
Lluís Mª. Sanllehy

“Al Col·legi d’Arquitectes
hi ha molta activitat i poca
acció.  Les accions
produeixen una veritable
transformació, les activitats
no transformen res.”

Assumpció Puig

“Volem un Col·legi útil
i assequible.
Cal reduir el pressupost
i reorientar els objectius.”

Albert Pla

“Cal incidir en la formació
del arquitecte per fer-lo
més competitiu al mercat
professional.”

Ana Bassat

“No necessitem un col·legi
fort, si els despatxos
dels arquitectes son febles.”

Benedetta Tagliabue

“L’Arquitectura tindrà
un paper protagonista
a la vida cultural i social
de Catalunya.”

Guillen Augé

“Ens col.legiem per
obligació…
els arquitectes joves
volem menys burocràcia
i un millor servei.”

Un col·legi dels arquitectes i per als arquitectes.

Vota Ana Puig-Pey com a degana del col·legi d’arquitectes. eleccions COAC ’06

“He assumit el repte de liderar un canvi en profunditat del Col.legi d'Arquitectes
de Catalunya. Definirem de nou els objectius del Col·legi per fer-los coincidir
amb les necessitats dels arquitectes ”  Ana Puig-Pey

QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA



Ana Puig-Pey
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Barcelona, 1960.
Es titula com  Arquitecta a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona l’any 87. Comença la seva vida professional
com arquitecta lliberal.
Del 90 al 91 exerceix com arquitecte municipal a l’Ajuntament de Barcelona. Durant els anys 1988 al 96 és Vocal Director
d’Activitats, Serveis, Cultura I Publicacions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Coordinadora del Projecte Europeo
“Formación de Tècnicos en Medioambiente-Edificación” i experta avaluadora del Programa Europeo LIFE.
Al 1996 es escollida com a Tresorera del Col·legi. Obté un PDD per l’IESE l’any 1995. Des de l’any 1997 I fins el 2001 és Gerent
i Cap d’estudis de la Fundació Narcís Monturiol i de la Universitat Tècnica d’Estiu de Catalunya.
Des del 2002 ocupa el càrrec de Directora de Projectes de Inversiones Grávitas SL., es experta avaluadora del Programa
Sócrates de la Unió Europea i  desenvolupa el projecte de Tesi Doctoral “Competències, exercici professional i formació
dels Arquitectes”



Lluís Mª. Sanllehy

Un col·legi dels arquitectes i per als arquitectes.

Vota Ana Puig-Pey com a degana del col·legi d’arquitectes. eleccions COAC ’06

“He assumit el repte de liderar un canvi en profunditat del Col.legi d'Arquitectes
de Catalunya. Definirem de nou els objectius del Col·legi per fer-los coincidir
amb les necessitats dels arquitectes ”  Ana Puig-Pey

QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA

Barcelona, 1956
Obté el títol d’arquitecte a l’ETSAB l’any 1985. El mateix any forma, juntament amb
Josep Lluis Sanz Botey el despatx Sanllehy-Sanz, des del qual exerceix fins l’any
98. Aquest mateix any estableix despatx en solitari i el dirigeix fins el dia d’avui.
Fundador d’Arquitectes Sense Fronteres ASF-E (1991) i membre de la Junta Directiva
del 91 al 96. Posteriorment presideix aquesta ONG (2002 al 2004).
Actualment ocupa el càrrec de tresorer.
Arquitecte col.laborador de l’Ajuntament de Rubí durant els anys 1986 al 2004.
Dona classes a l’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat Internacional
de Catalunya del 1998 al 2000.
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Neix a Girona l’any 54.
Obté el títol d’Arquitecte l’any 1979 a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona.
L’any 83 obre despatx a Girona amb Josep Sanllehy des del qual exerceix com
a arquitecte lliberal de manera ininterrompuda fins avui.
Del 1984 al 86 ocupa el càrrec de Secretaria de la Junta Directiva de la Demarcació
de Girona del COAC. Posteriorment és Secretaria Tècnica de la Demarcació de
Girona del COAC durant nou anys (del 1990 al 99).
És membre del Consell Directiu de la Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA),
amb el càrrec de tresorera, durant dos anys.
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Un col·legi dels arquitectes i per als arquitectes.

