
  
 
 
En el marc de la VI Biennal Europea de Paisatge que tindrà lloc a Barcelona del 30 de 
setembre al 2 d’octubre de 2010  

 

S’obre la convocatòria per al 6è Premi Europeu de Paisatge 
Rosa Barba 
 
El termini de presentació de la documentació de projectes finalitza el 26 de febrer de 
2010 
 
Barcelona, a 23 de novembre de 2009.- En el marc de la 6a Biennal Europea de Paisatge que 
se celebrarà els dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 2010 a Barcelona sota el lema 
“Paisatges Líquids”, es convoca el 6è Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba. Aquesta 
convocatòria té com a objectiu assenyalar els projectes més rellevants realitzats a Europa als 
darrers anys —des del 2005 fins al 2009— amb la voluntat d’aprofundir i debatre la intervenció 
en el paisatge, tant des de l’arquitectura del paisatge com des d’altres camps disciplinars que 
estan vinculats amb el seu estudi i evolució. 
 
La Biennal està organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la Universitat 
Politècnica de Catalunya (Màster d’Arquitectura del Paisatge i Associació d’Amics de la UPC) i 
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge) de la Generalitat de Catalunya, i compta amb la col·laboració de la Fundació Agbar. 
 
Una selecció de les obres presentades donarà lloc a una exposició i nodrirà de continguts el 
catàleg internacional de la VI Biennal. D’entre tots els projectes seleccionats es proclamarà el 
guanyador, en un únic premi d’una dotació econòmica de 15.000 euros. Totes les obres s’han 
de presentar a les oficines de la Biennal Europea de Paisatge en els formats i condicions què 
estableixen les bases abans del 26 de febrer de 2010. Més informació, a la web 
www.coac.cat/landscape. 
 

El Jurat internacional d’enguany està integrat per Bet Figueras, paisatgista i presidenta del 
Jurat (Espanya); Franco Zagari, arquitecte i professor de la facultat d’Arquitectura de la 
Universitat  Mediterrània de Reggio Calabria (Itàlia); Henri Bava, paisatgista i Gran Premi 
Nacional de Paisatge de França 2007 (França); Kristine Jensen, paisatgista i guanyadora de la 
darrera edició del Premi de Paisatge Rosa Barba (Dinamarca); i José Manuel Vidal, arquitecte i 
editor de Paisea (Espanya). 
 
La Biennal del Paisatge està coordinada per una comissió executiva integrada per Sara 
Bartumeus, arquitecta i professora del Màster d’Arquitectura del Paisatge del DUOT (UPC); 
Jordi Bellmunt, arquitecte i director del Màster d’Arquitectura del Paisatge del DUOT (UPC); 
Esteve Corominas, arquitecte i director de l’Oficina de Paisatge del COAC; Joan Ganyet, 
arquitecte i director general d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya; Maria 
Goula, Dra. arquitecta i professora del Màster d’Arquitectura del Paisatge del DUOT (UPC); 
Alfred Fernández de la Reguera, arquitecte i vocal de la Junta Directiva de l’Associació d’Amics 
de la UPC. 
 
Clica aquí per obtenir més informació 
Clica aquí per descarregar-te la imatge de la VI Biennal Europea de Paisatge (JPG)  
 
 
 
Per a més informació: 

Departament de Comunicació - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 45. A/e: premsa@coac.cat 
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