
 
 
 

ARQUITECTES CATALANS PRESENTEN ELS SEUS 
PROJECTES MÉS RECENTS AL COAC 

 
• el nou cicle de conferències “Arquitectura Catalana. Vol 1” reuneix als estudis 

d’arquitectes catalans emergents a la sala d’actes del CoAC a Barcelona 
 
Barcelona, 30 de juny 2004.- L’Àrea de Cultura, Formació i Publicacions del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya inicia demà un nou cicle de conferències dedicat als arquitectes catalans sota el títol 
d’Arquitectura Catalana. Vol.1. Es tracta de la primera entrega d’un programa de conferències 
destinat a donar a conèixer l’obra recent sorgida dels estudis d’arquitectes d’entre 30 i 40 anys. 
Amb aquesta iniciativa, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya pretén, un cop més, acostar 
l’arquitectura contemporània als ciutadans i incentivar la creativitat més emergent.  Els estudis 
dels arquitectes gironins Bet Capdeferro i Ramon Bosch, i dels barcelonins Jaume Blancafort i 
Patrícia Reus encetaran el cicle demà dijous 1 de juliol.  D’entre les obres que es presentaran 
figuren El Cinema Andreu (Girona, 2000), el Lux Cafè (2002), o l’ombra pel Fòrum 2004 signada 
de Capdeferro + Bosch o l’entrega dels Premis Laus 2003 de Blancafort + Reus. 
 
El programa presenta estudis d’arquitectura l’obra dels quals ha merescut diversos premis 
nacionals o internacionals, ha estat àmpliament publicada a les més prestigioses revistes 
d’arquitectura i han obtingut una destacada transcendència social i ciutadana.  Cada sessió inclou 
la presència de dos equips d’arquitectes, cadascun dels quals presentarà la seva obra construïda i 
els projectes en procés més recents. L’encontre possibilita el diàleg i la confrontació d’idees i 
projectes entre els conferenciants i el públic assistent. Les conferències se celebraran tots els 
dimarts i dijous del mes de juliol a les 20 hores a la sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (Plaça Nova 5. 08002 Barcelona). L’entrada és gratuïta.  
 
L’Àrea de Cultura, Formació i Publicacions és una àrea coordinada entre la Demarcació de 
Barcelona i els òrgans centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. L’Àrea desenvolupa una 
important activitat cultural a la ciutat entorn als temes més actuals de l’arquitectura i l’urbanisme.  
 
Programa de conferències:  
 
Dijous 1 de juliol 

• Bet Capdeferro, Ramon Bosch 
• Jaume Blancafort, Patricia Reus 

 
Dimarts 6 de juliol 

• Arturo Frediani 
• Mamen Domingo, Ernest Ferré 

 
Dijous 8 de juliol 

• Conxita Balcells 
• RCR: Rafael Aranda, Carme Pigem, 

Ramon Vilalta 
 

Dimarts 13 de juliol 
• Julio José Mejón, Ramón Fité 
• Manuel Bailo, Rosa Rull 

 
Dijous 15 de juliol 

• Jaime Coll, Judith Leclerc 
• Willy Müller 

 
Dimarts 20 de juliol 

• Iñaki Alday, Margarita Jover 
• R+B arquitectes: José Miguel Roldán, 

Mercè Berengué 
 
Dijous 22 de juliol 

• Gabriel Bosques, Josep Maria Ferran 
• BOPBAA: Josep Bohigas, Francesc 

Pla, Iñaki Baquero 
 

 
Per a més informació: Departament de Comunicació del CoAC. Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 45. 

Mercè Marzo. A/e: mmarzo@coac.net. Laura Bayo . A/e: lbayo@coac.net 
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