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SOCIAL
I INNOVACIÓ

PATRIMONI SOCIAL
I CULTURAL

Eixample
Taller Masriera (Bailèn, 70-72)

Dansa, exposició, taller i visita

Les Corts
Campus Sud, (cruïlla Pau 
Gargallo /Pascual i Vila)

Repte creatiu i taller

Gràcia
Plaça de la Virreina

Exposició i taller

Sant Andreu
Casa Bloc (Torras i Bages, 91-105)

Exposició, taller i visita

Sant Martí
Muhba Oliva Artés 
(Espronceda, 142)

Dansa i música

Ciutat Vella
Plaça de Terenci Moix

Visita, xerrades i debats

Sants-Montjuïc

Música, ruta i taller

Creu Coberta Meeting Point
(Creu Coberta, 26)

Horta Guinardó 
Font d’en Fargas 
(Maurici Vilomara, 74)
Presentació, repte creatiu,
taller i visita

Nou Barris

Exposició i taller
Can Valent (Av. de Rio de Janeiro)
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Aragó

Ronda Litoral

Ronda de Dalt

Montjuïc

Gran Via Gran Via

Paral·lel

Dia 8 - 17.30 h

Dia 15 - 17.30 h

Dia 7 - 17.30 h

Dia 9 - 16.00 h

Dia 8 - 11.00 h

8 - 11.00 h

15 - 11.00 h

Sarrià-Sant Gervasi

Exposició, taller i visita

Dia 14 - 17.30 h  CAS Sarrià
(Dalmases, 76)

Dia 9 - 11.00 h

Dia 16 - 11.00 h

EL PERIÓDICOFont: Ajuntament de Barcelona

Rutes, exposicions, debats, tallers, 
cine, webinaris. Presencialitat, vir-
tualitat i format híbrid. A la Setma-
na de l’Arquitectura de Barcelona 
hi ha de tot, 10 dies, des d’avui i fins 
al 16 de maig, en què la ciutat es 
bolcarà a donar a conèixer la seva 
arquitectura i el seu patrimoni al 
públic. La iniciativa suma cinc edi-
cions i proposa per a l’actual 150 
activitats. Hi ha on escollir en una 
cita marcada per la construcció i 
l’urbanisme postpandèmic.  

En la presentació d’ahir, abans 
d’entrar en matèria, reivindicació 
de Barcelona com a referent inter-
nacional en arquitectura i disseny, 
i com a posseïdora d’un gran patri-
moni històric per part dels organit-
zadors de la cita –ajuntament, 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), Fundació Mies van der Ro-
he, Barcelona Building i Arquin-
fad–. Després, desplegament de 
poder per omplir de contingut la 
setmana. A destacar entre les no-
vetats, el Festival Internacional de 
Cine d’Arquitectura de Barcelona 
(BARQ), l’únic competitiu a Espa-
nya sobre el tema. Tindrà una part 
presencial, als Cinemes Girona, i 
una altra online, a través de Filmin. 

Sense sortir de casa es podrà dis-
frutar d’una altra iniciativa debu-
tant: un pla-guia de Barcelona amb 
propostes arquitectòniques re-
centment guardonades amb algu-
na de les múltiples distincions que 
el sector atorga, moltes seguint ja 
els preceptes constructius en voga: 
sostenibilitat i inclusió social.  

Una per districte 

La gran proposta del COAC són 10 
festes, una per districte i un tema 
per trobada. Seran cites interdisci-
plinàries, amb l’arquitectura al 
centre però creant sinergies amb la 
dansa, la música, la ciència..., i amb 

un espai o edifici emblemàtic a rei-
vindicar. Tot gestionat per arqui-
tectes dels districtes i altres associ-
acions dels barris. El tret de sortida 
serà dissabte a l’Eixample, al mis-
teriós, i acabat d’adquirir per 
l’ajuntament, Taller Masriera. A 
Nou Barris es posarà l’accent en el 
patrimoni rural reivindicant la re-
habilitació de Can Valent, en el 
passat envoltada de flors i proveï-
dora de tots els rams de nòvia de les 
barcelonines. A Sant Martí, a l’Oli-
va Artés, la mirada recaurà en el 
patrimoni industrial. La supervi-
vència del comerç de proximitat, al 
carrer de Creu Coberta, és el que es 

reclamarà a Sants-Montjuïc, 
mentre que l’arquitectura de l’ai-
gua protagonitzarà les activitats 
d’Horta-Guinardó, a la Font d’en 
Fargues, amb joc de geocaching in-
clòs. 

