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El COAC als mitjans: 2013
Desembre 2013
"Què cal fer amb l'entorn de la Sagrada Família", Manuel Ruisanchez, vocal COAC,
Ràdio 4, 23 de desembre del 2013 (+) [1]
"Expertos debaten de eficiencia energética en el patrimonio arquitectónico", EFE, 11 de
desembre de 2013 (+) [2]
"Col·legi d'Arquitectes. Premi per l'estímul professional a la internacionalització", La
Vanguardia, 8 de desembre del 2013 (+) [3]
"La Taula de la Construcció insiteix que la recaptació de l'IBI a Manresa ha de baixar",
Enric Masana, delegat Bages-Berguedà, Regió 7, 7 de desembre del 2013 (+) [4]
"Manresa, la ciutat de les tàpies", Enric Masana, delegat Bages-Berguedà, Regió 7, 3
de desembre del 2013 (+) [5]
Novembre 2013
"Jujol i la casa Bofarull", Olga Twose, vocal Tarragona, Diari de Tarragona, 29 de
novembre del 2013 (+) [6]
"Front comú per demanar a l'Ajuntament de Manresa que rebaixi els rebuts de l'IBI",
Enric Masana, delegat Bages-Berguedà, Regió 7, 27 de novembre del 2013 (+) [7]
"L'habitatge de protecció oficial, en extinció al no iniciar-se'n cap", Montserrat Giné,
presidenta Lleida, Segre, 26 de novembre del 2013 (+) [8]
"Premio de Arquitectura Española Internacional", NAN, 25 de novembre del 2013 (+) [9]
"La Devesa de Girona", Fredreric Cabré, president Girona, Diari de Girona, 25 de
novembre del 2013 (+) [10]
"Lluís Comerón, nou president de l'ITeC", nomenament càrrec de Lluís Comerón,
diversos mitjans, 21 de novembre del 2013 (+) [11]
"Pilars de la casa ecològica", Núria Pedrals, presidenta de l'agrupació AuS, La
Vanguardia, 16 de novembre del 2013 (+) [12]
"La regidora Mercè Homs defensa el nou Pla d'Usos aprovat per l'Ajuntament", Manuel
Ruisanchez, vocal COAC, VilaWeb, 14 de novembre del 2013 (+) [13]
"Nou decret de les ITE que prepara la Generalitat", Enric Mir, vocal COAC, La Xarxa, 14

de novembre del 2013 (+) [14]
"Alenjandro de la Sota, arquitecte", Olga Twose, vocal Tarragona, Diari de Tarragona,
13 de novembre del 2013 (+) [15]
Octubre 2013
"Mur contra el càncer del Col·legi d'Arquitectes", audiovisiual on apareix Miquel Sitjà,
delegat d'Osona del COAC, El 9 Nou, 30 d'octubre del 2013 (+) [16]
"Ens quedarem sense arquitectes", taula rodona amb diversos arquitectes col·legiats,
La Tribu, Catalunya Ràdio, 28 d'octubre del 2013 (+) [17]
"La crisi no ha de comportar la renúncia de qualitat", article de Lluís Comerón, degà del
COAC, El Punt Avui, 23 d'octubre de 2013 (+) [18]
"Arquitectura, qualcom més que tecnologia", article d'opinió d'Enric Masana, Delegat del
Bages-Berguedà del COAC, Regió 7, 18 d'octubre del 2013 (+) [19]
"La reconversió dels arquitectes", entrevista a Lluís Comerón, degà del COAC, Canal
3/24, 7 d'octubre de 2013 (+) [20]
"Fundadors de ruïnes", article d'opinió de Joan Barril, El Periódico, 7 d'octubre de 2013
(+) [21]
"Dia Mundial de l'Arquitectura", article d'opinió de Frederic Cabré, President de la
Demarcació de Girona, Diari de Girona, 7 d'octubre del 2013 (+) [22]
"Com sobreviuen els arquitectes a la crisi immobiliària", entrevista a Lluís Comerón,
degà del COAC, El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, 7 d'octubre del 2013 (+) [23]
"Hi ha algun projecte més que abans", declaracions de Lluís Comerón, degà del COAC,
La Xarxa, 6 d'octubre de 2013 (+) [24]
Setembre 2013
"Economia i empresa: Llei de Serveis i Col·legis Professionals" , entrevista a Lluís
Comerón, degà del COAC, Catalunya Ràdio, 30 de setembre de 2013 (+) [25]
"Monuments de pagament, o cultura gratuïta per tothom?", declaracions de Ramon
Calonge, membre de l'AADIPA, La Xarxa, 27 de setembre de 2013 (+) [26]
"La Semana de la Arquitectura, Arquinset, analizará la burbuja inmobiliaria",
declaracions de Lluís Comerón, degà del COAC, ABC, 26 setembre de 2013 (+) [27]
Agost 2013
"L'arquitectura, motor de canvi" entrevista a LLuís Comerón, degà del COAC, La
Vanguardia, 28 de juliol de 2013 (+) [28]
"L'arquitecte Josep Torrents representarà Catalunya a la 14a Biennal d'Arquitectura de
Venècia amb un projecte que parteix de l'obra de Jujol", portal de notícies gencat.cat,
17 de juliol de 2013 de juliol de 2013 (+) [29]
"Catalunya exhibirà a Venècia unprojecte que reivindica Jujol", article a La Vanguardia,
18 de juliol de 2013 (+) [30]
"Fuga creixent de cervells als col·legis professionals catalans", entrevista a Lluís
Comerón, degà del COAC, 16 de juliol del 2013 (+) [31]
"El referèndum del Conservatori aprova i el trasllat del mercat a Sant Domènech
suspèn", declaracions del delegat del Bages-Berguedà, Enric Masana, Regió 7, 13 de
juliol de 2013 (+) [32]
"Els arquitectes d'Osona faran formació a l'OPE de Manlleu per trobar noves sortides
professionals", declaracions de Miquel Sitjà, delegat d'Osona, El 9 Nou, 12 de juliol de
2013 (+) [33]

