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NOTA DE PREMSA 
 

 
Efemèride que neix de la proclamació de les Nacions Unides del Dia Internacional de 

l’Hàbitat per al primer dilluns d’octubre des de l’any 1985 
 

DILLUNS 3 D’OCTUBRE DE 2005: CELEBRACIÓ DEL 
“DIA MUNDIAL DE L’ARQUITECTURA”  

 
El Col· legi d’Arquitectes de Catalunya lliura la Medalla d’Or a títol pòstum a l’arquitecte 
Francisco Javier Saénz de Oiza, ofereix visites gratuïtes a edificis d’interès i un servei 

d’atenció ciutadana gratuïta especialitzat en temes d’arquitectura. La celebració s’estén a 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre. 

 
Barcelona, 29 de setembre de 2005.- El Col· legi d’Arquitectes de Catalunya, a través de les seves 
seus territorials (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre) se suma, un any més, a 
la celebració del Dia Mundial de l’Arquitectura el proper dilluns 3 d’octubre. Aquesta jornada neix 
de la proclamació per part de Nacions Unides l’any 1985 del Dia Mundial de l’Hàbitat per al primer 
dilluns d’octubre. Afegint-se a Nacions Unides, des de 1997, la Unió Internacional d’Arquitectes 
(UIA) commemora, en la mateixa data, el Dia Mundial de l’Arquitectura. L’objectiu principal de la 
jornada és sensibilitzar l’opinió pública sobre l’estat dels assentaments humans i el dret 
fonamental a un allotjament digne. Nacions Unides ha dedicat el Dia Mundial de l’Hàbitat de 2005 
a “La Ciutat i els Objectius de Desenvolupament del Mil· lenni”.  
 
A Catalunya, el Col· legi d’Arquitectes de Catalunya participa en el Dia Mundial de l’Arquitectura a 
través de la pràctica totalitat de les seves seus territorials. El programa d’activitats del COAC 
d’aquest any a Barcelona inclou una jornada de visites guiades gratuïtes a l’edifici de la Fundació 
Joan Miró i al Pavelló Mies van der Rohe, i un espai de consulta ciutadana gratuïta sobre temes 
d’edificació, arquitectura i medi ambient. A les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona s’ha 
organitzat jornades de portes obertes a edificis emblemàtics de cada ciutat: la Catedral de Girona, 
el Castell de Sant Ferran de Figueres, el Teatre Metropol o l’edifici del Govern Civil de Tarragona, 
l’Institut Pere Mata de Reus, etc.  
 
Medalla d’Or a l’arquitecte Francisco Javier Sáenz de Oiza 
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Arquitectura, el Col· legi d’Arquitectes de Catalunya lliurarà 
enguany la Medalla d’Or, a títol pòstum, a l’arquitecte Francisco Javier Sáenz de Oiza, que 
recollirà la seva vídua Sra. Felisa Guerra Chacón, així com els seus germans Maria i Vicente 
Saénz de Oiza. L’acte tindrà lloc a les 13 hores a la sala d’actes del COAC (plaça Nova, 5. 
Barcelona) i serà presidit per Joan Ganyet (director general d’Arquitectura i Paisatge de la 
Generalitat de Catalunya) i Jesús Alonso (degà del COAC). Està prevista l’assistència de Javier 
González de Durana (director del Museu Artium, a Vitòria), Pedro Manterola (director de la 
Fundación Museo Oteiza), i dels arquitectes Josep Quetglas i Fernando Marzá, entre d’altres. Fins 
ara han rebut la Medalla d’Or els arquitectes José Antonio Coderch (1984), Alejandro de la Sota 
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(1996) i Enric Miralles (2002), a títol pòstum. Òscar Niemeyer la va rebre l’any 1990. La Medalla 
d’Or és una escultura realitzada per l’escultora Naja Utzon. 
 
Amb aquestes iniciatives, el COAC pretén acostar l’arquitectura als ciutadans i facilitar el 
coneixement del servei i les tasques que realitzen els seus professionals. Diversos col· legis 
d’arquitectes de l’Estat espanyol integrats en el Consell Superior dels Col· legis d’Arquitectes 
d’Espanya (CSCAE) també ofereixen un programa destinat a celebrar aquesta efemèride, així com 
organismes governamentals i d’altres entitats culturals especialitzades en arquitectura.  
 
