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LES MARQUES SOBRE LA CIUTAT 

Un reportatge sobre contaminació publicitària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com si fos un mitjà de comunic
vehicle publicitari. Una col·le
pateixen Barcelona i la seva àre
 
Barcelona, a 19 de desembre 
d’Arquitectes de Catalunya inaug
Picasso, l’exposició Les marqu
publicitària, de Josep Crosas. 
 
Una Barcelona colonitzada 
La proliferació d’imatges publicità
és un fenomen contemporani –de
campanyes de rehabilitació d’ed
concretar-se.  
 
Aquesta exposició de fotografies 
comprovar com la gràfica publici
protagonisme decisiu en l’escena
com ara mitgeres, tanques d’obr
emplaçaments, com són els acces
 
Com succeeix als grans mitjans d
de transport, etc., la publicitat ha
amb el risc que acabi presidi
l’administració oficialitza aquest f
edificis, alhora que contribueix, am
de tota mena, a la degradació cre
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Inauguració:  22 de desembre a les 22
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 Comunicació de la Demarcació
 Tel. 93 268 84 95 / Correu elec
ació més, l’espai urbà és intensament utilitzat com a 
cció de fotografies il·lustra la pressió actual que 
a. 

de 2005 – La Demarcació de Barcelona del Col·legi 
ura, el dijous 22 de desembre a les 22 h a l’Espai 

es sobre la ciutat. Un reportatge sobre contaminació 

ries en pancartes i grans rètols comercials a l’espai urbà 
l qual Barcelona tampoc se salva– que ha trobat en les 
ificis i en l’excusa del patrocini una forma peculiar de 

recull un conjunt d’exemples d’aquesta pràctica, i permet 
tària va robant terreny als edificis i adquireix, sovint, un 
ri del carrer. També incorpora imatges d’altres suports, 
a, passadissos del metro, parades d’autobús, i d’altres 
sos viaris, zones industrials i comercials, aeroport, etc. 

e comunicació, als esdeveniments esportius, als mitjans 
 anat colonitzant la ciutat de Barcelona i el seu entorn, 

nt el marc de la vida urbana actual. L’actuació de 
enomen en facilitar la utilització del mobiliari urbà i dels 

b la permissivitat davant l’expansió de tanques i cartells 
ixent de l’extraradi. 

iutat. Un reportatge sobre contaminació publicitària 
2005 al 7 de gener de 2006 
 10.00 a 20.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h). Accés gratuït 
 h 

a) 

 de Barcelona – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
trònic: comunicacio-bcn@coac.net 
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