Vota Ana Puig-Pey com a degana del col·legi d’arquitectes. eleccions COAC ’06
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QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA

1948, Sant Feliu de Guíxols (Girona)
L’any 75 es llicencia a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.
Ha estat professor des de l’any 1999 a l’Escola Elisava i a la Universitat Pompeu
Fabra. Ha donat conferències i classes sobre rehabilitació d’edificis i restauració
monumental des de l’any 1995. És membre actiu de l’Agrupació d’Arquitectes
Experts Pericials i Forenses (AEPFC) i arquitecte forense del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
És membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i Intervenció del Patrimoni
Arquitectònic (AADIPA) i del Consell Internacional de Monuments (ICOMOS).
L’any 2000 va Dirigir el XXIII Curset d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
sobre monastirs, organitzat per l’AADIPA.
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QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA

Neix a Barcelona el 1967.
Estudia a Barcelona i París i es llicencia a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de  Barcelona (ETSAB) el 1995.
Obté un postgrau de Paisatgisme de l’Escola d’Enginyers Agrònoms de Barcelona.
L’any 1997 funda, amb Fermín Vázquez i Adriana Plasencia, b720 Arquitectos.
Actualment n’és sòcia gerent.
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QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA

Milà,1963.
Estudia a Venècia i Nova York. L’any 1989 es llicencia a l’IUAV (Istituto Universitario
di Architettura di Venezia).
El 1991 s’associa amb Enric Miralles i junts funden l’Estudi EMBT Arquitectes
Associats, que dirigeix actualment.
Ha donat classes i col·loquis en diverses Escoles d’Arquitectura I Col·legis
d’Arquitectes d’Estats Units, Sud Amèrica, Europa i Àsia.
Doctora Honoris Causa de la Facultat d’Arts i Ciències Socials per la Napier
University d’Edinburgh.
Des de l’any 2000 és professora invitada de la ETSAB.
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Neix a Barcelona l’any 1977.
Arquitecte llicenciat per l’ESARC (Universitat Internacional de Catalunya) el 2003.
Professor Assistant de Projectes a l’ESARC l’any 2001.
Col.labora amb els estudis d’arquitectura de BOPBAA, Vicente Guallart,
Isabel Martínez, Denis Dollens, ULUK (Damià Ribas), Taller Uno i Institut Metápolis.
Associat amb Anna Vergés des de l’any 2002.
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Som el primer equip col.legial que ha buscat un equilibri entre dones i
homes, així com una representació plural de l’exercici professional, una
sòlida experiència de gestió i un coneixement a fons del col·legi.Ana Puig-Pey i Claveria (Degana)

Lluís Mª Sanllehy i Espinàs (Secretari)

Assumpció Puig i Hors (Tresorera)

Albert Pla i Gisbert (Vocal)

Anna Bassat i Orellana (Vocal)

Benedetta Tagliabue (Vocal de Cultura)

Guillem Augé i Poch (Vocal)

Junta de govern del COAC

equip de REPRESENTANTS

Alegret Burgués, Albert
Algás Ochoa, Cristina
Alvarez Montesinos, Silvia
Augé i Poch, Guillem
Badell i Ros, Joana
Barambio Buisán, Elena

Barea i Abad, Josep Manuel
Bartolí i Solé, Maria Teresa
Bassat i Orellana, Ana
Bellera Via, Ana
Bendala Alvarez, Fernando
Bendicho Cabutí, Pascual

Biurrun Contreras, Angel
Blanch Segarra, Albert
Blasco Lazaro, Oscar
Blasco Lazaro, Sonia
Boguñá Zubiaur, Pilar
Botey i Font, Montse
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Ana Puig-Pey i Claveria (Degana)

Lluís Mª Sanllehy i Espinàs (Secretari)

Assumpció Puig i Hors (Tresorera)
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Junta de govern del COAC equip de REPRESENTANTS

Botey i Font, Montse
Brosa Llinares, Esther
Buendía Sierra, Antonio
Casals Pañella, Joan
Cervelló i Casanova, Marta
Claramunt Pol, Francesc
Closa Riba, Maria
Colom Rived, Sandra
Conca i Gómez, Merce
Copons i Fuentes, Andreu
Cortacans Balada, Pere
Cortacans Borrell, Pere

