Publicat a COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (http://coac.arquitectes.cat)
Inici > [Cancel·lat] Visita a la seu d'iGuzzini Illuminazione de Josep Miàs | MiAS Arquitectes

[1]

[Cancel·lat] Visita
a la seu d'iGuzzini
Illuminazione de
Josep Miàs |
MiAS Arquitectes
Imatge:
© Adrià Goula

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: iGuzzini illuminazione Ibérica S.A. Avinguda de la Generalitat, 168, 08174 Sant Cugat
del Vallès, Barcelona
Demarcació : Girona
Data inici : Dilluns, 16 març, 2020
Horari: De 8.45 a 14 hores
Tornar
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ATENCIÓ - ACTE CANCEL·LAT com a mesura de prevenció per evitar el risc de contagi de
Coronavirus.
La Demarcació de Girona del Col·legi d?Arquitectes de Catalunya (COAC), juntament amb
l?Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (EPS), organitza el dia 16 de març
una sortida per visitar la seu d?Iguzzini Illuminazione a realitzada per l?estudi MiAS
Arquitectes.

L?activitat estarà formada per una visita guiada de l?edifici a càrrec d?un membre de
l?equip de MiAS Arquitectes, i una visita al showroom d?iGuzzini. L?edifici, denominat Cel
iGuzzini, ha estat guanyador durant el 2011 del Premi Ciutat de Barcelona d?arquitectura i
urbanisme, del Premi Catalunya Construcció i de l?Archidaily Building of the Year.
L?empresa iGuzzini, fundada el 1959, ha centrat els seus esforços en l?estudi, el disseny i la
producció d?innovadors sistemes d?il·luminació interior i exterior. Ha passat de ser una petita
firma del municipi italià de Recanati per convertir-se en un grup internacional líder en el sector
de l?enllumenat arquitectònic.
Programa
08.45 h ? Sortida de la Universitat de Girona - Campus de Montilivi
10.00 h ? Presentació de l?empresa iGuzzini a la sala de conferències
10.30 h ? Visita guiada de l?edifici i del showroom
13.00 h ? Aperitiu conjunt al menjador

Més informació
Departament de Cultura de la Demarcació de Girona. Tel. 972 41 27 27 ? ext. 32
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