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El curs "L 1 OS FORMAL DELS MATERIALS I DE LES NOVES TECNOLOOIES" , s 1 ha 

organitzat amb tres objectius bàsics : 

Coneixer els nous materials i noves tecnologies emprades en els 

últims dissenys d ' interés . 

Analitzar la relació d'aquestes tecnologies amb les actuals tendències 

de l ' interiorisme. 

Incorporar a L' Escola , d ' una forma reflexiva, l ' experiència dels mes 

importants dissenys dels darrers anys explicats pels seus autors. 

El curtes desenvoluparia dins del segón trimestre escolar 87- 88 en dues sesions 

setmanals de 18,3o a 20 h. 

L' assistència estaria oberta als alumnes i professionals delp disseny i 

arquitectura de totes les escoles, prèvia matriculació amb plaçes limitades 

o...concret.s:r. 

Els honoraris dels professors serien de 25.000,- pts. per sesi6, la qual cosa 

fà pujar el pressupost del curs a 275. 000,- pts . més les despeses de confec

ció i tramesa del programa. 

Tots els conferenciants han estat cont~actats si bé manquen confirmacions de 

datès i acabar de convLcer als ~1 timz i01cecisos e, 1 1 8S¡:;cra dc l 1oprovaci6 

d ' aquesta proposta per part de l ' Escola. 

B:lrcelona, Setembre 1987 



PROPOSTA DE PROGRAMA 

1.- "Els nous materials i nov~tecnologi~als edificis antics" 
Autor: Gae Aulenti dia 19-I-88 

2.- "Les estructures a l'interiorisme" 
Autor: Agustí Obi ol dia 21- I - 88 

3 .- "L'enllumenat artificial" 
Autor: Gabriel Ordeig dia 26-I-88 

4.- "El control del só als interiors" 
Autor: Sr. Ara u dia 28-I- 88 

5.- "Els metalls" 
Autor Enric Miralles dia 2-II-88 

6.- "El vidre" 
Autor: Pere Riera dia 4-II-88 

7 .- "Teixits, pell i plàstics" 
Autor: Xa vi er M:iriscal dia 9-II-88 

8.- "Fustes i estre ti ficats" 
Autor: Tonet Sunyer dia 11- II-88 

9.- "M:lterials pètris" 
Autor: Eduard 53.msó dia 16-II-88 

1o.- "Pintures, Estucs i Mosaics" 
Autor: Pere Armadàs dia 18-II-88 

11.- "Arquitectura Efímera" 
Autor: Miquel Adrià dia 23-II-88 

B3rcelona, Setembre de 1~ 