 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 
 
Servei d’atenció ciutadana 
Quins permisos es necessiten per fer obres menors a casa? Es pot convertir una planta baixa en 
habitatge? Què ha de fer una comunitat de propietaris per rehabilitar la façana? Aquestes i altres 
consultes són formulades diàriament al Col· legi d’Arquitectes de Catalunya. En motiu del Dia 
Mundial de l’Arquitectura, el Servei d’Atenció al Ciutadà del COAC es reforça per atendre els 
dubtes dels ciutadans en temes d’edificació. Els interessats poden desplaçar-se a la seu central 
del COAC (plaça Nova, 5. Barcelona), trucar al telèfon 900 501 832, o a través de la web 
www.coac.net/ciutada 
 
Visites guiades a edificis d’interès 
 
BARCELONA 
Visites gratuïtes a l’edifici de la Fundació Joan Miró 
Dia: dilluns 3 d’octubre  
Adreça: Fundació Joan Miró. Parc de Montjuïc, s/n 
Horari: a les 10h i a les 16h 
Entrada gratuïta. Cal confirmar assistència trucant al tel. 93 443 94 89 
Organitzades per la Fundació Joan Miró i el Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
Visites gratuïtes al Pavelló Mies van der Rohe 
Dia: dilluns 3 d’octubre  
Adreça: Pavelló Mies van der Rohe. Av. del Marquès de Comillas s/n 
Horari: a les 12:30 h i a les 18h 
Entrada gratuïta. Cal confirmar assistència trucant al tel. 93 423 40 16 
Organitzades per la Fundació Mies van der Rohe i el Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
Visites gratuïtes a l’edifici seu del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
Dia: dilluns 3 d’octubre  
Adreça: plaça Nova, 5. Barcelona 
Horari: de 10 a 12h i de 16 a 17h 
Entrada gratuïta  
Organitzades pel Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
GIRONA 
Visites gratuïtes a la Catedral de Girona 
Dia: dilluns 3 d’octubre  
Adreça: plaça de la Catedral s/n  
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Horari: 12h 
Entrada gratuïta. Cal confirmar assistència trucant al tel. 972 41 27 27 
Organitzades pel Capítol Catedralici de la Catedral de Girona i la Demarcació de Girona del 
Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
FIGUERES 
Visites gratuïtes al Castell de Sant Ferran   
Dia: dilluns 3 d’octubre  
Adreça: Pujada del Castell s/n. Figueres 
Horari: 10.30h 
Entrada gratuïta. Cal confirmar assistència trucant al tel. 972 50 50 33 
Organitzades per la Delegació de Figueres del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
TARRAGONA 
Visites gratuïtes a edificis d’interès 
Teatre Metropol de Tarragona 
Edifici seu de la Demarcació de Tarragona del COAC 
Govern Civil de Tarragona 
Institut Pere Mata de Reus 
Església de Vistabella 
Dia: dilluns 3 d’octubre  
Entrada gratuïta. Cal confirmar assistència trucant al tel. 977 249 367 
Es lliurarà material informatiu 
Organitzades per la Demarcació de Tarragona del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
LLEIDA 
Visites gratuïtes a la nova seu de l’Institut Municipal d’Acció Cultural (Antic Casal de 
Joventut d’ERC) 
Dia: dissabte 8 d’octubre 
Adreça: Vda. Blondel 64 
Horari: a les 12h  
Entrada gratuïta. Cal confirmar assistència trucant al tel. 973 23 40 51 
Organitzades per la Demarcació de Lleida del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
LLEIDA 
Conferència de l’arquitecte Ignacio Linazasoro 
Dia: dissabte 8 d’octubre 
Adreça: Canyeret 2. Lleida 
Horari: 20h  
Organitzada per per la Demarcació de Lleida del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
TERRES DE L’EBRE 
Visites gratuïtes a l’edifici de la Demarcació de l’Ebre del COAC 
Dia: dilluns 3 d’octubre  
Adreça: Ramon Berenguer IV, 26, principal. Tortosa. Tel.: 977 44 19 72 
Horari: de 9 a 13h 
Entrada gratuïta  
Organitzades per la Demarcació de l’Ebre del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
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LES INSTITUCIONS IMPULSORES DEL DIA MUNDIAL 
DE L’ARQUITECTURA 
 
NACIONS UNIDES. PROGRAMA D’ASSENTAMENTS HUMANS 
 
L’Assemblea General de les Nacions Unides va impulsar l’any 1985 la celebració del Dia Mundial 
de l’Hàbitat per al primer dilluns d’octubre. Nacions Unides ha dedicat el Dia Mundial de l’Hàbitat 
de 2005 a “La Ciutat i els Objectius de Desenvolupament del Mil· lenni”, amb atenció especial al 
problema de l’allotjament dels sectors de població més pobres que arriben a les ciutats: 
 
“En un món que s’enfronta a un flux continu de pobres cap a les zones urbanes, amb una 
contribució a l’economia que escassament va commensurada amb el grau d’accés a serveis, el 
repte fonamental consisteix a augmentar substancialment les inversions que afavoreixin els 
pobres urbans a fi de transformar ciutats en forces impulsores del desenvolupament 
d’infraestructures, habitatges i serveis més adequats. 
 
