
NOTA DE PREMSA 

 reflexiona sobre el carrer i mostra la gran 
transformació urbana de 

A partir del 24 de març, 
Barcelona, 24 de març de 2010.  El (COAC) inaugura el 24 de 
març a les 13 h El carrer és nostre...de tots!, que es podrà visitar fins al 15 de maig a la 
seu del COAC (Plaça Nova, 5, Barcelona). idit per Ramon Garcia-

, i Lluís Comerón, degà en funcions del 
COAC. 

rdà, El carrer és nostre...de tots! arriba a la ciutat comtal amb la voluntat de 
presentar a través de fotografies, material audiovisual, llibres i panells gràfics  una reflexió sobre 

 en els anys de democràcia a 
Barcelona.

Cinc àmbits conformen el primer bloc  sota 
el títol No sou al carrer, sou el carrer!! un vídeo de gran format submergeix al visitant en un món de 
carrers en moviment que 
les mescles, els plaers, ambients, colors, sorolls, olors i ritmes urbans; 50 projectes per imaginar els 
carrers del futur presenta propostes e que reinventen el carrer i sistemes de 
carrers que milloren els diversos usos i funcions, fent possible llocs de contacte, d
relació; El carrer dels ciutadans explora aquest espai públic com un lloc de ciutadania on es barregen 
la seguretat urbanitat, les diferents velocitats o la governança del carrer; Els carrers com a lloc de 
comunicació i intercanvi estudia l el telèfon mòbil, la publicitat 
interactiva o els videojocs  sobre de carrer; i Tretze aspectes socials com l
la neteja, la seguretat dels infants, els transports públics, els animals,  revelen 
que la ciutat és abans que tot espai públic, espai de ciutadania. 

El segon bloc mostra la urbanització estratègica dels carrers de Barcelona amb dos àmbits: 
Barcelona, una ciutat per passejar

 a partir dels anys 80, i Carrers metropolitans i places centrals, que evidencia el paper 
elements com a 

La mostra, que ocuparà tots els espais expositius 
Altell  de la seu de Plaça Nova del COAC, està organitzada pel COAC, el Col· Enginyers 

 i comissariada a Barcelona per Jaume 
Barnada, director 
Barcelona, Jordi Borja, geògraf-urbanista, Carles Llop, arquitecte, i Pere Montaña, coordinador de la 

rc Metropolità. 

la mostra La rue est à nous... tous! Concebuda i realitzada per 
ouvement (IVM)/PSA Peugeot Citroën a Par  i 

comissariada per François Ascher i Mireille Apel-Muller, ja 
i americanes com Shanghai, Montreal o Buenos Aires. Paral·lelament, n organitzat dos 
seminaris: El carrer entre la mobilita , al COAC el 25 de març, amb la participació de 
Ramón García- Andrès Borthagaray, responsable IVM 
 Amèrica Llatina; i Els nous carrers metropolitans. Fer ciutat des del carrer, al CCCB els dies 13 i 14 

de maig, sota la coordinació de Carles Llop i Pere Montaña.  

Per a més informació:
Departament de Comunicació - 
Plaça Nova 5. 08002 Barcelona. Tel: 93 306 78 45. A/e: comunicacio@coac.cat







BLOCS DE L’EXPOSICIÓ I SEMINARIS

BLOCS DE L’EXPOSICIÓ 

B1
La rue est à nous… tous!
El carrer és nostre… de tots!

B2
La urbanització estratègica dels carrers de Barcelona
Barcelona, una ciutat per passejar

Carrers metropolitans i places centrals

SEMINARIS

S1
El carrer entre la mobilitat i l’espai públic

S2
Els nous carrers metropolitans. Fer ciutat des del carrer

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA







BLOCS DE L’EXPOSICIÓ 1

B1
EL CARRER ÉS NOSTRE... DE TOTS!

psa 

uoc upc

EL CARRER ÉS NOSTRE… DE TOTS!…

… O COM COMPARTIR EL CARRER?







BLOCS DE L’EXPOSICIÓ 1

A
No sou al carrer, sou el carrer! 

Autor

B
50 projectes per imaginar els carrers del futur

Comissari temàtic

C
El carrer dels ciutadans

Comissari temàtic

D
Els carrers com a lloc de comunicació i intercanvi

Autor

E
Tretze aspectes socials
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BLOCS DE L’EXPOSICIÓ 2

B2
LA URBANITZACIÓ ESTRATÈGICA DELS CARRERS DE BARCELONA

BARCELONA, UNA CIUTAT PER PASSEJAR

Comissari temàtic





BLOCS DE L’EXPOSICIÓ 2

CARRERS METROPOLITANS I PLACES CENTRALS

adn

Comissari temàtic

·

·
·
·
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SEMINARIS 1

coac cccb

S1
EL CARRER ENTRE LA MOBILITAT I L’ESPAI PÚBLIC

25 DE MARÇ DE 2010
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Plaça Nova 5, 08002 Barcelona

Primera sessió 16 – 18.30 h

psa ivm
Moderador
Tema

Ponents

uoc

Pausa cafè 18.30 – 19 h

Segona sessió 19 – 20.30 h
Moderador
Tema

Ponents ivm
fondecyt

uoc

Conclusions i cloenda

ivm



SEMINARIS 2

S2
ELS NOUS CARRERS METROPOLITANS

FER CIUTAT DES DEL CARRER

13 I 14 DE MAIG DE 2010
Sala 1 Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre 5, 08003 Barcelona

Coordinadors

Carrers metropolitans i places centrals

Una estratègia per al projecte territorial metropolità 
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CRÈDITS EXPOSICIÓ
LA RUE EST À NOUS…  TOUS!

Exposició La rue est à nous... tous!

psa

psa

Comissaris generals 

ivm

ivm

Comissaris temàtics

Cap de projecte

Responsable de projecte

Ajudant de producció

Realitzadors dels vídeos

Escenògraf / Dissenyador

Dissenyador gràfic

Iconògraf

Responsable de projectes i comunicació IVM

Redactor

Traductor

Premsa



CRÈDITS EXPOSICIÓ
EL CARRER ÉS NOSTRE… DE TOTS! 
BARCELONA

Institucions promotores
psa

Institucions col·laboradores

upc

Comitè institucional
ivm

Comissaris

Comissió assessora
(cccb)

(ivm

(duot-etsab)
(cccb

Dissenyadors de l’exposició

Dissenyador gràfic

Coordinació

coac

Fotògrafs

Muntatge i producció 

Producció gràfica

Audiovisuals

Correcció i traducció de textos 

Empreses col·laboradores

decor

Inauguració patrocinada per



INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Catàlegs

Informació

Fotografies dossier
afp

vu; vu
vu; ceccaldi/citimages

vu
vu
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·
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