Dos edificis racionalistes, la 
Casa Bloc i el Dispensari Antitu-
berculós, serviran per reflexionar 
sobre la vivenda, en el cas de Sant 
Andreu, i sobre els nous equipa-
ments de barri, a Ciutat Vella. A 
Gràcia, a la plaça de la Virreina, es 
reivindicarà la importància del si-
lenci; a Sarrià, al Centre d’Atenció 
i Seguiment, el tema seran els re-
fugis climàtics. La festa de tanca-
ment s’ubicarà a les Corts, als car-
rers de Pau Gargallo i Pascual i Vi-
la. Serà el diumenge 16 i tindrà als 
materials reciclats la seva princi-
pal activitat. 

Per descomptat, el programa 
inclou les visites guiades i rutes 
que tota setmana de l’arquitectu-
ra ha de tenir. I la guinda arribarà 
de la mà de la Fundació Mies van 
der Rohe i la Comissió Europea 
amb una jornada dedicada a la 
Nova Bauhaus, cosa que significa 
reflexionar sobre la creativitat i la 
interdisciplina per dissenyar fu-
tures maneres de viure, és a dir, 
pensar com crear espais sosteni-
bles, accessibles i inclusius. Molt 
per pensar i per fer. n

La festa de l’arquitectura  
omple BCN amb 150 activitats

La capital catalana acull, fins al 16 de maig, la Setmana de l’Arquitectura, amb l’objectiu de 
donar a conèixer, viure, reivindicar i pensar el patrimoni del passat, del present i del futur.

CITA CIUTADANA

NATÀLIA FARRÉ 
Barcelona

El pavelló Mies van der Rohe de Barcelona, a Montjuïc.

Carlos Valbuena

El Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 7 de Barcelona 
va anul·lar ahir el projecte de 
dentista municipal de l’ajunta-
ment dirigit a tota la ciutadania 
amb preus entre el 10% i el 40% 
per sota del preu de mercat, una 
de les propostes estrella d’Ada 
Colau, segons va explicar la re-
gidora de Salut, Gemma Tarafa, 
a Europa Press. 

La Gaceta Dental va avançar 
que la sentència estima el re-
curs del Col·legi Oficial d’O-
dontòlegs i Estomatòlegs (CO-
EC) contra aquesta iniciativa al 
considerar que el consistori no 
té competència en l’esmenta-
da matèria. Després del recurs 
de l’associació professional, el 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) va acordar 
mesures cautelars però més 
tard les va suspendre a petició 
de l’ajuntament. 

Davant la nova decisió judi-
cial, Tarafa va anunciar que 
«aquesta sentència ja està sent 
recorreguda» i va detallar que, 
al no ser ferma, no invalida que 
el projecte pugui seguir enda-
vant, per la qual cosa va assegu-
rar que el consistori seguirà tre-
ballant-hi. La regidora de Salut 
va lamentar que no és la prime-
ra vegada que reben un recurs o 
una cautelar pel projecte de 
dentista municipal, però va 
confiar que el TSJC «dicti una 
sentència favorable» per als in-
teressos de l’ajuntament, com 
va fer al suspendre les cautelars. 

Serveis per a vulnerables 

A més del dentista que el govern 
local estima per a tota la ciuta-
dania a preus reduïts, el consis-
tori ja ha obert un servei de den-
tista municipal per a persones 
amb pocs recursos (amb seus a 
l’Eixample i Nou Barris) i un al-
tre per a nens de fins a set anys i 
persones sense llar (a Sarrià-
Sant Gervasi). Així mateix, ha 
firmat un conveni amb l’Asso-
ciació Empresarial de Centres 
d’Assistència Dental (Aecad) 
per atendre a preus reduïts per-
sones vulnerables que siguin 
usuàries de la targeta rosa o de 
la targeta Barcelona Solidària. n

El jutge anul·la 
el projecte  
de dentista 
municipal 
de Colau

SALUT

EL PERIÓDICO 
Barcelona


