
  
 

 
CONVENI ENTRE LA SALLE I LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA DEL COL·LEGI 

D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC) 

 
Un acord per formar, investigar i desenvolupar projectes en 

el camp de l’Arquitectura a Tarragona 
 

 La Salle i la Demarcació de Tarragona del COAC potenciaran les activitats de formació 
vinculades a l’Arquitectura, així com els serveis per als professionals del sector  

 
Tarragona, 2 de juny de 2004.- La Demarcació de Tarragona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i Enginyeria i Arquitectura La Salle, membre 
fundador de la Universitat Ramon Llull, signen avui un acord per potenciar les 
activitats en el camp de l’Arquitectura a Tarragona. 
 
Ambdues institucions col·laboraran a partir d’ara en l’organització d’accions 
comunes en el marc de la promoció de les activitats de formació i de recerca de 
nous desenvolupaments tecnològics en el sector de l’Arquitectura. Igualment, 
La Salle posarà a disposició dels col·legiats els seus laboratoris, aules i auditoris, 
metre que la demarcació de Tarragona del Col·legi obrirà els seus serveis de 
documentació i biblioteca als estudiants i professors d’Arquitectura La Salle. 
 
L’objectiu del conveni és la dinamització a Tarragona d’activitats com cursos, 
ponències o recerca de les aplicacions de les noves tecnologies a l’Arquitectura, 
així com apropar aquesta disciplina al públic en general.  
 
La signatura del conveni contarà amb la presència de Jordi Bergadà i Masquef, 
President de la Demarcació de Tarragona del COAC, i de Daniel Cabedo, 
Director General d’Enginyeria i Arquitectura La Salle. 
 
Des de que l’any passat es van posar en marxa els estudis d’Enginyeria La Salle 
a Tarragona, la institució educativa augmenta els seus lligams amb la ciutat i 
també amb els col·lectius i organitzacions que desenvolupen activitats 
vinculades als camps en els quals Enginyeria i Arquitectura La Salle imparteix 
formació. 

 
*Si necessiteu més informació o imatges de la signatura de l’acord no dubteu en posar-vos en 
contacte amb nosaltres: 
 
CoAC TARRAGONA 
Iolanda Vivancos 
Tel. 977 249367  
cultura.tar@coac.net 

Eva Anaya / Olga
Tel. 93 2

659 72 04 83 / 696 
eanaya@tinkle.es / osuanya@

 
LA SALLE 
Fèlix Riera – Director de Comunicación 
Tel. 93 290 24 44 
felixr@salleurl.edu  
 

TINKLE
 Suanya

38 57 00
93 48 54
tinkle.es
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Sr. Jordi Bergadà i Masquef 
President del CoAC - Tarragona 

Sr. Daniel Cabedo 
Director General d’Enginyeria i Arquitectura La Salle 

 
 


