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Només amb Natura.  
Exposició de la selecció de projectes del PREMI EUROPEU DE PAISATGE ROSA BARBA 

 
 

 
 
 
 
Inauguració:  
dijous 1 d’abril de 2004 a les 20 hores 
 
 
 
De l’1 d’abril al 2 de maig de 2004 
 
 
Sala d’exposicions de la Demarcació de 
Girona del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya 
 

Cardada. Reconsiderant una muntanya. Paolo L. Bürgi     

 

La Demarcació de Girona del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya acull fins el proper 2 de 

maig de 2004, l’exposició NOMÉS AMB NATURA. 3a BIENNAL EUROPEA DEL PAISATGE 

DE BARCELONA.  

 

L’exposició recull els millors projectes de paisatge que han participat al 3er Premi Europeu de 

Paisatge Rosa Barba, els quals han estat realitzades a Europa els darrers quatre anys 1998-

2002, organitzats morfològicament en tres grups: forces, suports i articulacions.  

De les 311 obres que formen part de la mostra, només els 14 projectes finalistes són mostrats a 

través d’unes estructures amb fotografies i plànols dels 14. Entre aquests s’hi troben cinc 

projectes realitzats a l’Estat espanyol: la plaça del Desert de Barakaldo, d’Eduardo Arroyo; el 

parc del Turó del Mar de Montgat, de Carles Llinàs; la senda del Pinar de l’Algaida al Puerto de 

Santa Maria, de Ramon Pico i F. Javier López Rivera; l’estadi d’atletisme Tussols-Basil a Olot, de 

Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta i l’ajardinament del claustre de l’Escola Politècnica 

de Gandia, d’Elisabeth Quintana i Pablo Peñín. La resta de projectes són mostrats en una 

projecció. 
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ELS GUANYADORS  

 

El projecte Cardada. Reconsiderant una muntanya, realitzat per Paolo L. Bürgi a Locarno 

(Suïssa), i el Jardí Botànic de Burdeus (França), de Catherine Mosbach, han estat 

guardonats ex aequo amb el tercer Premi de Paisatge Rosa Barba. D’altra banda, el projecte 

d’Estructures de Protecció contra allaus de neu a Siglufjordur (Islàndia), de Reynir 

Vilhjámsson, ha rebut una menció especial. 

El projecte de Paolo Bürgi consisteix en quatre intervencions a la muntanya suïssa de Cardada, 

partint d’una fascinació per la natura que pot comportar un respecte més gran pel nostre entorn. Així, 

s’ha creat una plaça per l’arribada del funicular; un espectacular observatori geològic situat al cim, a 

1.670 metres d’alçada; una senda lúdica de 1.200 metres de recorregut i un promontori del paisatge, 

un corredor metàl· lic suspès en l’aire que porta fins una plataforma-mirador. 

 

 

PREMI EUROPEU DE PAISATGE ROSA BARBA 

 

El Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba, que porta el nom d’una de les pioneres del 

paisatgisme a Catalunya, distingeix els millors projectes de paisatge realitzats a Europa en els 

darrers quatre anys (1998-2002).  

 
El jurat internacional que atorgà el premi va estar integrat per prestigiosos arquitectes 

europeus: Michel Corajud, Lars Nyberg, Peter Latz (guanyador de la primera edició del 

certamen), Marc Claramunt, Gary Hilderbrand, Robert Schäfer i Gustav Lange, també per la 

darrera guanyadora del certamen, la catalana Isabel Benassar, i pels quatre membres del 

comitè organitzador de la Biennal del Paisatge: Jordi Bellmunt, Alfred Fernández de la Reguera, 

Maria Goula i Enric Batlle.  

El Premi Europeu de Paisatge porta el nom de Rosa Barba en memòria de la persona que va 

aconseguir la graduació del segon cicle universitari amb titulació pròpia de paisatgista i va ser 

impulsora de la I Biennal Europea del Paisatge. La Universitat Politècnica de Catalunya el va 

reconèixer com a títol propi en el curs 1998-99. L’any 1994, Rosa Barba Casanova va començar 

a dirigir amb entusiasme i dedicació el Màster de Paisatgisme a la UP, fundat per Manuel Ribas 

Piera en 1984 i dirigit per ell mateix fins a la seva jubilació, deu anys després. Des de 1971, 

Rosa Barba va formar equip professional amb Ricard Pié, amb qui va redactar diversos plans 

d’urbanisme, estudis i projectes d’ordenació de la costa, del turisme i del paisatge. Així mateix, 

va organitzar i participar en diversos cursos i ha deixat publicats llibres i articles en revistes 

especialitzades sobre temes de paisatge i ordenació del territori. Rosa Barba va morir a 

Barcelona el 13 de febrer de 2000, als 51 anys.  
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BIENNAL EUROPEA DEL PAISATGE DE BARCELONA  

La Biennal Europea de Paisatge de Barcelona, des de la seva primera edició, ha expressat la 

voluntat d’aprofundir i debatre sobre la intervenció al paisatge, tant des de la pròpia disciplina 

com en altres camps que estan vinculats en el seu estudi i construcció.  

 

Després de l’èxit de les dues edicions anteriors amb els temes Refer paisatges (1999) i 

Jardins insurgents (2001), el Màster d’Arquitectura del Paisatge del Departament 

d’Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) de la UPC, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 

de Barcelona UPC, l’Escola tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès,  l’Associació d’Amics de la 

UPC i el Col· legi d’Arquitectes de Catalunya amb la col· laboració de totes les administracions 

públiques locals, ha organitzat la 3a Biennal Europea de Paisatge de Barcelona, amb el lema 

Només amb natura.  

 

El tema d’aquest any, Només amb natura, indica el desig d’explorar els límits de noves i 

variades aproximacions a la natura, per entendre i aprendre de la seva idiosincràsia, i 

profunditzar encara més en les actituds projectuals que amplien els límits conceptuals del 

treball amb els processos naturals que, durant els darrers anys, han esdevingut un paradigma 

que ha emergit amb força recolzant-se en l’empenta que ha pres l’ecologia i la preocupació per 

la sostenibilitat i reivindicar el seu interès per a futurs projectes. 

 

Dina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació:  
Dep. de Comunicació Demarcació de Girona CoAC: Vanessa Masip.  ( 972 .41.28.96 – *: premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.coac.es/Girona/Home_Girona_c.shtml 


