
 

 
 

 

 
NOTA DE PREMSA 

 
 

L’exposició s’inaugura aquesta tarda i es podrà visitar a la seu del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya fins a la primera setmana de juny 

 
“ARQCATMÓN 2005” PRESENTA A BARCELONA UNA MOSTRA DE 
L’ARQUITECTURA CATALANA REALITZADA A L’ESTRANGER 
 
Barcelona, a 3 de maig de 2006.- Avui dimecres 3 de maig tindrà lloc la inauguració de l'exposició 
“ArqCatMón, Arquitectura Catalana al Món”, que presenta una selecció de projectes realitzats pels 
arquitectes catalans a l’estranger. La mostra està integrada per fotografies, dibuixos o plànols de 106 
projectes escollits entre els 504 que formen part de la darrera edició de l'ArqCatMón, un projecte 
desenvolupat pel Departament de Relacions Internacionals del COAC, iniciat l’any 1997, i destinat a 
difondre la tasca dels arquitectes catalans a l’estranger a través de la recopilació de les seves obres i 
projectes. Un premi, una exposició i un catàleg online composen el projecte, i delimiten una tasca que 
permet visualitzar, analitzar i fomentar l’exercici transnacional dels arquitectes catalans.  Un 
baròmetre de la presència dels arquitectes catalans arreu del món tant a nivell d'obra construïda, com 
de propostes de concurs o assessorament. Paral·lelament a la inauguració de l’exposició també es 
presentaran el catàleg ArqCatMón i la web.   
 
L’acte estarà presidit per Joan Ganyet, Director General d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de 
Catalunya Generalitat de Catalunya i Jesús Alonso, degà del COAC. Es preveu l’assistència dels 
arquitectes participants així com de representants dels agents socials i econòmics implicats en 
l’arquitectura, l’urbanisme i el medi ambient. L’acte tindrà lloc a les 19:30 hores, a la Sala 
d’Exposicions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça Nova 5. 08002 Barcelona). L’entrada és 
gratuïta. L’exposició pot visitar-se de dilluns a divendres de 10 a 21hores i es podrà visitar fins al 
proper 2 de juny. 
 
L’exposició està dividida en cinc àmbits, corresponents als cinc continents del planeta, per tal de 
localitzar cadascun dels projectes d’arquitectura. D’entre les obres exposades es troben actuacions 
molt concretes (rehabilitacions de vivendes, projectes d’interiorisme...) fins a actuacions de gran 
embargadura (projectes de reordenació territorial, urbanístics, etc). Les imatges dels projectes es 
presenten sobre uns suports triangulars de xapa metal·litzada, que pretén recordar la geografia 
tridimensional del planeta. Una gran pantalla de plasma permet navegar a través d’una reproducció 
del mapa terrestre i localitzar cadascún dels projectes exposats. La selecció de les obres exposades 
ha anat a càrrec d’un comité integrat per Jesús Alonso, degà del COAC, Jordi Farrando, Director del 
Departament de Relacions Internacionals del COAC, Jordi Sardà, vocal de cultura del COAC, Olga 
Tarrassó, arquitecta, Xavier Costa, arquitecte i Director d’Elisava, i Diane Gray, comissaria de 
l’exposició “Projeccions” celebrada a Berlín l’any 2002 fruït de la primera edició del projecte de 
recerca de l’arquitectura catalana transnacional dut a terme pel COAC. El muntatge i la gràfica de 
l’exposició és obra de l’estudi Indissoluble. 
 
L’exposició ArqCatMon es va exhibir per primera vegada a Istanbul –juliol de 2005- amb ocasió del 
Congrés Internacional de la UIA (Unió Internacional d’Arquitectes) i a Lituània.  Una versió reduïda 
s’ha pogut veure també al Japó (Exposició Universal a Aichi), Cuba i la R.P de la Xina (Hangzhou).  
 
Clica aquí per descarregar-te imatges: 
ht tp: / /www.coac.net/ fotos/ArqCatMon/galer ia.html
 

Més informació: Departament de Comunicació del COAC. 
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 45. comunicacio@coac.net 
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