
  
 

NOTA DE PREMSA 
 
 

EL CONVENI FORMA PART DEL PROGRAMA D'INTERNACIONALITZACIÓ DE SERVEIS DEL 
COAC QUE PRETÉN IMPULSAR EL KNOW HOW DE L'ARQUITECTURA CATALANA ARREU 

DEL MÓN 
 

CASA ÀSIA I EL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA SIGNEN 
UN CONVENI PER A IMPULSAR LA COL·LABORACIÓ ENTRE 

CATALUNYA I L’ÀSIA I EL PACÍFIC 
 
 
Barcelona, a 6 de setembre de 2005.- Avui dimarts 6 de setembre ha tingut lloc la signatura del 
conveni de col·laboració entre Casa Àsia i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que permetrà la 
promoció de l’arquitectura catalana i de la resta d’Espanya a l’Àsia i el Pacífic alhora que potenciar 
l’intercanvi i la col·laboració mútua entre les societats d’aquestes regions. A través d’aquest acord, 
el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya liderarà el comitè sectorial del Patronat Empresarial de Casa 
Àsia en temes d’arquitectura, urbanisme, territori, planejament o medi ambient.  
 
L'acte de signatura ha tingut lloc a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i ha estat presidit 
per Ion de la Riva, Director General de Casa Àsia, i Jesús Alonso Sainz, Degà del Col·legi 
d'Arquitectes de Catalunya  (COAC) i conseller del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes 
d'Espanya (CSCAE).  També han assistit a la signatura del conveni Jordi Vargas, Secretari 
general de Casa Àsia i Jordi Farrando, director del Departament de Relacions Internacionals del 
COAC. 
 
L’acord estableix la col·laboració mútua en matèria d’exportació de serveis d’arquitectura, entre 
d’altres, a la República Popular de la Xina, escenari central on el COAC té desplegat un programa 
de promoció de l’arquitectura per a facilitar la presència dels professionals catalans i de la resta de 
l’Estat espanyol en temes d'edificació, ordenació de territori i d'espais urbans. Com a escenaris 
colaterals, el COAC té previst desplegar un programa d’actuació al Japó, Vietman, Pakistan, Sri 
Lanka, Corea i Austràlia per impulsar una arquitectura de qualitat.  
 
El conveni també preveu, tant a Catalunya com a l’Àsia i el Pacífic, la identificació del mercat i dels 
agents implicats en el planejament territorial i l’edificació, fomenta la participació d’ambdues 
institucions a fires i congressos, estableix l’organització d’exposicions d’arquitectura, l’intercanvi de 
professors i estudiants entre el COAC i les institucions educatives asiàtiques dedicades al 
planejament i el disseny d’arquitectura, o inclou la cooperació en publicacions l’arquitectura. 
L’acord té una vigència de tres anys, renovables fins a nou.  
 
Des de l’any 2002, el COAC actúa d’assessor institucional en una xarxa de ciutats intermitges de 
la Xina, especialment en temes de definició de concursos d’edificació i planejament territorial, 
formació, organització d’exposicions i divulgació de publicacions d’arquitectura. Properament el 
COAC té previst inaugurar la seva nova seu permanent a Hangzou (província de Zhejiang) per tal 
d’intensificar les relacions entre els arquitectes de l’Estat espanyol i els professionals xinesos i 
afavorir els objectius establerts al continent asiàtic.  
  

Per a més informació:  
Departament de Comunicació del COAC. Carme Polo o Laura Bayo.  

Tel: 93 306 78 45. A/e: cpolo@coac.net; lbayo@coac.net 
Departament de Comunicació de Casa Àsia. Josep Casaus. Tel: 93 368 03 20 
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