
 

EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA INAUGURA LA SEU 
PERMANENT A HANGZHOU PER A EXPORTAR ARQUITECTURA I 

URBANISME A LA XINA 
 
Barcelona, 20 de març de 2006.- El proper dijous 23 de març, a les 15 hores, el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) inaugura la seva nova seu oficial a la ciutat de Hangzhou, província de Zhejiang per tal 
d’intensificar les relacions entre els arquitectes catalans i espanyols i els professionals asiàtics. Es tracta de 
la primera oficina comercial espanyola al continent asiàtic dirigida a tots els professionals vinculats a 
l’arquitectura, el planejament, el medi ambient i el paisatge espanyols, oberta també als agents europeus 
interessats a operar en aquest gran país. La nova seu està situada a No.10 Ling Ying Lu. 310013 
Hangzhou, província de Zhejiang.  Coincidint amb la inauguració, es presentarà a la mateixa seu de 
Hangzhou l’exposició ARQCATMÓN Arquitectura Catalana al Món que reuneix els més destacats projectes 
realitzats pels arquitectes catalans a l’estranger. 
 
Aquesta mateixa setmana, el COAC signa diversos convenis amb institucions xineses de les ciutats de 
Xangai, Hangzhou i Wuhan per a la cooperació en matèria de planejament, urbanisme i arquitectura. Es 
tracta d’actuacions emmarcades en el programa d’internacionalització de serveis que el COAC desenvolupa 
per fomentar els intercanvis professionals transnacionals. Paral·lelament, el Ministeri d’Afers Exteriors 
celebra un Fòrum Hispano - Xinès a la ciutat de Xangai, els dies 21 i 22 de març, esdeveniment al qual el 
COAC presentarà el seu Programa d’Internacionalització de Serveis d’Arquitectura i la seva nova seu de 
Hangzhou als empresaris i representants de les administracions públiques. 
 
La nova seu a Hangzhou del COAC acull un centre d’informació per a professionals de l'arquitectura 
procedents d’Europa en temes d’exercici professional (normatives, legislació vigent, etc.); un centre 
d’informació per a empresaris i inversors; un centre informatiu permanent de productes i béns amb valor 
afegit; un centre d’assessorament jurídic, laboral, mercantil i international trading; un centre de 
documentació digital i presencial; un centre de distribució de publicacions; l’espai de formació contínua per a 
professionals i sales de reunions, conferències i exposicions, entre d’altres.  
 
Hangzhou, capital de la província de Zhejiang, és l’enclavament geoestratègic idoni per la seva centralitat 
física i política. La província de Zhejiang, situada a la costa sud-oriental del país, és la quarta província més 
forta econòmicament de la República Popular de la Xina tant en termes de producció com de renda per 
càpita i una de les àrees més densament poblades del país. La seva població total és de quasi 46 milions 
d’habitants (dades de 2003), amb una taxa de creixement de les més altes de la Xina. Té la major àrea de 
costa del país i en reuneix els ports marítims més importants. Compta amb vuit zones de desenvolupament 
econòmic de nivell nacional, situades a les àrees de Hangzhou, Ningbo i Wenzhou. El sector privat hi aporta 
el 50% de la producció industrial de la província.  
 
La nova seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a la República Popular de la Xina s’emmarca en el 
programa d’internacionalització de serveis i és possible gràcies al conveni signat a l’octubre del 2004, en el 
marc de l’expedició a la República Popular de la Xina que va encapçalar el president de la Generalitat de 
Catalunya, Pasqual Maragall. L’acte va reunir al degà del Col·legi d’Arquitectes, Jesús Alonso, i Xu Maiyong, 
vicedirector del Comitè per a l’administració de la zona de Xi Hu (llac Est) de Hangzhou. També van assistir 
a l’acte de signatura el cap de l’oposició, Artur Mas, l’ambaixador espanyol a la Xina, J. Sebastián de Erice 
Gómez-Acebo, i els membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, els Consellers Antoni Castells i 
Josep Maria Rañé, i Margarita Obiols, secretaria de relacions exteriors, entre d’altres.  
 
Per Jesús Alonso, degà del COAC les raons que expliquen l’interès mutu per incrementar les relacions 
bilaterals en matèria d’arquitectura i urbanisme són diverses: l’existència de demanda de solucions 
arquitectòniques i territorials dels arquitectes de Catalunya; el reconeixement internacional del seu saber fer 
i de la marca “Barcelona”; i la necessitat d’obrir nous mercats als professionals catalans en un món cada 
cop més globalitzat i amb una elevada taxa de professionals en exercici tant a Espanya com a la resta 
d’Europa.  

Per a més informació, contacteu amb Departament de Comunicació del COAC 
Carme Polo o Laura Bayo. Tel: 93 306 78 45. A/e: comunicacio@coac.net 
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