
Un any més, es realitzarà, en paral·lel a la 6ª Biennal Europea de Paisatge, l’EXPOSICIÓ 
INTERNACIONAL DE PROJECTES UNIVERSITARIS D’ESCOLES D’ARQUITECTURA I PAISATGE, 
amb l’objectiu de contribuir a l’enriquiment del debat sobre el paisatgisme i la seva ensenyança.

L’exposició presentarà una selecció de projectes elaborats durant els últims dos anys, representatius 
del treball d’investigació i projectes de paisatge realitzats per diferents escoles d’arreu del món.
Els projectes seleccionats fan especial èmfasi en la temàtica del paisatge en el seu sentit més ampli, 
passant des de l’ecologia fins a temàtiques relacionades amb l’espai públic urbà.

La selecció dels projectes donarà lloc a l’exposició, que se celebrarà a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona, des del 28 de setembre fins al 15 d’octubre de 2010.

L’exposició incorpora treballs de 32 països, i reuneix més de 600 projectes acadèmics procedents de 
90 escoles.
A més a més, s’exposarà una selecció dels millors treballs dels programes de paisatgisme de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, el Màster Universitari en Paisatgisme i el Màster d’Arquitectura 
del Paisatge de Barcelona i de la seva edició a Milà.

La inauguració de l’exposició tindrà lloc el 28 de setembre a les 16:30 hores a l’ETSAB, i el premi 
s’anunciarà el divendres 1 d’octubre a les 20:00 hores, a la seu de la Pedrera [Pg. de Gràcia, 92], 
durant la cerimònia de proclamació del Premi Rosa Barba de la 6ª Biennal Europea de Paisatge de 
Barcelona.

Inauguració:

dimarts 28 de setembre de 2010, 16.30 h.
ETSAB - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Avinguda Diagonal, 649 - 08028 Barcelona - Espanya
telèfon: 0034 93 401 5870
www.coac.net/landscape

des del 28 de setembre fins al 15 d’octubre de 2010
de dilluns a divendres, 10.00 - 20.00 h.
entrada lliure

Comitè Organitzador

Maria Goula, coordinadora del Màster Universitari en Paisatgisme, ETSAB (UPC)
Jordi Bellmunt, director del Màster d’Arquitectura del Paisatge (UPC)

Coordinació

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

Secretaria

Isabel Núñez
e-mail: master.paisatge@upc.edu

Direcció

Màster d’Arquitectura del Paisatge - DUOT - 5ª planta
ETSAB - Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Avinguda 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/
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