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El passat 28 de setembre, la plaça Nova de Barcelona es va cobrir de 8.000 plantes
aromàtiques que van tenyir de verd els peus de la Catedral de Barcelona. Aquesta
instal·lació efímera donava el tret de sortida a la 9ª Biennal Internacional de Paisatge [1].
El Pop Up Green és un projecte que acosta la reflexió sobre el paisatge a la
ciutadania. Tothom qui ho va voler es va poder emportar un exemplar a casa. Abans
però, un equip de voluntaris explicava a tothom que volia endur-se'n una cóm participar

en la campanya #fempaisatge.
Aquesta és una iniciativa per reivindicar la ciutat que volem, la ciutat del futur. Fent una
foto a la planta, ubicant-la en un espai que es vol reivindicar per un altre ús,
geolocalitzant-la i etiquetant-la amb el hashtag #fempaisatge, es vol aglutinar una
conversa a les xarxes socials amb tots els indrets de la ciutat que els ciutadans
imaginen d'una altra manera, bé perquè volen un espai verd, o una zona de jocs infantils,
més equipaments, etc. Totes les fotografies publicades amb aquesta etiqueta es poden
consultar en aquest enllaç [2]. Hi ha imatges de la plaça de Sant Felip Neri, el carrer dels
Petons, de molts balcons d'el Gòtic...
La novena edició de la Biennal Internacional de Paisatge centrarà el debat sobre
com el paisatgisme pot ajudar a revertir els efectes del canvi climàtic. Durant tres
dies experts de tot el món intercanviaran els seus coneixements i aprofundiran en com
pot intervenir el paisatge des de l?arquitectura i altres disciplines. La trobada, organitzada
pel Col·legi d?Arquitectes de Catalunya [3] i la Universitat Politècnica [4], també servirà per
entregar el Premi Internacional de Paisatge Rosa Barba.
Segons el degà del COAC, Lluís Comerón, "la biennal ha posat de relleu l'actuació dels
professionals sobre el paisatge i com el paisatge ajuda a transformar la nostra vida". Per
Comerón, "és un punt de trobada cada dos anys que en aquests moments ja té prestigi
internacional, que crea d'aquesta forma una referència de cap on està anant la manera
amb la qual estem construint aquest paisatge".
Amb la instal·lació PopUpGreen, es pretén demostar com els ciutadans podem decidir
cóm alterem el paisatge i com el formulem conjuntament i transformem com un
projecte comú.
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