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Accedeix als reculls de premsa anteriors

patrocinat per

COAC I PROFESSIÓ
Diari de Girona

Paneque creu que CiU «s'ha precipitat» en la decisió de descatalogar el garatge Forné

ARQUITECTURA
La Vanguardia en
català

Frei Otto, lleugeresa i elegància Llàtzer Moix

El País

Pritzker póstumo para un precursor Anatxu Zabalbeascoa

URBANISME
La Vanguardia en
català

Xalom Barcelona Domingo Marchena

El País

La ciudad olvidada Josep Maria Montaner

El País

Mercat del Guinardó Xavier Monteys

Diari de Girona

Figueres vol que la zona dels «americans» entri a la trama urbana

diaridegirona.cat

El ple de Santa Coloma aprova inicialment el text del nou POUM

Regió 7

Sant Fruitós aprova el projecte per fer una plaça major a l'entorn del Cobert del Batre Jordi Escudé

CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ
Diari de Tarragona

El Mas Miró se convertirá en un museo sobre el pintor tras dos años de espera Mònica Just

El Segre en Català

Busquen inversors per construir un centre d'FP en un gran solar del Centre Històric E. Herrero

HABITATGE I SECTOR IMMOBILIARI
el Economista

Las inmobiliarias temen que el Gobierno no renueve la norma que evita su liquidación Alba Brualla

el Economista

Amenazas al crecimiento inmobiliario Bruno Rabassa

Expansión

Las constructoras piden un plan público-privado de 65.000 millones J. M. Lamet / C. Morán

NOTA: Aquest recull de premsa ha estat confeccionat pels serveis interns del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, corporació de dret públic sense ànim de lucre, i els seus destinataris són exclusivament els
col·legiats i el personal de la institució, per a finalitats purament informatives. Els continguts inclosos en el recull estan subjectes a les normes legals de defensa dels drets d'autor i propietat intel·lectual. En cap
cas l'usuari podrà reproduir, transformar, cedir, vendre, publicar, difondre, distribuir o desenvolupar cap tipus d'acció onerosa o lucrativa, total o parcial, amb els continguts de les notícies rebudes, ni fer ús d'elles
per altres fins que la lectura dels mateixos, sense permís escrit de les diferents empreses editores i dels autors dels articles en el seu cas. En compliment de la Llei de Servei de la Societat de la Informació i el
Comerç Electrònic (LSSICE), podeu modificar les vostres dades per no rebre el Recull de premsa diari del COAC enviant un correu electrònic a cauc@coac.net posant a l'assumpte: Recull de premsa COAC.
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