Costa i Guix, Xavier
Daumal i Domènech, Francesc
De Bobes Picornell, Arcadi
de Fuentes Sabaté, Francesc
de Toro Pastor, Raül
Farré Carbonell, Maria Teresa
Farrés Maresch, Daniel
Fernández Morales, Alfred
Foraster Mariscal, Toño
Forteza Parera, Marc
Franquesa Gòdia, Mercè
Fuster Martí, Albert

Fuster Martí, Albert
Garcia Geira, Llorenç
Garcia Portillo, Javier
Garcia Rubio, Gustavo
Garrido Torres, Pablo
Garriga Ariño, Victoria
Garriga i Barnet, Jordi
Gimeno Gaya, Alberto
Gimeno Gaya, Santiago
Gimeno i Marin, Teresa
Gimeno Rovira, Luis
Giró Ribot, Victoria
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Ana Puig-Pey i Claveria (Degana)

Lluís Mª Sanllehy i Espinàs (Secretari)

Assumpció Puig i Hors (Tresorera)

Albert Pla i Gisbert (Vocal)

Anna Bassat i Orellana (Vocal)

Benedetta Tagliabue (Vocal de Cultura)

Guillem Augé i Poch (Vocal)

Junta de govern del COAC equip de REPRESENTANTS

Gispert Bofi, Maria
Goller, Beatriz
Golobart Sanromà, Rosario
Gómez Naranjo, Carlos R.
González Bastero, Carlos T.
Gonzalez i Barroso, Josep Mª
Gracia i Mingell, Joan
Herrera Vives, Maite
Hilgert, Matthias
Jaco Ferreira, Maria de Jesús
Llinàs i Audet, Josep
Lorente Torres, José Alfonso

Mañas Ibáñez, Jorge
Martí Fonollosa, Olga
Martin i Vidal, Xavier
Martínez-Almoyna Gual, Carles
Martorell del Rio, Pilar
Martorell del Rio, Pilar
Mas Rigal, Desirée
Matutano Ros, Joaquim
Mestre Aramendia, Octavio
Mir Altimiras, Carlos
Miralles i Millón, Eduard
Miranda Girbau, Eva

Moral Ramírez, Francesc
Moreno Fernández, Màrius V.
Morillo Garcia, Mª José
Motjé Ardavin, Ramon
Mur Martí, Fernando
Mut Tomas-Verdera, Elena
Nadal i Costey, Llúcia
Olivella i Mata, Xavier
Ortega Torres, Marta
Ortin Meseguer  Josep
Pardal March, Cristina
Pascual i Lezana, Cristina
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Ana Puig-Pey i Claveria (Degana)

Lluís Mª Sanllehy i Espinàs (Secretari)

Assumpció Puig i Hors (Tresorera)

Albert Pla i Gisbert (Vocal)

Anna Bassat i Orellana (Vocal)

Benedetta Tagliabue (Vocal de Cultura)

Guillem Augé i Poch (Vocal)

Junta de govern del COAC equip de REPRESENTANTS

Pascual Mariné, Pere
Pedemonte i Clemente, Mercè
Pich-Aguilera Baurier, Felipe
Pilgrem, Shaun
Pla i Gisbert, Albert
Plana Ponte, Mariana
Plasencia Coma, Adriana
Poch i Mora, Oriol
Puebla Pons, Joan
Puig Asens, Artur
Puig Vidiella, Jaume
Puig Vilà, Montserrat

Puig-Pey i Claveria, Ana
Puig-Pey i Saurí, Joan
Pujol i Pedrico, Jaume
Quintana Ruiz, Joan Ignasi
Ramells i Gracia, Pere
Riera i Serra de Gayeta, Jaume
Riera Llauger, Eulàlia
Romagosa Brachandell, Antoni
Rovira-Veleta Cuyàs, Enrique
Ruiz Gandullo, Luis Ignacio
Sabater i Casals, Eduard
Salada Virgili, Monica

Sánchez-Montaña López, Javier
Sancho Pou, Eduard
Sanllehy i Espinàs, Lluís Mª
Santos Díez, Gerardo
Sanz Botey, José Luis
Schmid Raset, Olga
Schneider, Claudia
Scognamillo, Massimiliano
Serra Malla, Jaume
Signes Pons, Jaume
Simón Hernández, Jesús
Tagliabue, Benedetta



Un col·legi dels arquitectes i per als arquitectes.

