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L’arquitectura és cultural. És 
passat, present i futur. És terri-
tori. És ciutat. És patrimoni. És 
coneixement. És art. És tècnica. 
És pregunta i és resposta. El 
mateix és un gran projecte –la 
Sagrada Família n’és l’exemple 
més fàcil– que la solució als 
problemes actuals, ja sigui el 
canvi climàtic o la mort del pe-
tit comerç al nucli antic de Bar-
celona. D’aquí la nova aposta 
del Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (Coac): el Centre Obert 
d’Arquitectura, un espai virtual 
i físic per estimular els vincles 
de la disciplina amb la societat i 
per convertir-la en motor de 
coneixement i progrés. «No vo-
lem ser només un punt d’infor-
mació administratiu, volem ser 
un punt de reflexió i debat que 
ajudi a prendre decisions als 
ciutadans i també als polítics. 
Volem ser part del canvi». Pa-
raula d’Assumpció Puig, dega-
na de la institució. 

Dit així sona ambiciós i ho és. 
No en va, els arquitectes cata-
lans apunten a la globalitat 
 –volen internacionalitzar la se-
va tasca encara més si es pot– i 
a la localitat: volen ser part de la 
quotidianitat cultural dels ciu-
tadans. ¿Com? Tenen el mate-
rial i el relat, així que el que han 
fet és unir sota el mateix parai-
gua tota l’activitat que ja feien i 
sumar-hi un programa nou. 
L’espai virtual (www.centreo-
bertarquitectura.com) és un 
gran contenidor de recursos en 
el qual caben totes les exposi-
cions, tallers, conferències, pu-
blicacions, trobades i altres ac-
tivitats que gestiona el Coac: des 
de la mostra que explica les di-
ferents èpoques de la seu de 
Manresa i homenatja el mestre 
d’obres Berenguer de Montagut 
fins a l’accés de les publicacions 
que generen els seus treballs. 
Allà estan, en línia, els dibuixos 
de Josep Maria Jujol i les foto-
grafies de Manolo Laguillo, en-
tre molts altres corpus d’obres. 

El centre es nodreix dels im-
mensos fons que atresora l’es-
cola, entre ells la segona biblio-
teca d’arquitectura a Europa en 

importància; l’arxiu fotogràfic, 
amb llegats tan destacats com el 
de Francesc Català-Roca o els 
negatius sobre placa de vidre del 
desaparegut taller de Gaudí; 
l’arxiu històric, la joia de la co-
rona amb la donació de més de 
180 arquitectes i la plataforma 
www.arquitecturacatalana.cat, 

que recull tota l’arquitectura 
catalana moderna i contem-
porània digna de ser destacada, 
realitzada per professionals na-
cionals o estrangers, però aixe-
cada a Catalunya. El centre tam-
bé té part física, concretament 
en 11 seus, les mateixes que té el 
Coac repartides pel territori. 

En construcció 

Totes ja en marxa menys la de 
Barcelona. En obres de millora. 
Però és que l’arquitectura és vi-
va i, a més, la renovació (o reha-
bilitació) urbana és «la principal 
eina dels arquitectes per fer de 
les ciutats entorns més ama-
bles, sostenibles i resilients», 
assegura Puig. Per això la pre-
sentació del centre es va fer ahir 
–Dia Mundial de l’Arquitectu-
ra– en una de les sales en cons-
trucció, la de la primera planta, 
que acollirà la part barcelonina 
del Centre Obert a la seu del 
Coac de la capital catalana. La 

segona planta, amb terrassa so-
bre el fris de Picasso, i el vestíbul 
a peu de carrer també seran part 
del projecte, ja que es vol ser el 
més permeable possible amb els 
ciutadans. 

Fa tres anys que es gesta 
l’aposta, però l’elecció, el juliol 
passat, de la candidatura de 
Barcelona com a capital de 
l’arquitectura el 2026 li ha do-
nat un nou impuls: «El centre 
ha de ser un lloc viu del debat 
que ha de generar el consens de 
cap a on ha d’anar l’arquitec-
tura, pensant en els problemes 
que tenim i buscant solu-
cions», sosté la degana mentre 
reflexiona en aquest Museu de 
l’Arquitectura, mort abans de 
néixer: «El que està clar és que 
els museus del segle XXI no han 
de ser contenidors d’objectes, 
sinó llocs per habitar i per al 
debat». I això és al que aspira el 
Centre Obert d’Arquitectura, 
acabat d’inaugurar. n 

A la conquista del ciutadà 

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya inaugura el Centre Obert, un espai de reflexió i debat amb 11 seus 
físiques i una de virtual que aspira a ser part de la quotidianitat cultural dels catalans. El nou equipament 

es nodrirà amb els rics fons de la institució, entre ells la biblioteca i els arxius fotogràfic i històric. 
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La seu del Coac a Barcelona, ahir en obres per acollir el nou espai cultural. 

Laura Guerrero

El nou centre té 11 
seus físiques i una  
de virtual per  
obrir-se a la cultura 
quotidiana  

«No volem ser 
només un punt 
d’informació 
administratiu», 
assenyala la degana 

Una persona va resultar ferida a 
un peu per un tret durant una 
baralla que va tenir lloc a la pla-
ça de la Llana de Barcelona, al 
barri de Santa Caterina (Ciutat 
Vella). Segons els Mossos, a les 
5.00 hores d’ahir van rebre un 
avís per aquesta baralla, que va 
acabar amb «algun tret» des-
prés que una persona tragués 
una arma de foc, informa l’ACN. 

Els agents que es van des-
plaçar fins al lloc van detenir 
tres persones –dues deten-
cions per part de la Guàrdia 
Urbana i la tercera per part dels 
Mossos d’Esquadra–. Entre els 
detinguts hi ha el presumpte 
autor del tret. També va ser lo-
calitzada l’arma amb què es va 
fer el tret.  n

Un ferit i tres 
detinguts per 
un tiroteig al 
barri de Santa 
Caterina 
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Un taxista de Sabadell (Vallès 
Occidental) ha denunciat que 
dos joves clients el van agredir i 
robar durant un servei de nit, 
un atac pel qual va requerir in-
grés hospitalari ja que li van 
trencar el nas i dues costelles, li 
van fer un tall al cap i li van 
partir el llavi, informa Efe. El 
taxista és l’expresident de Ra-
dio Taxi Sabadell Jacinto Mar-
tínez, que treballa com a taxis-
ta des de fa 18 anys, sempre en 
torn de nit. 

L’atac es va produir pre-
sumptament la matinada de 
divendres, quan el taxista 
 portava dos clients des del bar-
ri de Torre Romeu fins a Barbe-
rà del Vallès.  n

Un taxista  
de Sabadell, 
atracat i 
agredit per  
dos clients
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