
 

El proper dilluns 16 de juliol a les 19.30 hores 
 
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA COMUNITAT A MONGÒLIA CENTRARÀ 
LA PROPERA SESSIÓ DEL CICLE DE CINEMA ECUMENÒPOLIS AL 
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA 

 
Es projectarà la pel·lícula Ordos 100, dirigida per Ai Weiwei, que 
documenta el projecte de construcció d’una vila de 1.000 m   2

 

Imatge del projecte Ordos 100 

 
Usuari: interprofit  
Contrasenya: interprofit  
 
 
L’espai audiovisual Dilluns de Cultura al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

(COAC), Ecumenòpolis, acollirà la projecció del documental Ordos 100. La 

sessió tindrà lloc el proper dilluns 16 de juliol, a les 19.30 hores, a la sala 

d’actes de la seu del COAC (plaça Nova, 5).  

 

Després de la projecció, els integrants dels estudis f451, BarozziVeiga i 

Coll&Leclerc (els tres estudis espanyols escollits per participar en el projecte 

Ordos 100) protagonitzaran una taula rodona sobre la pel·lícula, que estarà 

moderada per l’arquitecte Ramon Faura.  

 

 

 

 

 



 

Sinopsi 

Ordos 100 és un projecte de construcció comissariat pels arquitectes suïssos 

Herzong & de Meuron i l’artista xinès Ai Weiwei. Un centenar d’arquitectes de 

27 països van ser seleccionats per participar i dissenyar una vila de 1.000 m2 

per ser construïda en una nova comunitat situada a la Mongòlia Interior. Els 

100 habitatges estarien dissenyats per ajustar-se a un pla mestre general 

dissenyat per Ai Weiwei.  

El 25 de gener de 2008, els 100 arquitectes es van reunir a Ordos per fer una 

primera visita de l’espai. La pel·lícula Ordos 100 documenta un total de tres 

visites de camp, temps durant el qual es va acabar d’elaborar el pla director i el 

disseny de cada habitatge. A data d’avui, el projecte Ordos 100 encara no s’ha 

dut a terme.  

 

 

AGENDA 

Cicle de Cinema Ecumenòpolis 
Lloc: Sala d’actes (COAC) 
Adreça: Plaça Nova, 5 - Barcelona 
Data: Dilluns 16 de juliol a les 19.30 hores 
Entrada lliure 
 
* El cicle de cinema compta amb el patrocini de Basf i Moritz i la col·laboració d'EPSON. 

 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ: 
INTERPROFIT 
Ignacio Almirall / Mariona Alba 
ignacio.almirall@interprofit.es / mariona.alba@interprofit.es
Tel.: 93 467 02 32 
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