La millora i prevenció de la proliferació dels barris marginals són aspectes decisius per a la 
consecució d’aquests objectius y de les seves respectives metes en un món on la meitat de la 
població viu en zones urbanes i, d’aquesta, un terç, aproximadament 1.000 milions de persones, 
viuen en barris marginals” 
 
(extracte de la comunicació WHD/1/05 de ONU HÀBITAT. Nairobi, 4 d’agost de 2005. Es pot 
consultar a través de www.unhabitat.org) 
 
 
UNIÓ INTERNACIONAL D’ARQUITECTES (UIA)   
 
La UIA és una institució no governamental, amb seu a París, creada a Lausana l’any 1928 i que 
actualment compta amb més de 100 països membres. Va ser creada amb l’objectiu de reunir tots 
els arquitectes de tots els països per tal de promoure l’exercici professional de l’arquitectura 
d’acord amb les particularitats de cada comunitat, vetllar per un desenvolupament sostenible de 
l’entorn construït, fomentar les noves tecnologies i el disseny de les noves idees arquitectòniques, 
recolzar els arquitectes i les seves federacions dels països menys afavorits, i promoure la formació 
de l’arquitecte així com l’intercanvi interprofessional, entre d’altres. L’òrgan suprem de la UIA és 
l’Assemblea General, que integra les delegacions de totes les seccions membres de la Unió així 
com els membres del Consell. Es reuneix cada tres anys per a definir el seu programa triennal, 
votar els pressupostos generals, o escollir als membres del Consell de la UIA. La UIA representa a 
la comunitat mundial d’arquitectes i promou les seves activitats juntament a organitzacions 
regionals d’arquitectes (CAE, Consell d’Arquitectes d’Europa; ACCEE, Consell dels Arquitectes 
d’Europa Central i Àsia; FPAA, Federació Panamericana d’Associacions d’Arquitectes...) 
institucions no governamentals o institucions internacionals de referència (UNESCO, OMS, 
COI...).   
 
Des del passat mes de juliol està dirigida per l’arquitecte Gaétan Siew, d’Illa Maurici, en substitució 
del brasiler Jaime Lerner. El català Jordi Farrando n’és el secretari general. Farrando (Cornellà de 
Llobregat, 1956) és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 
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i autor de nombrosos projectes d’arquitectura i urbanisme. Des de 1997 és director del 
Departament de Relacions Internacionals del COAC. Més informació: www.uia-architectes.org. 
 
COL· LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 

 
El Col· legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) és l’entitat col· legial que agrupa els arquitectes a 
Catalunya i que vetlla pel correcte exercici de la professió i per una arquitectura de qualitat. El 
Col· legi l’integren actualment un col· lectiu de quasi 8.900 professionals (3r trimestre de 2005). És 
present a tot Catalunya a través d’una xarxa de setze seus que presten servei als col· legiats i als 
ciutadans amb la voluntat de ser a prop dels professionals i de tothom qui requereixi informació i 
assessorament en tots aquells temes propis de l’arquitectura, l’edificació, el territori, urbanisme, el 
medi ambient  i el paisatgisme. 
 
El COAC és l’entitat col· legial en qui la societat, a través de l’administració pública, delega la 
funció de control de la millora de les condicions de l’espai habitable mitjançant la regulació de 
l’activitat dels professionals. En el context de l’exercici professional, el COAC realitza el control 
dels treballs professionals, per garantir el compliment de les normatives i el correcte exercici de 
l’arquitectura a través del visat dels projectes.  
 
El COAC té un important rol social: contribueix a la millora de les condicions i de l’accés a 
l’habitatge, a la presència de la bona arquitectura i a la qualitat urbana que ens envolta. El COAC 
defensa la bona arquitectura catalana, preserva el llegat històric dels arquitectes i promou un 
ampli programa d’activitats culturals destinades a la divulgació de l’arquitectura entre la societat. 
Manté una estreta col· laboració amb l’administració pública, les institucions universitàries, les 
entitats culturals i aquells estaments públics o privats que vetllen per la potenciació del paper i de 
la qualitat de l’arquitectura i de les actuacions sobre el territori. 
 
 
 
 


