ÀGATA VILA FONOLLEDA
ARQUITECTA
C U R R I C U L U M .-

Experiència professional:

. Àgata Vila Fonolleda
Nascuda a Sabadell el 12 de juny de 1971

Em dedico professionalment a l’arquitectura
per compte propi des de fa més de quinze
anys treballant individualment i en equip amb
d’altres professionals autònoms.

Formació acadèmica i complementària:
. Llicenciada en Arquitectura Superior
Escola Superior d’Arquitectura de Sant Cugat
ETSAV (UPC)
(1989-1997)

. Intercanvi amb la Universitat d’Arquitectura
de Rosario, Argentina
Curs sobre els límits de la ciutat i la
problemàtica de les perifèries
(1994)

. Beca Erasmus a l’Istitutto Universitari odi
Architettura di Venezia. IUAV. Itàlia
Restauració, Urbanisme i Paisatgisme
(1995)

. Congrés Internacional de Tecnologia
Desenvolupament Sostenible i Desequilibris
UPC

La meva formació durant la carrera fou en
dues especialitats: urbanisme i edificació.
La meva experiència en altres despatxos els
primers anys varen completar al meva
formació com a arquitecte en les dues àrees.
En el sector de la distribució comercial, he
col·laborat amb consultors especialistes en
l’assessorament d’ entitats públiques que
operen en l’àmbit del comerç i l’urbanisme
comercial.
El meu treball ha consistit en realitzar els
estudis per a la Reforma o Nova Construcció
de Mercats Municipals des del punt de vista
arquitectònic i comercial.

(1999)

A partir de l’anàlisi de l’estat actual i el
funcionament de l’edifici, de les mancances
de programa i
de les necessitats dels
paradistes i de l’Ajuntament, es formalitza una
proposta
de reforma o d’obra nova i
d’estratègia comercial juntament amb el
pressupost estimatiu de les obres.

. Curs: Paisatges Obsolets i del Refús
Escola Sert, COAC

Col·laboracions:

(1995)

. Curs: Projectes de Compensació
Associació de promotors de Barcelona. APCE

(2000)

. Curs: Construcció amb Formigó Prefabricat
Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics
(2000)

. Curs: l’Estructura a l’Arquitectura
L’experiència professional de Robert Brufau
Col·legi d’arquitectes de Catalunya. COAC
(2000)

. Curs: l’Espai Escenogràfic
Escola Sert, COAC
(2000)

. Curs: L’acessibilità a Venezia
Universitari odi Architettura di Venezia
IUAV. Itàlia
(2005)

. Curs: Rehabilitació de Façanes i Cobertes
Escola Sert COAC
(2013)

. Curs: Rehabilitació de Instal·lacions
Escola Sert COAC
(2013)

. Departament d’Urbanisme
Escola d’Arquitectura del Vallès. ETSAV
Anàlisi i Interpretació del Planejament dels
municipis que conformen l’eix del Llobregat
per a realitzar la base informàtica de l’ICC pel
DPTOP.
Conveni amb la Generalitat de Catalunya
(1994)

. Col·laboració en el despatx
Pb2 Arquitectura + BFL associats.
Barcelona
Cap de Projectes
Projectes d’edificació i urbanisme
(1995-2000)

. Col·laboració en el despatx
Pujol Arquitecte. Barcelona
Redacció i coordinació de projectes
d’edificació
(2001-02)

. Iniciació de la feina per compte pròpia
(1998)

