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Per celebrar les festes de Nadal, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha programat un
seguit d?activitats obertes també a la ciutadania que tenen lloc a les diferents seus
col·legials:
Barcelona
El 28 de desembre tornen a plaça Nova els tallers de Construcció a gran escala amb el
joc KAPLA, que permet fer sorprenents construccions amb petites peces de fusta
rectangulars. L'activitat va dirigida a infants a partir de 6 anys i es realitzaran dues
sessions: a les 11 i a les 16 h. Més informació [1] (atenció: places exhaurides).
El COAC serà també present a "La Ciutat dels Somnis" de la Fira Barcelona, que se
celebra del 27 al 31 de desembre i se centra en els oficis i professions. Sota el lema
"Renovem la ciutat, construïm el futur", i de la mà de Petits Arquitectes i El Globus
Vermell, el COAC organitza dues activitats al voltant de la casa i del parc. Més
informació [2]
A més a més, el 19 i 27 de desembre i el 3 i 10 de gener a les 17 h, s'han organitzat
visites guiades per a tota la família a l'exposició "Mesurar amb escaires Lo Medieval".
La mostra, que es pot veure a l'Espai Picasso de plaça Nova, ha estat impulsada pel
Grup Territorial de Les Corts del COAC. Més informació [3]
Girona
La Demarcació de Girona convida els infants de 3 a 12 anys a fer un viatge pel món de la
construcció lleugera, reutilitzant material de rebuig. Veurem com aquests elements es
transformen en nous objectes. Un fanalet o un pessebre contemporani? Una caixa de
llum o la caseta del bosc? L'activitat tindrà lloc el dissabte 15 de desembre a partir de les
10 h. Més informació i inscripcions [4]
Tarragona
La Demarcació participa al Parc Infantil de Tarragona organitzant l'activitat "Petis
Arquitectes" amb el joc KAPLA. El Parc estarà obert del 27 de desembre al 4 de gener al
Palau de Congressos. Els col·legiats poden recollir entrades gratuïtes a la Demarcació.
Més informació [5]
Osona
Com cada Nadal, la seu de Vic obre les seves portes als infants amb els tallers de
construcció "Petits Arquitectes". Mitjançant el joc, els nens descobriran diferents aspectes
de l?arquitectura i la construcció. Els tallers es faran del 27 al 29 de desembre.
Més informació [6]
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