
 
 
 

Exposicions 

Mostra presentada al COAC en el marc de la 7a Biennal Europea de 
Paisatge -organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (Màster 
d’Arquitectura del Paisatge), i que té lloc a Barcelona els dies 27, 28 i 
29 de setembre de 2012 sota el lema de Biennal VS Biennal. 

 
Exposició Portes de Collserola 
Exposició que recull les propostes d’idees presentades per un 
centenar equips seleccionats en la segona volta del Concurs 
Portes de Collserola convocat per l’Ajuntament de Barcelona la 
tardor de 2011 per estudiar, ordenar i connectar la ciutat i el 
Parc Natural a través d’uns eixos vertebradors capaços de relligar 
i articular natura i trama urbana.  
 
Cadascun dels equips, formats per arquitectes, enginyers, 
ambientòlegs, paisatgistes, i altres professionals van presentar de 
forma anònima les seva proposta, que van sintetitzar en dos 
plafons DINA1 i un audiovisual.  
 
A grans trets, les propostes aposten per baixar la natura a la 
ciutat amb intervencions integrals, que contemplen tant els espais 
de valor ecològic a potenciar, el patrimoni arquitectònic, fonts i 
elements tradicionals a restaurar, àrees agrícoles a potenciar, 
l’accessibilitat, la connexió dels parcs urbans amb Collserola, la 
dignificació de certs teixits degradats o els equipaments idonis per 
afavorir la bona relació parc-ciutat. Unes propostes que tenen en 
compte la necessitat de relligar-ho amb el passeig de les 
Aigües, d’un intensiu ús ciutadà, i garantint un accés ordenat i 
sostenible al Parc Natural. 
 
El material gràfic i audiovisual que ara s’exposa a la sala 
d’exposicions del COAC, elaborat per cadascun dels equips, va 
estar exposat públicament a la Sala d’Exposicions de BIMSA 
(Bolívia 105) del 17 de maig al 7 de juny en el marc del procés 
participatiu del Concurs.  Recentment s’ha inclòs la projecció d’un 
audiovisual amb els 22 projectes seleccionats del concurs de les 
Portes de Collserola al Pavelló d’Espanya SPAIN LAB de la 
Biennal de Venècia. 
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