
 

 

 
Coincidint amb l’exposició dedicada a l’arquitecte català “Sert, mig segle 
d’Arquitectura 1928 – 1979” que té lloc a la Fundació Miró fins el 12 de juny 

 

EL COL· LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 
ORGANITZA ITINERARIS PER CONÈIXER DE PROP L’OBRA 

DE JOSEP LLUIS SERT A BARCELONA 
 
Organitzat pel Servei d’Itineraris de la demarcació de Barcelona i el Servei Educatiu 

Arquitectura del COAC 
 
Barcelona, a 25 d’abril de 2005.- Coincidint amb l'exposició "Sert, mig segle 
d’arquitectura 1928-1979” que té lloc a la Fundació Joan Miró, el Col· legi d’Arquitectes 
de Catalunya (COAC) i la seva demarcació de Barcelona ofereixen una sèrie 
d’itineraris que recorren les obres de Josep Lluís Sert a Barcelona. La millor manera 
d’experimentar l’obra d’arquitectura, a l’abast de tothom, amb material de qualitat i 
guiats per un expert. La trobada per començar les visites dels dissabtes serà durant tres 
dissabtes d’abril a juny (30 abril, 28 maig i 11 de juny) a les 10.00 del matí i tindran una 
durada aproximada de 3 hores. Comptaran amb material didàctic. Els itineraris estan 
pensats especialment per a grups i famílies. El preu per persona és de 10 €  adults, i 5 € 
menors de 16 anys. Part del recorregut es realitza en autocar. Més informació i 
inscripcions: Servei d’Itineraris. T. 93 412 79 03.  A/e: itineraris@coac.net 
 
El programa ha estat organitzat pel Servei d’Itineraris de la demarcació de Barcelona i 
el Servei Educatiu d’Arquitectura del COAC. Ambdós serveis formen part de l’Àrea de 
Cultura, Formació i Publicacions, coordinada entre la demarcació de Barcelona i els 
òrgans centrals del COAC. Des de l’Àrea s’organitzen activitats culturals i de difusió de 
l’arquitectura tant per als professionals del sector com per als ciutadans, sota l’interès 
de la divulgació de l’arquitectura contemporània de qualitat. 
 
ITINERARI A –  Edifici d’habitatges Josefa López. 1929-31 
   Joieria Roca . 1933 
   Dispensari antituberculós (CAP). 1934-38 
10:00h Punt de trobada: Joieria Roca (Passeig de Gràcia, 18).  
13:00h Final previst de l’itinerari a la Plaça Universitat. 
 
ITINERARI B –   Casa Bloc. 1932-36 

Fundació Joan Miró. 1968-75 
10:00h Punt de trobada: Col· legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça Nova, 5). 
13:00h Final previst de l’itinerari a la Fundació Miró. 
 
DATA   ITINERARI 
ABRIL 2005   
Dissabte 30  ITINERARI B 
MAIG 2005   
Dissabte 28  ITINERARI A 
JUNY 2005   
Dissabte 11  ITINERARI B 
 
 

Per a més informació: Departament de Comunicació del CoAC. Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 45. 
Carme Polo. A/e: cpolo@coac.net. Laura Bayo . A/e: lbayo@coac.net 

 


