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ALUMNES DEL GRADUAT SUPERIOR EN 
PAISATGISME REFLEXIONEN SOBRE L’ENTORN DEL 
RIU FLUVIÀ EN UNA EXPOSICIÓ AL COL·LEGI 
D’ARQUITECTES DE GIRONA 

 

 

Girona, 13 d’abril de 2005.- La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya acull l’exposició MIRALLS: El riu Fluvià a l’Empordà, on es mostren els 

projectes realitzats en l’àmbit del taller de Projectes IV del Graduat Superior en 

Paisatgisme de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 

durant la primavera de 2004 entorn el pas del riu Fluvià a l’Empordà. La mostra, que 

s’inaugura el proper divendres 15 d’abril de 2005 a dos quarts de vuit del vespre, 

és una oportunitat per valorar la feina d’aquests joves paisatgistes, a la vegada que 

revela les nombroses possibilitats que té el nostre paisatge de ser entès i reconegut. 

Una nova mirada que vol utilitzar correctament els nous coneixements per afavorir el 

correcte manteniment del paisatge, un redescobriment d’aquest, com a espai de 

natura i gaudi, i el referent per la salvaguarda de la identitat.  

 

L’exposició serà presentada per Jordi Bellmunt, director del Graduat Superior en 

Paisatgisme, i Alfred Fernández de la Reguera, professor de Projectes IV. 

Seguidament Joan Nogué, director de l’Observatori del Paisatge, farà una conferència 

inaugural. 

 

La mostra ha comptat amb la col·laboració de la Demarcació de Girona del CoAC, el 

Museu Arqueològic de Sant Martí d’Empúries, l’Ajuntament de l’Escala, l’Escola 

Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Després de veure’s a Girona, l’exposició 

itinerarà a la Forestal de Sant Martí d’Empúries (Del 13 de maig al 5 de juny de 

2005), i a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Del 7 al 22 juny 

de 2005 ) a la Sala Torres Clavé.  

 

El passat mes de març el Parlament de Catalunya ha aprovat l’Avantprojecte de llei de 

protecció i gestió del paisatge de Catalunya. És un pas decisiu per tots aquells que fa 

temps que creuen en aquesta disciplina i en els beneficis que pot aportar la 

implementació seriosa de la seva pràctica en el nostre territori, sobretot si considerem 



que Catalunya ha estat pionera en la formació de professionals capaços d’afrontar les 

problemàtiques derivades de la planificació i gestió del paisatge.  

Gràcies al Graduat Superior en Paisatgisme, (inscrit a la Universitat Politècnica de 

Catalunya, dins l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona), una titulació, 

de filosofia pluridisciplinar, de segon cicle de 3 anys, professionals de diferents 

disciplines (arquitectura, biologia, enginyera, medi ambient...) afronten el paisatge des 

de la seva complexitat i diversitat, introduint-se en la cultura i ensenyament del 

paisatge a nivell europeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordeu que... 
 
Exposició: Miralls: el riu Fluvià a l’Empordà. Projectes del Graduat Superior en 
Paisatgisme. 
Del 15 d’abril al 8 de maig de 2005. 
Lloc: Sala La Cova de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(Pl. Catedral, 8 – 17004 Girona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació Demarcació de Girona CoAC: Vanessa Masip. ( 972.41.28.96 *:premsa.gir@coac.net 

Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 
 