Vota Ana Puig-Pey com a degana del col·legi d’arquitectes. eleccions COAC ’06

“He assumit el repte de liderar un canvi en profunditat del Col.legi d'Arquitectes
de Catalunya. Definirem de nou els objectius del Col·legi per fer-los coincidir
amb les necessitats dels arquitectes ”  Ana Puig-Pey

QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA

Ana Puig-Pey i Claveria (Degana)
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Junta de govern del COAC equip de REPRESENTANTS

Tarruella Sanllorente, Jordi
Teixidor i Bigas, Xavier
Tomas i Batlle, Margarita
Tomasov Blinder, Dominique
Torras i Genís, Montserrat
Tortajada i Flores, Elisenda
Tribó i Busquets, J. Antoni

Turull Neddermann, Frederic
Tutusaus Murcia, Angels
Valdés Vigil, Daniel
Vázquez Huarte-Mendicoa, Fermín
Vergés Parisi, Ana
Vidal i Vidal, Marta
Vilardaga i Meseguer, Montserrat

Vivas Soto, Josep Mª
Würth Veiga, Beatriz
Xampeny i Terrisse, Mònica
Yvars Bravo, Concepción
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Baixar el pressupost del COAC

Enfortir els despatxos professionals

Fomentar la diversificació i
especialització de l’arquitecte i la
seva incorporació al mon laboral

Aportar al COAC lideratge a nivell
institucional i de representació a
nivell professional (lobby)

Objectius Accions

Pressupost en base zero. Anàlisi de les activitats que desenvolupa el COAC.
Definició de què cal i què no és necessari.

Reducció dels drets de visat un 25% en tres anys. Pels joves, reducció del
90% de la quota col.legial durant els tres primers anys. Projecció sobre el
pressupost del COAC.

Creació de mecanismes de control i reajust pressupostari per tal que el COAC
no generi superavit.

Reducció de les comunicacions impreses a les estrictament necessàries.
Reordenació de la web del COAC i millora de la gestió de la informació.

1
2
3

4

1
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Objectius Accions

Suport financer al primer despatx.

Programa de suport als despatxos unipersonals i mitjos, amb desenvolupament
d’eines de gestió i protocols bàsics específics. Assessorament especialitzat
per a la contractació, jurídic i fiscal a totes les Demarcacions.

Programa grans despatxos, amb assessorament especialitzat en temes laborals,
suport per a la obtenció dels certificats de qualitat i eines per a internacionalitzar.

Negociació dels honoraris dels arquitectes en concursos de l’administració.
Foment dels concursos retribuïts. Actualització dels barems orientatius
d’honoraris.
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Objectius Accions

Desenvolupament de competències estratègiques de l’arquitecte

Programa de formació continuada amb sis sessions mensuals gratuïtes.

Suport econòmic i logístic a les escoles d’arquitectura per a la creació de
màsters de gestió d’empreses i projectes. Suport econòmic als arquitectes
del 50% del cost d’aquesta formació.

Incorporació de l’arquitecte al món de l’empresa.
Creació d’una plataforma trnasversal de amb l’administració, les empreses,
les univeristats i el professional
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Objectius Accions
Les Demarcacions garanteixen una forta imbricació amb la realitat
territorial pròxima.

Anàlisi de les mancances en les propostes del desplegament territorial. Integració
dels interessos de les Demarcacions a les estratègies i polítiques de futur del
Col.legi. Definició d’objectius comuns per potenciar i liderar el futur de la professió.

Les Agrupacions representen el col.lectiu professional, amb interessos
sectoritzats, problemàtiques específiques i necessitats concretes a les
quals donar resposta.

Pla de treball Agrupacions-Col.legi per formular propostes de futur que
repercutiran per a tot el col.lectiu professional.
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Objectius Accions

 L’arquitecte és un element essencialdel procés constructiu i
del desenvolupament urbà i del territori.

Acció? Recuperar pes específic amb les administracions.
Col·legi líder a nivell institucional.

Negociació amb les societats vinculades al Col.legi (ASEMAS, HNA,……)
en defensa dels interessos dels arquitectes.

Promoció … de les societats del coac OCT, Arquitasa… per a l’ augment
de la seva activitat i rendibilitat.

4Baixar el pressupost del COAC

Enfortir els despatxos professionals

Fomentar la diversificació i
especialització de l’arquitecte i la
seva incorporació al mon laboral

Aportar al COAC lideratge a nivell
institucional i de representació a
nivell professional (lobby)

1
2
3

4



Un col·legi dels arquitectes i per als arquitectes.

