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INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA
DE PLAÇA NOVA
En aquest apartat hi trobaràs tota la informació referent al Concurs de Rehabilitació de la
façana de plaça Nova. Des de la informació sobre l'acte de presentació del concurs i les
actes del jurat, fins a les notícies que s'han fet ressò del projecte guanyador i que en
correspon l'autoria al despatx d'arquitectes Fuses-Viader Arquitectes SLP i els arquitectes
Jorge Perea i Jordi Mansilla.
Bases del concurs i documentació[1]

Informació sobre els 12 projectes seleccionats
[2]

Actes del jurat
26.02.14 Acta del jurat de la 1a fase del concurs per seleccionar una proposta per a la
rehabilitació i la millora ambiental i energètica de la façana del COAC [3]
26.02.14 Detall de la puntuació de cada projecte (reunió del jurat del 26.02.14) [4]
Notícies
14.01.14 Presentació del concurs de rehabilitació de la façana de plaça Nova [5]
28.02.14 Concurs façana plaça Nova: seleccionats 12 equips per a la 2a fase [6]
30.05.14 Obertura de lemes i presentació del guanyador del concurs per a la
rehabilitació de la façana de plaça Nova [7]
03.06.14 La nova façana del COAC recupera l?essència original de l?edifici, que tindrà
consum quasi zero [8]
30.10.14 Fallat el Concurs de Project Management per al Projecte de rehabilitació de la
façana de plaça Nova [9]
Aparicions en premsa
04.06.14 El Col·legi d'Arquitectes torna als orígens amb una façana nova [10], La
Vanguardia
04.06.14 L'edifici del COAC recuperarà la seva essència [11], El Punt Avui
04.06.14 Informatiu de Catalunya Informació del 4/06/2014 (a partir del minut 35:53)
[12]

Vegeu el vídeo de la Jornada
de presentació

Vegeu el vídeo
sobre les bases

Vegeu el vídeo sobre l'obertura de lemes i
presentació del guanyador

[13]
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