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Exposició:  juliol 2004 
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El llibre i l’exposició “L’Arquitectura del sol _ Sunland Architecture” és la culminació d’un 
projecte de recerca iniciat conjuntament, a començaments de l’any 2000, pels Col·legis 
d’Arquitectes de la costa mediterrània i el de Canàries, amb l’objectiu d’estudiar l’arquitectura, 
l’urbanisme i l’ocupació del territori relacionats amb el turisme de sol i platja, derivat tant de 
l’actuació dels grans operadors turístic com del turisme intern. 
 
Gran part de les edificacions i urbanitzacions ubicades a la costa tenen a veure amb aquest 
fenomen de masses, que a partir dels anys 50 ha modificat significativament el paisatge de les 
ciutats costaneres. Procés que es va intensificar a partir dels anys 60-70 i que, com podem 
comprovar, avui encara no s’ha aturat. 
 
A tota la costa s’han catalogat un total de 527 elements existents, dels quals 106 corresponen a 
la costa catalana i 48 a la costa de la demarcació de Tarragona. 
 
La informació gràfica, que és completa amb varis articles d’experts, s’ha organitzat amb 
diferents blocs temàtics: 
- les intervencions en el territori 
- les infrastructures i els equipaments específics 
- els edificis i els complexos destinats als allotjaments temporals 
- les urbanitzacions i els immobles residencials de propietat privada 
 
Hi ha, també, altres aspectes que és suggereixen, en el projecte, com l’assimilació dels 
corrents arquitectònics europeus o el com la indisioncràcia de l’arquitectura moderna ha donat 
respostes puntuals encertades a diferents problemàtiques, en una arquitectura sotmesa, en 
general, a una de les especulacions més ferotges i on ha primat l’interès privat sobre el públic, 
que ha portat a la desaparició, per sempre, de paratges de gran interès medioambiental. 
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