
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

 
Propostes per a un model de Xarxes estratègiques 

 
Dins el cicle cultural Espanya podria ser diferent,  

la demarcació de Barcelona del CoAC presenta una exposició on es 
plantegen models de xarxes d’infraestructures 
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aestructurals com a suports de fluxos de béns i persones 
art, la idiosincràsia d’un país. Un exemple d’això seria el que ha 

d’un model radial que ha dominat Espanya tradicionalment. 

 maig de 2005 – La demarcació de Barcelona del CoAC inaugura, el 
, l’exposició Xarxes estratègiques, amb una conferència a les 20.30 h 
 Acebillo, conseller delegat de Barcelona Regional, SA. 

rritorial i urbana no vénen definides només per un discurs morfològic 
os produïts pels intercanvis de béns i persones condicionen les formes 
bé l’estructura general. Històricament sempre ha estat així. Les vies 
en sinèrgies entre ciutats molt distants, que expliquen la durada, 
ilitat de l’Imperi. Així mateix, els fluxos dels peregrins durant l’Edat 
urar nous camins i ciutats.   

canalitzat sempre en infraestructures que han d’operar en forma de 
nt, l’evolució infraestructural ha posat de manifest encara més el 
les xarxes com conformadores de l’estructura territorial i urbana. 

estructurals, juntament amb la situació geogràfica, l’aglomeració i 
rial, són un dels principals factors determinants del potencial de 
 i capacitat productiva d’una economia regional. Tanmateix, cal 
demanda creixent de mobilitat i de recursos energètics requereix de 
turals absolutament fiables amb capacitat de racionalitzar tant l’oferta 

 així com la seva implantació correcta amb el territori. 



 

 

 
 
Exposició Xarxes estratègiques 
L’exposició mostra les principals propostes per a un model de xarxes d’infraestructures 
per a Catalunya. Alhora, dóna una visió de la situació actual, tant a nivell europeu com 
estatal, de les infraestructures de transport, i una reflexió sobre el recurs 
(oferta/demanda) de l’aigua i l’energia. 
 
 
Estructura 
Cadascun del temes es presenta en dues parts diferenciades. Un marc general, 
que en el cas de les xarxes de transport és el marc europeu i estatal, i un marc 
específic de Catalunya, on es plasmen les principals propostes corresponents a 
cada tema. Els marcs europeu i estatal no presenten propostes, sinó que 
mostren un estat de la qüestió: xifres, tendències, etc., per acostar el visitant al 
tema i tenir més elements a l’hora de fer la lectura de les propostes específiques 
de Catalunya.  
 
 
Continguts 
Els continguts de l’exposició es plasmen segons: 
- Plànols esquemàtics amb diferents contextos: europeu, estatal i català. 
- Explicació breu i sintètica de les tesis principals sobre les diferents xarxes: viària, 

ferroviària, aeroports, ports, hidràulica, elèctrica, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposició:  Xarxes estratègiques 
Dates:  Del 9 de maig al 23 de juny de 2005 
 (de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h). Accés gratuït 
Inauguració:  Conferència inaugural el 9 de maig de 2005 a les 20.30 h. A càrrec de Josep Acebillo, 

conseller delegat de Barcelona Regional, SA (sala d’actes de la demarcació de 
Barcelona del CoAC) 

Lloc:  Sala d’exposicions 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 

mailto:comunicacio-bcn@coac.net


 

 

La casa sense gènere 
 

Projectar una casa sense diferenciar els espais home/dona 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mateix 9 de maig a les 22.00 h, s’inaugura l’exposició La casa sense gènere a 
l’espai Picasso de la demarcació de Barcelona del CoAC. 
 
Es tracta d’una exposició dels projectes elaborats durant el taller La casa sense gènere, 
coordinat per Zaida Muxí i Anna Puigjaner, en el marc de les jornades Urbanisme i 
Gènere, organitzades per la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
l’ETSAB i el CoAC. 
 
A partir de l’anàlisi històrica de l’evolució de l’habitatge en els últims 50 anys, els 
projectes són propostes per a la construcció d’un espai a la mesura de tothom, una 
reflexió i reformulació dels espais domèstics per cercar noves tipologies d’habitatges 
adaptats a la societat actual, en la qual la divisió tradicional entre home i dona s’ha 
posat en qüestió. 
 
 
 
 
 
 
Exposició:  La casa sense gènere 
Dates:  Del 9 al 28 de maig de 2005 
 (de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h). Accés gratuït 
Inauguració:  9 de maig de 2005 a les 22.00 h 
Lloc:  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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