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NOTA DE PREMSA 

 
 

EL COL· LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA ORGANITZA 
LA I JORNADA XINESA / CATALANA PER A INCENTIVAR LA 

COL· LABORACIÓ ENTRE ELS SEUS PROFESSIONALS 
 
 

La Jornada compta amb la participació de prestigiosos arquitectes i urbanistes 
de la província de Zhejiang, principal motor econòmic del país 

 
Les ponències dels arquitectes asiàtics permetran donar a conèixer la realitat 
urbanística, arquitectònica i d’exercici professional dels arquitectes a la Xina 

 
El CoAC organitza també, per primera vegada, una Jornada sobre oportunitats 

d’inversió a la Xina en el marc del Saló Barcelona Meeting Point 
 
Barcelona, a 29 de setembre de 2004.- El Col· legi d’Arquitectes de Catalunya ha 
organitzat pel proper dijous 30 de setembre la I Jornada Xinesa / Catalana, amb 
l’objectiu de fomentar el contacte entre els professionals de Catalunya i els arquitectes 
de Zheijiang, un dels motors econòmics de la Xina.  L’encontre tindrà lloc a partir de 
les 16h a la Sala d’Actes de la seu del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça Nova 
5, Barcelona) i comptarà amb la presència de Pu Dong Lu, arquitecte del Architectural 
Design & Recerch Institute de Hangzhou, capital de la província de Zhejiang; Hong 
Haibo i Cui Guangya, arquitectes del Zhejiang Chengjian Design Institute de 
Hangzhou;  i  el projecte de l’arquitecte Li Ning del Architectural Design & Research 
Institute de Zhejiang University. La presència dels arquitectes asiàtics permetrà 
conèixer la realitat urbanística, arquitectònica i d’exercici professional dels arquitectes 
a la Xina.  
 
Aquesta iniciativa s’emmarca dins el Programa d’Internacionalització de Serveis del 
Col· legi, que pretén promoure i enfortir la presència d’arquitectes catalans a 
l’estranger. La I Jornada Xinesa/Catalana començarà a les 16h amb la benvinguda 
del Degà del CoAC, Jesús Alonso, i continuarà amb les intervencions de Jordi 
Farrando, responsable del departament de Relacions Internacionals del CoAC, i 
Daniel Navas, de l’Institut d’Opinió del Col· legi, que parlaran de l’exercici professional 
a Espanya i de territori, urbanisme i paisatge a Catalunya, respectivament.  Dins del 
seu programa d’Internacionalització de Serveis, el CoAC ha signat ja diversos 
convenis de col· laboració amb entitats professionals i governamentals de la Xina en 
matèries com ara la cooperació, l’assessorament, l’intercanvi cultural, la formació i la 
col· laboració entre professionals.   
 
La província de Zhejiang, situada a la costa sudoriental del país, ocupa 100.000 km2. 
És la quarta província més forta econòmicament de Xina tant en termes de producció 
com de renda per càpita i una de les àrees més densament poblades del país. La seva 
población total és de 46,8 mil· lions d’habitants (2000), amb una taxa de creixement de 
les més altes de la Xina. Té la major àrea de costa del país i reuneix els ports marítims 
més importants del país. Compta amb vuit zones de desenvolupament econòmic de 
nivell nacional, situades a les àrees de Hangzhou (la capital), Ningbo i Wenzhou. El 



sector privat aporta el 50% de la producció industrial de la provincia. Un dels motors de 
desenvolupament de Hangzhou és la transformació d’aquesta àrea com a  principal 
centre tecnològic del país. Ningbo és actualment una de les ciutats portuàries més 
importants del país, amb un port que registra un volum d’activitat superior als 80 
mil· lions de tones diàries, xifra que el sitúa en el segon port en terminos d’ocupació.  
Wenzhou es el centre econòmico, cultural i de comunicacions del sur de Zhejiang, amb 
una població de més de 7 mil· lions de persones.  
 
Prèviament a la I Jornada Xinesa / Catalana, al matí del mateix dijous 30, el CoAC 
organitza en el marc del saló Barcelona Meeting Point una presentació de les 
oportunitats de treball, negoci i inversió a la Xina, destinada a promotors, inversors i 
tècnics. Aquesta presentació comptarà amb la participació del Degà del CoAC, Jesús 
Alonso, i de diversos representants xinesos, entre els que destaca Yiao Xian Guo, 
Degà de la facultat d’Economia de la Universitat de Zheijiang i destacat consultor del 
govern xinès, Wu Quing Wang, doctor en Dret i Advocat Mercantilista, així com també 
un representant del Cercle de Negocis de la Casa Àsia de Barcelona. 
 
