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La Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya pres
sèrie Inventaris d’Arquitectura, una col·lecció de llibres que neix amb la 
impresa a l’experiència professional d’arquitectes amb una trajectòria exte
ample de la geografia catalana, amb la idea d’anar construint un fons docu
Les publicacions es complementen amb una exposició, on es poden veure
 
La publicació, la novena dins de la col·lecció, que es presenta el proper 3
l’obra de l’arquitecte Pau Pérez Jové, el primer al que la Demarcació de T
volums d’Inventaris. El llibre serà presentat per  Jesús Alonso, degà de
intervenció especial els arquitectes Josep Quetglas, professor de compo
UPC, Moisés Gallego, professor de projectes arquitectònics de la UPC i 
de la Revista Tectònica.               .  
Departament de Comunicació
s de Catalunya. Demarcació de

Tarragona
lorenç, 20-22 43003 Tarragona
7 249367 /cultura.tar@coac.net
Nota de premsa 

el 7 de març al 7 de 

el llibre Inventaris
 Pau Pérez Jove, a
ús Alonso, degà del
indran els arquitectes
s, Moisés Gallego i
 
rç a les 19.30 h 

ns CoAC Tarragona. 

enta un nou volum de la 
voluntat de donar forma 
nsa i remarcable al llarg i 
mental d’actualitat. 
 els projectes. 

1 de març de 2005 recull 
arragona dedica un dels 
l CoAC.  Hi tindran una 
sició arquitectònica de la 
Carlos Quintans, director 

http://www.coac.net/Tarragona/comunicats_premsa/2005/exposicions/pau/textosperez.pdf
mailto:/cultura.tar@coac.net


 
 
 
“Para Pau Pérez la arquitectura, por encima de cualquier otra consideración, es básicamente 
contrucción. Así de simple y excepcional. Su aprendizaje como arquitecto y el oficio adquirido con 
los años son y han sido aprendizaje a pie de obra. O sea adquisición y puesta en práctica de 
conocimientos constructivos, de técnicas de ejecución y de puesta en obra.” 

Moisés Gallego 
 
“.. le reconozco un altísimo compromiso ético, un compromiso auténtico que huye de los falsos 
montajes...” 

Carlos Quintáns Eiras 
 
 
 

Nota biogràfica 
 
Pau Pérez Jové 
 
Neix a Barcelona el 1947. Estudia a l’Escola d’Arquitectura d’aquesta ciutat. Obté el títol 
d’arquitecte el 1973. El 1976 es trasllada a Reus on troba feina en una empresa constructora. 
El 1991 deixa l’empresa i comença a treballar com a liberal en encàrrecs per a l’Administració, amb 
la col·laboració d’Anton Banús. A partir de 1999 dóna classes de Projectes a l’Escola d’Arquitectura 
de la Universitat Ramon Llull. 
 
 
Podeu descarregar el dossier de premsa i imatges: http://www.e-coac.org/prensa/e-
coac_noticies/ 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Tarragona del CoAC: Iolanda Vivancos.  

 977 249367 / : cultura.tar@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 
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