Vota Ana Puig-Pey com a degana del col·legi d’arquitectes. eleccions COAC ’06

“He assumit el repte de liderar un canvi en profunditat del Col.legi d'Arquitectes
de Catalunya. Definirem de nou els objectius del Col·legi per fer-los coincidir
amb les necessitats dels arquitectes ”  Ana Puig-Pey

QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA

Escollim els òrgans de govern del Col·legi d’Arquitectes. Els d’àmbit col·legial
(COAC) i els que corresponen a cada àmbit territorial (Demarcacions i Delegacions).
Es poden escollir independentment, i és per això que cada col·legiat ha d’emetre
diversos vots (diverses paperetes).

Els òrgans d’àmbit col·legial
són dos:

Què votem

1  Junta de Govern del COAC
    papereta grisa
2 Assemblea General del COAC
    papereta groga (s’escull un candidat)

Els òrgans territorials per a
la Demarcació de Barcelona són:
3  Junta directiva de la Demarcació
    papereta blava
4  Junta General de la Demarcació 
    papereta rosa (s’escull un candidat)

A la  Demarcacio de Barcelona la mesa tindrà 4 urnes.

A les Delegacions de Bages-Bergadà, Osona i El Vallès caldrà a més escollir
Delegat, i per tant s’emetran cinc vots (la mesa tindrà 5 urnes enlloc de quatre).
A les  Demarcació  de Lleida  la mesa tindrà 2 urnes.



Un col·legi dels arquitectes i per als arquitectes.

Vota Ana Puig-Pey com a degana del col·legi d’arquitectes. eleccions COAC ’06

“He assumit el repte de liderar un canvi en profunditat del Col.legi d'Arquitectes
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QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA

Els òrgans d’àmbit col·legial
són dos:
1  Junta de Govern del COAC
    papereta grisa
2 Assemblea General del COAC
    papereta groga (s’escull un candidat)

Els òrgans territorials per a
la Demarcació de Barcelona són:
1  Junta directiva de la Demarcació
    papereta blava
2  Junta General de la Demarcació 
    papereta rosa (s’escull un candidat)

A les seus de les Demarcacions de l’Ebre, Girona, Tarragona i a les Delegacions
de l’Alt Empordà, Garrotxa Ripollès i Pirineu la mesa tindrà una unica urna la
mesa tindrà una unica urna.

Tots els arquitectes col·legiats al COAC, ja siguin de ple dret o voluntaris.

Qui pot votar

Es pot votar de dues maneres:

Quan i on



Un col·legi dels arquitectes i per als arquitectes.

Vota Ana Puig-Pey com a degana del col·legi d’arquitectes. eleccions COAC ’06

“He assumit el repte de liderar un canvi en profunditat del Col.legi d'Arquitectes
de Catalunya. Definirem de nou els objectius del Col·legi per fer-los coincidir
amb les necessitats dels arquitectes ”  Ana Puig-Pey

QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA

Els òrgans d’àmbit col·legial
són dos:
1  Junta de Govern del COAC
    papereta grisa
2 Assemblea General del COAC
    papereta groga (s’escull un candidat)

Els òrgans territorials per a
la Demarcació de Barcelona són:
1  Junta directiva de la Demarcació
    papereta blava
2  Junta General de la Demarcació 
    papereta rosa (s’escull un candidat)

A les urnes
Personalment, el dia 31 de maig de 10 a 17.00h a les seus del Col·legi d’Arquitectes,
cadascú a la seva Demarcació o Delegació.

Per correu
Durant tot el període electoral, fins el dia 31 de maig a les 17:00h.
Els vots s’han de fer arribar a les secretaries de les delegacions o
demarcacions del coac.
Cada papereta dins el sobre corresponent. El sobre, tancat, haurà de dur el nom i
número de col.legiat i la seva signatura.

Si durant el període electoral algú ha votat i despres vol corretgir
el seu vot, pot anar a votar  de manera presencial a les urnes el dia 31.
El vot a urna anul·la el vot emès prèviament.
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QUI SOM QUÈ FAREM CONTACTA COM ES VOTA

Fes-nos arribar les teves preguntes sobre la canidatura o sobre el procediment electoral:
anapuig-pey@coac.net