"L'arquitectura que ens distingeix", conferència del Conseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, Telenotícies Vespre (TV3), 4 de juliol de 2013 (a partir
del minut 11'10'') (+) [34]
Juny 2013
"Mas demanarà per carta a Rajoy que permeti una consulta a Catalunya", participació
del Lluís Comerón, degà del COAC, La Vanguardia, 27 de juny del 2013 (+) [35]
"La crisis económica fuerza a los arquitectos catalanes a internacionalizarse",
declaracions del Lluís Comerón, degà del COAC, El País, 24 de juny del 2013 (+) [36]
"Els col·legis també es reciclen", declaracions del Lluís Comerón, degà del COAC,
L'econòmic, 23 de juny del 2013 (+) [37]
"Tècnics i Ajuntament rebaten el clam comercial contra les fotomultes", declaracions
d'Enric Masana, delegat del Bages-Berguedà, Regió 7, 21 de juny del 2013 (+) [38]
"Sant Domènec sense el Conservatori?", declaracions d'Enric Massana, delegat del
Bages-Berguedà, Regió 7, 20 de juny del 2013 (+) [39]
"Sí a l'Arquitectura", declaracions del Lluís Comerón, degà del COAC, BTV notícies
vespre, 19 de juny del 2013. minut 10:13 (+) [40]
"Llei de Col·legis i Serveis Professionsals", entrevista a Lluís Comerón, degà del COAC,
La Xarxa-El Mirador, 19 de juny del 2013 (+) [41]
"Arquitectes es manifesten pels canvis legislatius", declaracions de Lluís Comerón,
degà del COAC, TV3, 18 de juny del 2013 (+) [42]
"El sector immobiliari demana suport a la rehabilitació", declaracions de Montserrat
Giné, presidenta de la dem. de Lleida, Segre, 11 de juny de 2013 (+) [43]
"Arquitectes, aniversari en crisi", entrevista a Miquel Sitjà, delegat d'Osona, El 9 Nou, 7
de juny de 2013 (+) [44]
"Sant Fruitós es converteix en municipi referent en eficiència energètica", participació
d'Enric Masana, delegat del Bages-Berguedà, El Setmanari, 5 de juny de 2013 (+) [45]
"Gairebé cap pis en venda o lloguer té el certificat energètic obligatori des d'avui",
declaracions de Montserrat Giné, presidenta de la dem. de Lleida, Segre, 1 de juny de
2013 (+) [46]
Maig 2013
"A partir de l'1 de juny els habitatges necessitaran un certificat energètic", declaracions
del vocal de Junta Directiva, Enric Mir, Catalunya Ràdio, 27 de maig de 2013" (+) [47]
"Cal donar a la Devesa un sentit de ciutat", declaracions de Frederic Cabré, president
de la Demarcació de Girona, Diari de Girona, 23 de maig de 2013 (+) [48]
"Un violento tornado mata a 24 personas en Oklahoma City", declaracions de Pere
González-Nebreda, president de l'Agrupació AAEPFC, La Gaceta, 22 de maig de 2013
(+) [26]
"La Generalitat será la responsable de crear un registro del nuevo certificado de
eficiencia energética", [49]declaracions de Josep Llop, president de la Demarcació de
Tarragona, Diari de Tarragona, 3 de maig de 2013 (+) [50]
Abril 2013
"Atribueixen el rècord de pisos buits a la demanda insatisfeta dels 90", declaracions
d'Enric Masana, delegat del Bages-Berguedà, Regió 7, 27 d'abril del 2013 (+) [51]
"Mobilitat exterior", declaracions de LLuís Comerón, del degà del COAC, La
Vanguardia, 20 d'abril de 2013 (+) [52]

