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El termini de presentació de la documentació
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La Biennal Europea de Paisatge, ja des de la seva primera edició, ha ex-
pressat la voluntat d’aprofundir i debatre la intervenció en el paisatge, 
tant des de l’arquitectura del paisatge com des d’altres camps discipli-
nars que estan vinculats amb el seu estudi i evolució.
Aquesta cinquena edició de la Biennal, un cop consolidada a nivell 
europeu, després de quatre edicions, amb “Refer paisatges” (1999), 
“Jardins insurgents” (2001), “Només amb natura” (2003), i “Pai-
satge: un producte / una producció” (2006) volem convidar un país 

no europeu per acostar-nos a noves realitats paisatgístiques del món. 
Barcelona s’obrirà al paisatge en un simposi amb seus d’excepció. 
Aquest es formalitzarà en tres dies, durant els quals hi haurà confe-
rències, presentacions dels finalistes per al Premi Europeu de Paisatge 
Rosa Barba, ponències, taules rodones i exposicions des d’on es seguirà 
i debatrà l’evolució del paisatgisme a Europa i en aquesta edició al país 
convidat: els Estats Units d’Amèrica. 

Es convoca el 5è Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba inscrit dins el marc de la 
5a Biennal Europea de Paisatge: “Tempesta & ímpetu”, que tindrà lloc els dies 25, 
26 i 27 de setembre del 2008 a Barcelona. La Biennal està organitzada pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la Universitat Politècnica de Catalunya (Màs-
ter 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 Paisat-
ge) de la Generalitat de Catalunya.

La Biennal

Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba
5a Biennal Europea de Paisatge



Per participar, cal que empleneu la butlleta d’inscripció i ens la feu ar-
ribar per correu. També podeu emplenar-la des del web http://www.
coac.net/landscape i enviar-nos-la per Internet. Hi heu d’explicitar:
· dades sobre l’autor i el projecte presentat. 
· breu memòria, resum del projecte.
· documentació gràfica (en paper A3 o A4 i format digital).

Atorgament del Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba del qual 
s’obre la convocatòria el 15 de gener del 2008 on podeu presentar les 
vostres intervencions construïdes a Europa entre el 2003 i el 2007.
La selecció de les obres construïdes donarà lloc a una exposició, que 
servirà de base per a l’elecció del V Premi Europeu de Paisatge Rosa 
Barba i fer la posterior publicació d’un catàleg internacional.

Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba Jurat internacional

Comissió executiva

Area de gestió

Participació i dotació

Calendari

Documentació

Projectes de paisatge realitzats a Europa des del 2003 fins al 2007 (mà-
xim 3 projectes per equip o professional).
Hi ha un únic premi amb una dotació econòmica de 15.000 Euros. No 
es declararà desert.

El termini de presentació de la documentació dels projectes és el dia 28 
de març del 2008.
El premi es lliurarà durant la celebració del simposi, els dies 25, 26 i 27 
de setembre de 2008 a Barcelona.

Fritz Auweck, paisatgista i president de la European Foundation of 
Landscape Architecture.
Michel Corajoud, paisatgista.
Lisa Diedrich, paisatgista i coeditora de ’scape.
Guido Ferrara, paisatgista i editor de Architettura del Paessagio.
Manuel Ruisánchez, arquitecte i professor del Màster d’Arquitectura 
del Paisatge del DUOT (UPC).

Sara Bartumeus, arquitecta i professora del Màster d’Arquitectura del 
Paisatge del DUOT (UPC).
Jordi Bellmunt, arquitecte i director del Màster d’Arquitectura del Pai-
satge 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 Directi-
va de l’Associació d’Amics de la UPC. 

Marina Cervera, arquitecta. Coordinadora de l’Oficina de Paisatge i 
Urbanisme del COAC.
Marta Hernàndez, coordinadora de cultura del COAC.
Artur Massana, director gerent del COAC.



V Biennal Europea de Paisatge
Carrer dels Arcs, 1-3
08002 Barcelona - Spain
T. +34  93 306 78 00 (ext. 371)
    +34  93 552 08 42
F. +34  93 412 23 95
5biennal@coac.net
www.coac.net/landscape

contacte/contact
[coordinadora/coordinatrice]
· Marina Cervera  

[col·laboradora/assistant]
· Nekane López
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