NOTA DE PREMSA

L’11a Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona se
celebrarà virtualment i debatrà solucions per afrontar la
mitigació del canvi climàtic amb professionals i activistes del
paisatge i l’arquitectura
•

El certamen, que tindrà lloc del 27 de setembre al 2 d’octubre, se celebrarà
virtualment.

•

Inclou un simposi, el Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba-Fundació Banc
Sabadell i el Premi Internacional de les Escoles de Paisatge -Fundació Banc Sabadell.

•

El lema del simposi “Canvi climàtic, altra cop: Ciutat i Natura”, posa en valor el paisatge
com a eina per fer front a l’emergència climàtica.

•

Entre els 42 experts que assistiran a la Biennal destaquen l’estatunidenca paisatgista
i activista del clima Martha Schwartz, l’escriptor i jardiner francès Gilles Clement, i
l’arquitecte autor del Brooklyn Bridge Park de Nova York, Michael Van Valkenburgh,
entre d’altres.

Barcelona, a 2 de setembre de 2021.- Del 27 de setembre al 2 d’octubre de 2021 té lloc una nova
edició de la Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona, que acollirà el simposi “Canvi
climàtic, altra cop: Ciutat i Natura”, per reflexionar sobre la importància del paisatge en la
mitigació del canvi climàtic, així com el Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba - Fundació
Banc Sabadell i el Premi Internacional de les Escoles de Paisatge - Fundació Banc Sabadell.
La cita, aglutinarà, un any més, professionals i experts del paisatgisme i l’arquitectura en un
congrés que s’ha convertit en una referència a escala internacional. El simposi comptarà amb 8
convidats destacats que proposaran eines per afrontar l’emergència climàtica i també hi
participaran els autors/es dels 11 projectes paisatgístics finalistes del prestigiós Premi
Internacional de Paisatge Rosa Barba, així com els representants de les 8 escoles finalistes del
Premi Internacional de les Escoles de Paisatge.
Durant la Biennal també es presentarà el Llibre-catàleg de la 10a Biennal Internacional de
Paisatge celebrada l’any 2018. L’Escola d’Arquitectura (ETSAB) de la UPC acollirà l’exposició dels
finalistes d’ambdós premis.

Per a més informació, fotografies i gestió d’entrevistes:
Oficina de la Biennal de Paisatge biennal@coac.net WEB: https://landscape.coac.net/

Donat el context de pandèmia provocada per la Covid19 aquesta edició de la Biennal se
celebrarà en línia, a excepció de la inauguració i la cerimònia de cloenda, que tindran lloc al
COAC i al Palau de la Música respectivament.
L’11a Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona està organitzada pel Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, i compta amb el recolzament institucional
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, el
suport de Fundació Banc Sabadell, i la col·laboració del Congrés ISUF, la International Federation
of Landscape Architects (IFLA), la International Federation of Landscape Architects of Europe
(IFLA Europe) i la New European Bauhaus.

El simposi de la Biennal: un aparador dels millors projectes de
paisatge i presència d’experts del sector
Un any més, la Biennal convida a abordar un tema d’actualitat com a contribució al debat públic
per resoldre els problemes de la societat des de la mirada del paisatge. Aquest any el lema del
simposi de la Biennal és “Canvi climàtic, un altre cop: Ciutat i Natura”. També participen al
Simposi els finalistes dels dos premis que atorga la Biennal: Rosa Barba (professionals) i Escoles
(universitats d’arquitectura). En total, està prevista la participació de 43 conferenciants durant
30 hores en línia. Els 8 experts convidats al simposi són:
▪

Martha Schwartz. Arquitecta paisatgista, urbanista, activista del clima i professora a
la Harvard University Graduate School of Design.

▪

Colleen Mercer Clarke. Arquitecta paisatgista i ecòloga costanera.

▪

Karin Helms. Paisatgista, biòloga i professora a l’Escola d’Arquitectura i Disseny
d’Oslo. Incorpora la participació per actuar en grans paisatges culturals. Presidenta
de la IFLA Europe.

▪

Maguelonne Déjeant-Pons. Secretària executiva del Conveni Europeu del Paisatge
del Consell d'Europa.

▪

Li Xiong. Professor i vicepresident de la Universitat Forestal de Pequín i membre del
Comitè d’experts de la Xina en arquitectura del paisatge.

▪

Gilles Clément. Enginyer hortícola, arquitecte paisatgista, escriptor, jardiner i
professor de l’Escola Nacional Superior del País de Versalles.

Com a representants institucionals, el simposi comptarà amb:
▪
▪

Xavier Matilla. Arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona
Ramon Torra. Arquitecte i gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulta aquí el programa complet de la XI Biennal
Per a més informació, fotografies i gestió d’entrevistes:
Oficina de la Biennal de Paisatge biennal@coac.net WEB: https://landscape.coac.net/

Projectes finalistes Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba
- Fundació Banc Sabadell

Parcs del Riu Medellín
Medellín , Colòmbia
Sebastian Monsalve Gomez + Juandavid Hoyos Taborda

Transformació de la central tèrmica de Yang Shupu, Shanghai
Shanghai, Xina
Original Design Studio/TJAD

Parc Ribeirinho Oriente
Lisboa, Portugal
F|C - Arquitectura Paisagista

Per a més informació, fotografies i gestió d’entrevistes:
Oficina de la Biennal de Paisatge biennal@coac.net WEB: https://landscape.coac.net/

Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid
Anvers, Bèlgica
PROAP - Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista Lda

INTERNATIONAL GEODESIGN COLLABORATION
Londres, Regne Unit
Carl Steinitz for IGC core group and the current 140 university participants.

Brooklyn Bridge Park
Brooklyn, Estats Units
Michael Van Valkenburgh Associates, Inc. – Landscape Architect

Per a més informació, fotografies i gestió d’entrevistes:
Oficina de la Biennal de Paisatge biennal@coac.net WEB: https://landscape.coac.net/

Parc Centenari de la Universitat de Chulalongkorn
Bangkok, Tailàndia
LANDPROCESS

La Vora de Girona
Girona, Espanya
EMF- Estudi Martí Franch

Parc La Mexicana
Ciutat de Mèxic, Mèxic
Grupo de Diseño Urbano (GDU) + Victor Márquez (VMA)

Per a més informació, fotografies i gestió d’entrevistes:
Oficina de la Biennal de Paisatge biennal@coac.net WEB: https://landscape.coac.net/

Parc Central, València
València, Espanya
Gustafson Porter + Bowman

El trópico y el paisaje construido Centro urbano de Medellín Colombia
Medellín, Colòmbia
AEU
Les escoles universitàries finalistes del Premi Internacional de les Escoles de PaisatgeFundació Banc Sabadell són:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leibniz University Hannover (Alemanya).
University of Technology Sydney (Austràlia).
Harvard University Graduate School of Design (Estats Units d’Amèrica).
City College of New York (Estats Units d’Amèrica).
School of Architecture Urban Planning Construction Engineering Politecnico di Milano
(Itàlia).
Amsterdam Academy of Architecture (Països Baixos).
TUDelft (Països Baixos).
Huazhong University Of Science And Technology (Xina).

Per a més informació, fotografies i gestió d’entrevistes:
Oficina de la Biennal de Paisatge biennal@coac.net WEB: https://landscape.coac.net/

