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               Dimecres, 11 d’abril del 2007 

 
 
NOTA INFORMATIVA 
 
 
 
Assumpte: Fi de la primera fase del concurs internacional d’idees per a la remodelació i 
modernització del Camp Nou 
 
 
La primera fase del concurs internacional d’idees per a la remodelació i modernització del 
Camp Nou ha finalitzat amb un total de 78 peticions formals per participar-hi. La valoració 
d’aquesta primera fase del concurs és molt satisfactòria, ja que s’han rebut peticions d’una 
bona representació dels arquitectes de màxim prestigi internacional. 
 
La primera fase d’aquest concurs ha tingut per objecte facilitar, publicitar i fomentar una 
participació que contribueixi a assolir els objectius finals d’aquest concurs, permetent una millor 
selecció d’equips entre els que hagin mostrat el seu interès a participar. 
 
El 66% de les propostes rebudes provenen d’arquitectes o estudis d’arquitectura d’àmbit 
internacional, de països tan diversos com Alemanya, Argentina, Austràlia, Àustria, Bèlgica, 
Brasil, Dinamarca, Estats Units, Egipte, Equador, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Japó, 
Mèxic, Portugal, Regne Unit, Suïssa o Turquia. L’altra gran dada significativa és que el 25% de 
les sol·licituds són d’arquitectes o estudis amb seu a Catalunya.  
 
Per completar aquesta primera fase del concurs, el jurat seleccionarà un mínim de 5 i un màxim 
de 10 participants que passaran a una segona fase, restringida, on els seleccionats han 
d’elaborar una proposta a nivell d’avantprojecte. 
 
Finalment es realitzarà la fase d’adjudicació en què, després de ser valorades les propostes 
presentades pels arquitectes convidats a fer-ho, el FC Barcelona, a proposta del Jurat, 
adjudicarà a l’arquitecte i al projecte guanyador del concurs, la direcció de l’obra de 
modernització i remodelació del Camp Nou, i premiarà els arquitectes finalistes, en la forma 
determinada per la normativa reguladora del concurs.  
 
Us recordem que el Jurat d’aquest concurs internacional estarà format per quatre persones, de 
les quals dues seran representants del FC Barcelona, una representant de l’Ajuntament de 
Barcelona i una representant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). 
 
	


