	
  
	
  

L’habitatge col·lectiu de Ginebra s’exhibeix a Barcelona
Vint estudis d’arquitectura suïssos exposen els seus projectes a l’Arts Santa
Mònica del dia 13 al 23 de novembre de 2014, dins el marc del Cities
Connection Project
BARCELONA, Novembre de 2014_ L’Arts Santa Mònica, Centre de Creativitat, acollirà l’exposició

_Import GENEVA des del 13 fins al 23 de novembre.
Sota el lema “Building Geneva_Projects versus challenges”, la mostra és un recull de vint
projectes d’habitatge col·lectiu realitzats en els darrers 10 anys per arquitectes de Ginebra.
Amb l’objectiu de generar sinèrgies entre l’arquitectura catalana i la ginebrina, l’esdeveniment
_Import Geneva, a part de l’exposició, inclou, durant els dies 13 i 14 de novembre, un programa
molt complert de conferències, visites arquitectòniques, trobades de debat entre professionals i
visites a estudis d’arquitectura locals. Entre ells destaquen tres moments claus:
13 de novembre:
19.00H: Inauguració de l’exposició “Building Geneva_Projects versus challenges”.
L’acte comptarà amb la presència de Francesco Della Casa, arquitecte cantonal, Etat de
Genève, així com de Rolf Seiler, president de la Fédération des Architectes Suisses (FAS) i
Barbara Tirone, coordinadora de la Maison de l’Architecture.
Francesco Della Casa realitzarà la conferència inaugural sota el títol “Geneva collective
housing” en la qual explicarà com la ciutat de Ginebra està experimentant un canvi sense
precedents a nivell urbanístic. En els propers 15 anys, Ginebra té prevista la creació de
nous barris a les àrees perifèriques, sota la denominació Grands Projects Prioritaires, en
paral·lel a la construcció de l'enllaç CEVA amb França del ferrocarril Cornavin – Eux Vives –
Annemasse. El pla contempla la creació de 50.000 futurs habitatges i defineix un model de
ciutat verda, compacte i multipolar.
14 de novembre:
12.00H: Meeting entre arquitectes suïssos, catalans, patrocinadors i agents implicats en el
projecte Cities Connection Project. Es tracta d'un intercanvi d'experiències professionals on
compartir idees i establir noves connexions.
18.00H: Recepció al Pavelló Mies van der Rohe per representants de l’Ajuntament de
Barcelona, de tots els arquitectes participants en les dues exposicions. A continuació
Presentació de _Export BARCELONA que tindrà lloc al Febrer de 2015.
A més, durant _Import GENEVA es presentarà el catàleg de l'exposició que incorpora la
informació gràfica de les vint obres seleccionades, així com la Realitat Augmentada que
permetrà ampliar els continguts de la mostra amb vídeos a través de l’Smartphone i la Tablet.
Adreça i horari:
Arts Santa Mònica Centre de la creativitat
La Rambla 7 08002 Barcelona T 935 671 110 www.artssantamonica.cat Entrada Lliure
De dimarts a dissabtes d’11 h a 21 h Diumenges i festius d’11 h a 17 h Dilluns tancat
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