"Arquitectes: un espai més enllà de les cases?", entrevista a LLuís Comerón, degà del
COAC, La Vanguardia, 14 d'abril de 2013 (+) [53]
"He acabat Arquitectura. I ara què?", article d'opinió de Frederic Cabré, president de la
Demarcació de Girona, Diari de Girona, 23 d'abril de 2013 (+) [54]
"Qüestions sobre la Lipoatròfia", entrevista a Toni Solanas, president de l'Agrupació
AuS, BTV Notícies Migdia, 11 d'abril de 2013 (+)
"IBI, una injusticia perpetuada", [49]article d'opinió d'Enric Masana, delegat del BagesBerguedà, [49]Regió 7, 11 d'abril de 2013 (+) [55]
"Arquitectura i Compromís Social", [49]article d'opinió d'Enric Masana, delegat del BagesBerguedà, Regió 7, 4 d'abril de 2013 (+) [56]
Març 2013
"Promovem la millora contínua", entrevista a Lluís Comerón, degà del COAC, El
Periódico, 12 de març de 2013 (+) [57]
"Les crítiques a Fòrum no són la posició oficial del Col·legi d'Arquitectes", declaracions
d'Enric Masana, delegat del Bages-Berguedà, Regió 7, 12 de març de 2013 (+) [58] "
En la provincia hay 102 edificios de antes de 1931 con graves anomalías", declaracions
de Pere Socias, secretari de la Demarcació de Tarragona, Diari de Tarragona, 9 de
març de 2013 (+) [59]
"El pla de protecció de patrimoni demana que el saló de sessions sigui bé d'interès
nacional", declaracions d'Enric Masana, delegat del Bages-Berguedà, Regió 7, 7 de
març de 2013 (+) [60]
"L'ajuntament de Manresa crea una línia d'ajuts per a la rehabilitació de patrimoni", [49]
declaracions d'Enric Masana, delegat del Bages-Berguedà, El Setmanari, 6 de març de
2013 (+) [61]
"El Col·legi d'Arquitectes triplica el seu espai per al ser arxiu", declaracions de Lluís
Comerón, degà del COAC, 3 de març de 2013 (+) [62]
Febrer 2013
"Los colegios profesionales se emplean en el relanzamiento de sus actividades",
entrevista a Lluís Comerón, degà del COAC, El Mundo, 11 de febrer de 2013 (+) [63]
"Compromís de regeneració", entrevista a Lluís Comerón, degà del COAC, El Periódico,
6 de febrer de 2013 (+) [64]
"Arquitectes en peu de guerra", entrevista a Lluís Comerón, degà del COAC, La
Vanguardia, 4 de febrer de 2013 (+) [65]
"El paisatge cultural del país", article d'opinió de Joan Falgueras, vocal de Cultura de la
Demarcació de Girona, El Punt Avui, 6 de febrer de 2013 (+) [66]
"Compás de espera en la mayoría de colegios profesionales", declaracions de Josep
Llop, president de la Demarcació de Tarragona, Diari de Tarragona, 3 de febrer de 2013
(+) [67]
"Els arquitectes i la Savinosa", article d'opinió de Josep LLop, president de la
Demarcació de Tarragona, Diari de Tarragona, 1 de febrer de 2013 (+) [68]
Gener 2013
"Inquietud entre els col·legis professionals per a la LSCP que prepara el govern",
declaracions de Lluís Comerón, degà del COAC, Canal 324, 27 de gener de 2013 (+) [69]
"La guinda de guindos", article d'opinió d'Enric Masana, delegat del Bages-Berguedà,
Regió 7, 22 de gener de 2013 (+) [70]

"Territoris i Oportunitats", article d'opinió d'Enric Masana, delegat del Bages-Berguedà,
Regió 7, 16 de gener de 2013 (+) [70]
"Visiones arquitectónicas Barcelona", Habitat Futura, 15 de gener de 2013 (+) [71]
"III Bienal Internacional de Arquitectura Sostenible", Habitat Futura, 15 de gener de
2013 (+) [72]

[73]
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