L’estudi EMBA explica el procés creatiu i constructiu de la Torre Telefònica
Diagonal 00 en una mostra al COAC

EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA ACULL
L’EXPOSICIÓ DIAGONAL ZEROZERO / PROCESSOS
La mostra, que es podrà visitar fins el 3 de març, s’hi podran veure peces
originals des dels primers croquis fins a elements de l’obra construïda

Torre Telefònica Diagonal 00

Usuari: interprofit
Contrasenya: interprofit

La construcció de la Torre Telefónica Diagonal 00, projectada per EMBA_ESTUDI
MASSIP-BOSCH ARQUITECTES i guardonada amb el Premi LEAF al millor edifici
comercial del 2011, és el resultat d’un llarg procés de més de deu anys ple de vicissituds.
Des del 2000, quan EMBA es va adjudicar el concurs, el projecte ha sofert molts canvis: la

seva dimensió; la seva funció; i el seu entorn. Però els conceptes més importants s’han
mantingut, prenent formes diferents.
Aquest recorregut és el que pretén mostrar l’exposició DIAGONAL ZEROZERO |
PROCESSOS, organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). La mostra,
que s’inaugura el proper dijous 19 de gener a les 19.30 hores, es podrà veure a la Sala
Picasso de la seu del COAC (Plaça Nova, 5) fins el 3 de març.
Per tal d’il·lustrar el desenvolupament de la torre, l’exposició mostra algunes peces originals
que resumeixen el seu desenvolupament, des dels primers croquis del concurs de l'octubre
de l'any 2000 fins a alguns elements de l'obra construïda, per tal d’oferir una experiència
complementària a la del propi edifici.
La Torre Telefónica Diagonal 00 és la darrera incorporació al perfil de Barcelona. Amb la
seva alçada de 110 metres marca l’origen de la Diagonal, la principal avinguda de la ciutat,
convertint-se en un referent urbà. Té una part molt important oberta al públic, que connecta
l’edifici amb els ciutadans i la ciutat. Aquest fet, i les 1.200 persones que hi treballen,
converteixen la torre en un important element dinamitzador de la Zona Fòrum, una àrea de
Barcelona encara en formació.
La Torre Telefónica Diagonal 00 ha estat promoguda pel Consorci de la Zona Franca i és la
darrera gran obra d’EMBA_ESTUDI MASSIP-BOSCH ARQUITECTES, liderat per Enric
Massip-Bosch, i representa de manera exemplar el compromís d’innovació d’aquest reputat
estudi de Barcelona amb la ciutat, la tècnica i el programa.

Dades tècniques
Promotor: Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Usuari: Telefonica SA
Anys: 2006-2011
Superfície parcel·la: 4.044 m2
Alçada: 110 m
Num. Plantes: 25 sobre rasant, 3 sota rasant
Superfície construïda sobre rasant: 25.327 m2
Superfície construïda sota rasant: 8.576 m2

AGENDA
DIAGONAL ZEROZERO | PROCESSOS
Lloc: Espai Picasso (seu del COAC)
Adreça: Plaça Nova, 5 Barcelona
Dates: del 19 de gener fins el 3 de març de 2012
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INTERPROFIT
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