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Jornada
?Revisión
urbanística de la
Costa Brava?, en
Girona

Demarcación :
Fecha inicio :
Tornar

La Demarcación de Girona del COAC, conjuntamente con el Departamento de Territorio y

Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, organizan la jornada ?Revisión urbanística de
la Costa Brava? el viernes 7 de febrero (de 18.30 a 20.30 horas) en la sala Rafael Masó de
la sede de la Demarcación.

Jornada ?Revisió
urbanística de la
Costa Brava?, a
Girona

Demarcación :
Fecha inicio :
Tornar

La Demarcació de Girona del COAC, conjuntament amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organitzen la jornada ?Revisió urbanística de
la Costa Brava? el divendres 7 de febrer (de 18.30 a 20.30 hores) a la sala Rafael Masó de

la seu de la Demarcació.

Conferencia
"Bauhaus
Museum Dessau"
a cargo de
Roberto González
de Adenda
Architects

Demarcación :
Fecha inicio :
Tornar

En el marco de la celebración del centenario de la inauguración de la Escuela de la Bauhaus,

el arquitecto Roberto González del despacho Addenda Architects, autores del nuevo
Museo de la Bauhaus en Dessau, compartirá su experiencia en una conferencia que tendrá
lugar en la sala Rafael Masó de la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de
Cataluña (COAC), el jueves 13 de febrero de 2020, a las 19 h.

Conferència
"Bauhaus
Museum Dessau"
a càrrec de
Roberto González
d'Addenda
Architects

Demarcación :
Fecha inicio :
Tornar

En el marc de la celebració del centenari de la inauguració de l'Escola de la Bauhaus,
l?arquitecte Roberto González del despatx Addenda Architects, autors del nou Museu de
la Bauhaus a Dessau, compartirà la seva experiència en una conferència que tindrà lloc a la
sala d?actes Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi d?Arquitectes de
Catalunya (COAC), el dijous 13 de febrer de 2020, a les 19 h.

Introducció al BIM per a Arquitectes

Tornar

Jornada 1: A la Delegació de la Garrotxa-Ripollès el divendres 14 de febrer Implementar BIM
en un projecte i en una organització. Temes clau a tenir en compte. Jornada 2: A la
Delegació de l'Alt Empordà el dilluns 17 de febrer Amortitza la implementació del BIM
Guanya més treballant amb BIM.

Conferencia de
Maria Rubert de
Ventós en el
marco de la
exposición
"László MoholyNagy, Fotografía
y fotogramas", en
Girona

Demarcación :
Fecha inicio :
Tornar

En el marco de la comemoración del centenario de la inauguración de la Escuela de la
Bauhaus, la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC)
presenta la cuarta exposición del ciclo el Álbum del Arquitecto bajo el título "László
Moholy-Nagy, Fotografía y fotogramas", que se abrió al público el pasado 11 de diciembre
de 2019, y se podrá visitar hasta el 14 de febrero de 20

Conferència de
Maria Rubert de
Ventós en el marc
de l'exposició
"László MoholyNagy, Fotografia i

fotogrames", a
Girona

Demarcación :
Fecha inicio :
Tornar

En el marc de la celebració del centenari de la inauguració de l'Escola de la Bauhaus, la
Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) presenta la quarta
exposició del cicle l?Àlbum de l?Arquitecte sota el títol "László Moholy-Nagy, Fotografia i
fotogrames", que es va obrir al públic el passat 11 de desembre de 201, i es podrà visitar
fins al 14 de febrer de 2020.

La sostenibilitat a la construcció - jornada TECHNAL

Tornar

Projectes compromesos amb el medi ambient. Tecnhnal, empresa dedicada a carpinteries
per a projectes d'arquitectura.

Campus professional - Pintures i recobriments amb tecnologia de grafè,
ecològic i eliminador de CO2 - Graphenstone

Tornar

Projectes compromesos amb el medi ambient. Graphenstone, empresa dedicada a les
pintures i recobriments amb tecnologia de grafè per a projectes d'arquitectura.

SESSIONS SERT | Informàtica per al despatx a baix cost

Tornar
Pages

Es parlarà de diferents eines de software per al despatx i, concretament, sobre programes de
CAD i visualitzadors de baix cost.
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