PROGRAMA I JORNADA XINESA / CATALANA AL CoAC 
 
Sala d’Actes del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya. Plaça Nova 5. Barcelona 
>16:00 h. 
Salutació i presentació de la Jornada.  
Jesús Alonso i Sainz. Degà del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC) 
 
>16:10 h. 
Què és el COAC ? L’exercici professional a Espanya.  
Jordi Farrando i Sicilia.  
Responsable del Departament de Relacions Internacionals del CoAC 
 
>16:50 h. 
Territori, Urbanisme i Paisatge a Catalunya. 
Daniel Navas i Lorenzo. Institut d’Opinió del CoAC 
 
>17:20 h. Pausa cafè 
>18:00 h. 
L’exercici professional a Xina.  
Pu Dong Lu. Hangzhou. Architectural Design & Research. Institute Co. Ltd. Hangzhou, Xina 
 
>18:20 h. 
Viure, en tots els racons de la ciutat.  
Hong Haibo, Cui Guangya. Zhejiang Chengjian Design Institute. Hangzhou, Xina 
 
>18:40 h. 
Protegir i millorar el patrimoni. Lai Pingping. Presentat per Pu Dong Lu 
Wenzhou. Architectural Design & Research Institute. Wenzhou, Xina 
 
>19:00 h. 
Integrar el campus amb l’entorn.  
Li Ning. The Architectural Design & Research Institute, Zhejiang University. Hangzhou, Xina. 
 
>19:20 h.Taula Rodona. Col· loqui. 
 
  
PROGRAMA ARQUITECTURA XINESA AL BARCELONA MEETING POINT 
 
Palau de Congressos de Fira de Barcelona. Reina Maria Cristina s/n. Barcelona 
>11:30 h. 
El Col· legi d’Arquitectes de Catalunya i La Xina. Raons per estar allí  



Santiago Cervelló. Vocal de la Junta de Govern del COAC – Àrea Empresarial d’exercici 
Professional i de Serveis 
Jesús Alonso i Sainz. Degà del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya CoAC 
 
>12:00 h. 
El desenvolupament urbanístic de la Xina al segle XXI: oportunitats de promoció i inversió, 
però... com introduir-se?.  
Manuel Vallribera . Comissió Xina- COAC 
Teh Chien Hou. Universitat de Zhejiang 
Yiao Xian Guo. Universitat de Zhejiang 
Amadeo Jensana . Casa Àsia, Barcelona 
Wu Quing Wang. Doctor en Dret i Advocat Mercantilista 
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China “El país del centro” 
 
Manuel Vallribera Mir, arquitecto 
Presidente de la Comisión COAC-China 
Col· legi d’Arquitectes de Catalunya  
 
China está experimentando un espectacular crecimiento en todos los ámbitos 
económicos y sociales. Y entre lo que más destaca, se encuentra la arquitectura y el 
urbanismo. Nunca antes se han producido en el viejo país asiático tantos cambios en 
tan poco tiempo. Ello se produce en muchos casos de forma desordenada e inconexa. 
No existen estudios previos, ni se dispone de la información necesaria, ni existe 
diagnosis ni objetivos generales bien definidos. Solo se plantean transformaciones 
sobre el territorio según las conveniencias locales, en una clara competencia entre 
regiones o ciudades, y en base a las actuales circunstancias, sin tener en cuenta que 
los cambios que se están produciendo aceleradamente están modificando, y mucho, la 
estructura social y económica de grandes zonas del país. En este contexto, la 
experiencia de otros territorios puede ser de gran utilidad.  
 
En este marco, los profesionales de la arquitectura pueden ofrecer todo su 
conocimiento en favor de un buen desarrollo del territorio. El Colegio de Arquitectos de 
Cataluña (COAC) ha impulsado una estrategia de internacionalización que facilita la 
presencia de nuestros arquitectos en China. Se pretende abrir nuevos mercados para 
ofrecer nuevas oportunidades a unos profesionales que gozan de gran prestigio en 
todo el mundo.  
 
Los contactos establecidos desde el COAC en China hace ya algunos meses están 
dando sus primeros frutos. Se han firmado distintos convenios (Shaoxing, Jiaxing, 
distrito de Dagang) que incluyen asesoramiento, intercambio cultural y la formación 
continuada de profesionales chinos en Barcelona. El próximo 30 de septiembre, se 
producirá en el marco del Salón Meeting Point de Barcelona un doble encuentro entre 
arquitectos chinos y españoles, en la sede del CoAC de Barcelona y en el recinto de 
Fira de Barcelona. El interés es mútuo. El objetivo es dar a conocer la realidad del país 
asiático.  
 
Se trata de un largo y meditado camino dónde los buenos resultados y el buen saber 
hacer de los profesionales implicados favorecerán un crecimiento territorial equilibrado 
que ofrezca soluciones y oportunidades de desarrollo a las distintas áreas 
beneficiadas. Para ello es también necesario contar con el apoyo decidido de las 
distintas administraciones y organismos públicos, así como de los distintos agentes 
económicos  y sociales. En ello estamos. 
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