NOTA DE PREMSA EMBARGADA FINS 1/10/2021 A LES 19.30 H.

El projecte Brooklyn Bridge Park de Nova York de Michael Van
Valkenburgh guanya el Premi Internacional de Paisatge Rosa
Barba 2021
•

El projecte Parques del Rio Medellín, de Sebastian Monsalve Gomez i Juan David
Hoyos Taborda, ha rebut una Menció del Jurat.

•

La Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona tanca la seva primera edició virtual
amb prop de 2.500 persones inscrites.

•

Des del 27 de setembre s’han presentat 42 ponències sobre la realitat del paisatge i
el futur en l’actual context d’emergència climàtica.

Barcelona, a 1 d’octubre de 2021.- El projecte Brooklyn Bridge Park de Nova York de Michael
Van Valkenburgh ha estat proclamat guanyador del Premi Internacional de Paisatge Rosa
Barba 2021, que es concedeix en el marc de l’ 11a Biennal Internacional de Paisatge de
Barcelona, que ha tingut lloc del 27 de setembre al 2 d’octubre.
Dissenyat i construït durant els darrers 20 anys, el Brooklyn Bridge Park s’estén per 85 acres al
llarg de 1,3 km del passeig marítim de l’East River. El projecte ha transformat un espai
industrial de magatzems abandonats, molls obsolets i elements en descomposició en un espai
públic vibrant. Els elements del parc milloren l'accés del públic, reanimen sis molls i restauren
la diversitat ecològica, desdibuixant la vora entre el riu East i el parc i proposant un nou model
per transformar els marges urbans cívics.
El projecte Parques del Rio Medellín, de Sebastian Monsalve Gomez i Juan David Hoyos
Taborda, ha rebut una Menció del Jurat. Es tracta d'un parc urbà compost de espais públics de
qualitat que integra el corredor del riu Medellín i els sistemes estructurants de Medellín i de
l'Àrea Metropolitana amb l'activitat urbana.
El Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba té una dotació econòmica de 15.000 €, es
concedeix a un projecte de paisatgisme construït durant els 5 anys anteriors a la seva
convocatòria, i són presentats públicament durant la celebració de la Biennal. Els projectes
seleccionats es publiquen al Llibre-catàleg de la Biennal, formen part de l’exposició del Premi
Internacional de paisatge Rosa Barba i s'inclouen a l'arxiu en línia de la Biennal. Al llarg dels
anys, aquest guardó constitueix un baròmetre d'alt interès de les tendències, preocupacions
socials i aportacions professionals del món del paisatgisme a les necessitats i urgències en
relació amb la cura i intervenció al territori.
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El jurat internacional de la 11a Biennal està format per Esteban Leon (cap del programa
d'elaboració de perfils de resiliència de les ciutats UN-Hàbitat); Cristina Castelbranco
(paisatgista i doctora en Història de l'Art dels Jardins a la Universitat de Lisboa); Kongjian Yu
(arquitecte paisatgista, urbanista i doctor en disseny per la Universitat de Harvard); James
Hayter (arquitecte paisatgista i urbanista per la Universitat de Harvard); Julie Bargmann
(arquitecta impulsora de paisatges regeneratius i col·laboratius).
Els finalistes al Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba d’aquesta edició han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parques del Río Medellín (Colòmbia), de Sebastian Monsalve Gomez + Juandavid
Hoyos Taborda
Transformació de la central tèrmica de Yang Shupu, Shanghai (Xina), de Original
Design Studio/TJAD
Parc Ribeirinho Oriente a Lisboa (Portugal), de F|C - Arquitectura Paisagista
Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid (Bèlgica), de PROAP - Estudos e Projectos de
Arquitectura Paisagista Lda
International Geodesign collaboration, Londres (Regne Unit), de Carl Steinitz for IGC
core group and the current 140 university participants.
Brooklyn Bridge Park, Nova York (Estats Units), de Michael Van Valkenburgh
Associates, Inc. – Landscape Architect
Parc Centenari de la Universitat de Chulalongkorn (Tailàndia), de LANDPROCESS
La Vora de Girona (Espanya), de EMF- Estudi Martí Franch
Parc La Mexicana (Mèxic), de Grupo de Diseño Urbano (GDU) + Victor Márquez (VMA)
Parc Central, València (Espanya), de Gustafson Porter + Bowman
El trópico y el paisaje construido Centro urbano de Medellín Colombia, de AEU

D’altra banda, el Premi Internacional de les Escoles (dotat amb 1.500 €, i inclou l’exhibició dels
projectes i la seva inclusió al web de la Biennal) ha assenyalat el conjunt de l'ensenyament en
matèria d’arquitectura del paisatge presentat per la City College of New York. Les 8 escoles
d’arquitectura finalistes eren: 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) i Huazhong University Of Science And
Technology (Xina).
Cerimònia de clausura al Palau de la Música
Els projectes guanyadors del Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba i del Premi
Internacional de les Escoles es donaran a conèixer públicament avui divendres 1 d’octubre a les
19 h. en el transcurs de l’acte de cloenda de la 11a Biennal prevista al Palau de la Música.
L’acte preveu la presència del President del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes
d’Espanya (CSCAE), Lluís Comerón; la Degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC),
Assumpció Puig; el Vicerector d’Arquitectura, Infraestructures i Territori de la UPC, Jordi Ros;
el gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Ramon Torra; el director general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Agustí Serra; i el diputat
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de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona,
Josep Tarin. L’acte, d’aforament limitat i subjecte a mesures COVID19, es podrà seguir a
través del web de la Biennal a: https://landscape.coac.net/ca/1-doctubre
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, la col·laboració de Fundació Banc Sabadell i el suport 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.
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