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Treballs dels alumnes de

l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Universitat Rovira i Virgili
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EXPOSICIÓ:  
Del 10 de març al 27 d’abril de 2016 · Sala d’exposicions COAC Tarragona. 
Inauguració i conferència el dijous 10 de març a les 19.30h a càrrec del Dr. Arquitecte Josep Lluis i Ginovart 

“Sota el títol dibuixant pedres s’amaga el resultat d’una part de la tasca docent en la formació de l’arquitecte de l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, dedicada a la patologia i rehabilitació d’edificis la qual és desenvolupada a 
l’últim curs de la carrera. Aquesta tasca no hagués sigut possible sense la necessària col·laboració dels bisbats de la Seu d’Urgell i 
de Tortosa, així com també del Conselh Generau d’Aràn, que han facilitat el marc i suport d’aquesta docència.

La mostra és la recopilació dels treballs realitzats pels alumnes durant els cursos (2012-13), (2013-14), (2014-15) i (2015-16) 
i, per tant, pot veure’s l’evolució dels sistemes d’aprehensió d’allò construït i de l’aprenentatge a l’observació i representació 
d’aquests edificis i les seves patologies. És intencionadament una exposició dels alumnes i els seus treballs, com bé indica el seu 
títol, acunyat inconscientment per ells mateixos sobre unes pedres que són història. Però sobretot, ells han tingut una vivència 
directa sobre aquests edificis, els quals els hi han transmès unes emocions i unes sensacions. Aquesta intensitat vital és la que ells 
representen a la nova Universitat del segle XXI. Els cursos han sigut tutorats pel Dr. Josep Lluis i Ginovart, el Dr. Agustí Costa i Jover 
i Sergio Coll Pla. 

Tot això s’emmarca dins d’un àmbit de gran exposició sobre les esglésies de la Vall d’Aran, la qual està prevista realitzar-se a 
l’església de Sant Joan d’Arties, des del 2 de febrer fins l’1 d’abril de 2018. Aquesta incorporarà la investigació que estan realitzant 
els docents d’aquesta assignatura, mitjançant el tractament massiu de dades obtingudes en cinc campanyes realitzades entre 
(2014-2015).”

Dr. Josep Lluis i Ginovart

Trahntem lapides MMXVI
Dibuixant pedres 2016

C/ Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
Tel. 977 249 367
tarragona@coac.cat

Al finalitzar la conferència es farà un 
sopar-col·loqui amb el conferenciant al restaurant 
Barhaus.  
Si esteu interessats en assistir-hi, us podeu 
adreçar a tarragona@coac.cat. Preu 18€. 


