
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
 

eP x ePh és la primera mostra del nou espai expositiu de la 
Demarcació de Barcelona del COAC destinat a l’art fotogràfic 

 
 

 
 
 
El nou projecte expositiu, l’espai Photogràfic, està situat a la primera planta de la 
Seu de Plaça Nova, com a complement del programa destinat a exposicions de joves 
arquitectes i estudiants, l’espai Picasso.  
 
 
Barcelona, a 10 de gener de 2006 – La primera activitat del nou marc expositiu s’inicia el 
dijous 12 de gener amb la inauguració de l’exposició eP x ePh a les 22 h. 
 
Del 12 al 28 de gener, es poden veure exposades al nou espai Photogràfic (ePh), un 
recull de fotografies del Centre de Documentació d’Imatges del COAC, realizades per 
Jaume Orpinell, de totes les intervencions expositives que s’han dut a terme a l’espai 
Picasso des de l’inici del nou programa d’activitats.  
 
El 2003, la Demarcació de Barcelona, a través de la seva Àrea de Cultura, Formació i 
Publicacions, va renovar el projecte d’activitats de l’espai Picasso per tal de donar resposta 
a la necessitat del col·lectiu jove d’arquitectes de disposar d’una plataforma de difusió per 
donar a conèixer la seva obra. 
 
Així, en la primera mostra de l’espai Photogràfic s’hi exposen unes cinquanta fotografies 
d’exposicions presentades durant el període 2003-2005. 
 
 
L’espai Photogràfic (ePh) 
L’ePh, que tindrà la imatge com a protagonista, es crea amb la voluntat de disposar d’un 
nou espai per a exposicions de format petit en el qual els joves fotògrafs puguin mostrar 
els seus treballs més personals. Les exposicions, que seran de caràcter quinzenal, 
s’inauguraran i tindran una vigència paral·lela a les que es realitzen a l’espai Picasso.  
 
 
 

 
 



 
 
 

Els joves interpreten l’espai urbà 
 
 

 
 
 

A l’espai Picasso de la Demarcació de Barcelona del COAC es pot visitar una 
exposició fruit d’un taller fotogràfic adreçat als joves.  
 
 
Coincidint amb la inauguració de la primera exposició de l’ePh, l’espai Picasso presenta 
l’exposició 3 TOMBS, apunts fotogràfics. La mostra engloba el recull d’instantànies que 
van realitzar els joves entre 8 i 16 anys al taller didàctic organitzat al desembre pel Servei 
Educatiu d’Arquitectura i el Centre de Documentació d’Imatges del COAC. 
 
Tres recorreguts i tres temes diferents —història i ciutat, equipament i ciutat, comerç i 
ciutat— pel districte on se situa el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya captats 
fotogràficament pels ulls dels infants.  
 
L’objectiu del taller era apropar els joves al paisatge urbà que els envolta, demanant-los, a 
més, la seva interpretació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposició 1:  eP x ePh 
Exposició 2:  3 TOMBS, apunts fotogràfics 
 
Dates:  Del 12 al 28 de gener de 2006 
 (de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h). Accés gratuït 
Inauguració:  12 de gener a les 22 h 
Lloc:  Espai Photogràfic i espai Picasso de la Demarcació de Barcelona del COAC 
 (Plaça Nova, 5 – Barcelona) 
 
 
Informació:  Marta Milà 
 Comunicació de la Demarcació de Barcelona – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 Tel. 93 268 84 95 / Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac.net 
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