
INVITACIÓ A 
L’EXPOSICIÓ INTERNACIONAL 
DE PROJECTES UNIVERSITARIS
A LES ESCOLES D’ARQUITECTURA I PAISATGE

La Biennal Europea de Paisatge de Barcelona  va expressar des de la seva primera  edició la 
voluntat d’aprofundir  i debatre la intervenció en el paisatge des de tots els camps disciplinaris que 
estan vinculats amb el seu estudi i evolució.
La Biennal està consolidada a nivell europeu, després de cinc edicions, amb “Refer paisatges” 
(1999), “Jardins insurgents” (2001), “Només amb Naturalesa” (2003), “Paisatge: un producte / 
una producció” (2006) i “Tempesta i ímpetu” (2008).

Programa

Els dies 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 2010 Barcelona s’obrirà al paisatge en un simposi amb 
seus d’excepció. En aquests tres dies s’oferiran les presentacions dels finalistes pel  6º Premi Euro-
peu de Paisatge “Rosa Barba”, conferències, ponències, taules rodones i exposicions des d’on  es 
seguirà i debatrà l’evolució del paisatgisme a Europa.

Els organitzadors de la Biennal són el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la Universitat 
Politècnica de Catalunya (Màster d’Arquitectura del Paisatge i l’Associació d’Amics de la UPC) i 
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Servei d’Arquitectura i Paisatge) de la 
Generalitat de Catalunya.

Un any més es realitzarà en paral·lel l’Exposició Internacional de Projectes Universitaris en Es-
coles d’Arquitectura i Paisatge. El comitè organitzador considera que la participació dels treballs 
didàctics contribueix notablement a enriquir el debat sobre el paisatgisme. Per aquest motiu, ens 
agradaria que acceptéssiu la nostra invitació a aquesta convocatòria, aportant els millors projectes 
universitaris de la vostra escola.

Estem interessats en rebre grups de projectes redactats en aquests últims dos anys que siguin 
representatius de la feina d’investigació i projectual de l’escola.
La selecció dels projectes donarà lloc a una exposició, que es celebrarà a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, des del 27 de setembre fins el 15 d’octubre de 2010 i que després, 
com en les passades edicions, visitarà diferents universitats europees.

Resolució

El comitè organitzador de l’Exposició Internacional de Projectes Universitaris en Escoles d’Ar-
quitectura i Paisatge, a través d’un jurat internacional, decidirà l’escola guanyadora  del primer 
premi pels millors projectes presentats. A més, els treballs que destaquen pels temes tractats i les 
seves solucions projectuals rebran menció especial.

Tots els treballs presentats estaran subjectes a una selecció per part del comitè organitzador, que 
prendrà la decisió final sobre els projectes a exposar.



Bases de participació 

Es demana un màxim de 10 i no menys de 3 projectes d’estudiants per escola, que desenvolupin  
la temàtica del paisatge en el sentit més ampli, de la ecologia a l’espai públic urbà.
El termini de presentació de la documentació dels projectes és fins el dia 30 de juny de 2010.
Cada escola haurà d’enviar la totalitat dels projectes participants en el seu embalatge corresponent 
i s’haurà de fer càrrec dels costos d’enviament. Cadascun dels projectes incorporarà el següent 
material:

Documentació impresa

a) 3 làmines en format Din A3 horitzontal, en suport de paper tou i que puguin incloure:
    - Plànol general de situació
    - Plànol d’emplaçament
    - Planta de projecte, seccions, detalles constructius...
    - Procés projectual: esbossos, esquemes, apunts...
    - Imatges: fotografies aèries, vistes, renders, fotomuntatges, fotos de maquetes, collages...

b)  una memòria, breu descripció del projecte en anglès, de 250 paraules como màxim, en
     format Din A4 vertical

c) una fitxa amb les següents dades:
    - Títol del projecte (objecte, lloc)
    - Autors (nom/s de l’/ls estudiant/s)
    - Títol del curs (assignatura, pfc, taller, investigació)
    - Any acadèmic
    - Docents (nombre/s del/ls professor/s i del/ls tutor/s)
    - Departament / Secció / Programa
    - Universitat / Escola

Documentació digital (CD o DVD)

a)   làmines, format .JPG o .PDF, 300 dpi
b)   memòria, format .DOC o .PDF
c)   fitxa de dades, format .DOC o .PDF

Comitè Organitzador

Maria Goula, coordinadora del Màster Universitari en Paisatgisme, Escola Tècnica Superior d’Ar-
quitectura de Barcelona (UPC)
Anna Zahonero, professora del Màster d’Arquitectura del Paisatge (UPC)
Jordi Bellmunt, director del Màster d’Arquitectura del Paisatge (UPC)
Isabel Núñez, secretaria (DUOT, UPC)

Coordinació

Sergio Sanna
e-mail: biennal.paisatge@upc.edu

Adreça

Màster de Arquitectura del Paisatge - DUOT - 5a planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
08028 Barcelona - Espanya

Telèfon (de 10:00 a 14:00): 0034 93 401 5870 - 0034 93 401 6411

http://www.coac.net/landscape/


