
Nota de premsa, Ajac 23 de juny 2009 

Presentació d’equips i simposi Wonderland a Viena. 

El passat 17 de juny va tenir lloc al Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) de Viena, la 

presentació dels equips espanyols, hongaresos i austríacs que formen part del 

projecte internacional Wonderland. Els equips espanyols que formen part del projecte, 

son joves arquitectes premiats pel jurat Ajac de les anteriors edicions del premi: H 

arquitectes, Armani Cogul Studio, Barbarela + Eau, Arquitectura G, Ex Studio, Nug 

arquitectes i Elena Fontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentació dels equips va estar acompanyada d’un petit workshop per iniciar el 

simposi del dia següent entorn els concursos d’arquitectura “Making competitions: 

within the limits/beyond the limits”.  

El simposi es va realitzar al 

Architekturzentrum i va comptar amb la 

intervenció de l’equip espanyol Nug 

Arquitectes en una de les taules de 

debat. A més a més de les conferències 

per obrir debat i les taules rodones, es 

va inaugurar l’exposició Deadline today! 

Una exposició oberta a tots els 



arquitectes joves a nivell europeu,  en la que es mostren fins  el dia 20 de juliol al 

Architekturzentrum de Viena, projectes guanyadors en diferents concursos de tota 

Europa. En quant a la representació espanyola es poden veure projectes dels equips: 

Joan Anguita + Xavier Vancells, Armani Cogul Studio, Guido Cimadomo, jmp 

land.art.scape.architecture, Metak arkitektura tailerra, Nug arquitectes, Vora 

arquitectura, Zero architects,  Josep Cargol i MiAS arquitectes 

El projecte internacional Wonderland és un punt de trobada 

de joves arquitectes de tota Europa. S’inicia al 2004 i es 

consolida el 2008 amb una xarxa de 99 equips 

d’arquitectes de 9 països diferents europeus, la seva seu 

central es troba a Viena. Wonderland promou exposicions, 

workshops i simposis creant una xarxa de joves arquitectes 

que debaten i proposen. L’AJAC participa al projecte 

Wonderland com a coordinadora de l’equip espanyol.   

 
 
 
 
Més informació: 
 
Pili Iglesias Estellés  ajac@coac.net 
Coordinadora de l’AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya) 
 


