del DV
una eina de consulta de referè
més la qualitat tècnica documen
de la prestació professional del 
 

rquitectura i Urbanisme 2005 inclou els detalls del 
rquitectes de reconegut prestigi, una mostra de la 
e viu l’arquitectura catalana. El DVD s’ha realitzat 
 a eina de referència per als arquitectes i, alhora, 
el nivell de la prestació professional envers la 

 de 2005 – La presentació es farà el dijous 1 de 
spai Descobriment de Vilassar de Dalt, i comptarà 

 arquitectes, autors dels treballs que formen part del 

el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) posa a 
rvei gratuït de transport, d’anada i tornada, que sortirà 
a Nova (Plaça Nova, 5 – Barcelona).  

t o 93 268 84 95. 

ostren els secrets del seu treball 
tipus —agrupats per categories— de més de quaranta 
ue representen una referència en relació amb una 
ns en arquitectura i urbanisme, així com un exemple 
ció i la realització dels treballs, tant documental com 

r la informació íntegra de cadascun dels projectes: 
 autors, etc. 

es presenta ha estat possible gràcies a la generositat 
mpartir amb el col·lectiu d’arquitectes el resultat de la 
D s’ha concebut amb la voluntat que es converteixi en 
ncia per al sector i que ha d’ajudar a millorar encara 
tal dels projectes i obres per incrementar, així, el nivell 
sector envers la societat. 

http://www.coac.net/Barcelona/mapa/mapa.pdf


 

 
 
El primer DVD d’una nova col·lecció 
Amb aquesta edició, la Demarcació de Barcelona del COAC inicia una col·lecció que té 
l’objectiu de facilitar la feina quotidiana dels arquitectes i d’ajudar a millorar el nivell de 
qualitat de projectes i obres. Aquesta col·lecció forma part del nou conjunt de serveis 
que impulsa la Demarcació de Barcelona del COAC per ajudar a millorar l’exercici de 
la professió. 
 
 
 
Presentació: DVD de Bones Pràctiques d’Arquitectura i Urbanisme 2005 
Data:  Dijous 1 de desembre de 2005  
Hora:  13.30 h 
Lloc:  Espai Descobriment 
 (Parc de la Fornaca – Vilassar de Dalt) 
Servei de transport gratuït:  Inscripcions a dembcn@coac.net o 93 268 84 95 
Sortida:  12 h (Plaça Nova, 5 – Barcelona) 
 
 
 
Informació:  Marta Milà 
 Comunicació de la Demarcació de Barcelona – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 Tel. 93 268 84 95  
 Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac.net 

http://www.coac.net/Barcelona/mapa/mapa.pdf
mailto:comunicacio-bcn@coac.net
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