
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Cosp i Villaró va néixer a Barcelona un 10 d’octubre de 
1907. 112 anys després, des de l’Associació per a l’Estudi del 
Moble, volem homenatjar-lo en el dia del seu aniversari. 

Aprofitant la donació que ens fan les germanes Teresa i Ana 
Cosp d’algunes de les eines de fuster del taller del seu pare, 
organitzem una taula rodona entorn de la figura d’aquest gran 
ebenista i decorador. 

Programa: 

SIGNATURA DE LA DONACIÓ  

Benvinguda i presentacions a càrrec de la presidenta de l’Associació per a l’Estudi del Moble, Mónica 
Piera 

Donació de les eines de fuster i signatura per part de les germanes Ana i Teresa Cosp i de l’Associació 
per a l’Estudi del Moble 

 

 

 

“Pere Cosp, decorador: com fer de la feina una passió i de l’ofici un art” 

 

TAULA RODONA 

 
LLOC:  

Museu del Disseny. Sales B i C 
DATA I HORARI:  

10 d’octubre de 2019, de 18 h a 20 h 
MODERADOR TAULA RODONA:  

Òscar Dalmau 
PREU:  

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 



TAULA RODONA AMB TORN OBERT DE PREGUNTES 

“Pere Cosp, decorador: com fer de la feina una passió i de l’ofici un art” 

 

 Moderador:  
- Òscar Dalmau, guionista, locutor i presentador de ràdio i televisió 

 
 

 Ponents: 
- Teresa i Ana Cosp, filles de Pere Cosp 
- Teresa Casas, Degana del Col·legi de Dissenyadors 

d’Interiors i Decoradors de Catalunya, CODIC 

 

COMENTARI DE MOBLES I DOCUMENTS EN DIRECTE 

La importància de les donacions i com el Museu selecciona els oferiments 

Teresa Bastardes, cap de col·leccions del Museu del Disseny de Barcelona 

 

L’arxiu Cosp al Centre de Documentació del Museu del Disseny  

María José Balcells, Centre de Documentació del Museu del Disseny  

 

Amb el suport de: 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Associació per a l’Estudi del Moble 

 
Disseny Hub Barcelona 

Pl. de les Glòries, 37 
932 566 785 (de 9 a 14 h) 

info@estudidelmoble.com 
www.estudidelmoble.com 


