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Aquests dies de confinament, l'Escola Sert inicia el cicle de conferències online "Maneres
d'habitar", amb l'objectiu de reflexionar sobre l?arquitectura generada en relació a l'acte
d'habitar. Parlarem de cases particulars, de col·lectius, dels arquitectes i la seva relació amb
l'habitatge, de diferents cultures i la seva relació amb l?espacialitat, i altres qüestions
relacionades.
Els arquitectes Ricardo Flores, Arquitectes de Capçalera, Marta Peris, Francesc Pla i Eva
Serrats, Félix Solaguren-Beascoa, Carles Baiges (LaCol) i Zaida Muxí i Josep Maria
Montaner, que en la seva trajectòria professional i acadèmica han generat pensament i crítica
al respecte, ens acompanyaran cada dimarts a les 17 h a partir del 12 de maig.
Les sessions es retransmetran en directe, a través de la plataforma Microsoft Teams. Cal

inscripció prèvia per a cada un dels actes.

Programa:
12.05.2020 Ricardo Flores accés a l'acte en directe [2]
"Casa La Ricarda d?Antonio Bonet Castellana. Un territori formalitzat"
La xerrada de Ricardo Flores, soci de l?estudi Flores & Prats i professor de Projectes a
l?ETSAB, es basa en la seva tesi doctoral sobre el projecte de La Ricarda, resultat d'un
programa molt particular que uneix vida familiar amb lloc de trobada i celebració social.
Inscriu-te aquí [3]
19.05.2020 Arquitectes de Capçalera
"Mil cases a casa teva"
La situació actual ens convida a qüestionar la idoneïtat de l?habitatge i la seva capacitat
d?adaptació a situacions inesperades i noves formes d?habitar. D?això parlarà l?associació
Arquitectes de Capçalera, un taller de projectes nascut a l?ETSAB el 2013. Inscriu-te aquí [4]
26.05.2020 Marta Peris
"Habitar en la imatge"
El cinema, més enllà d?una finestra des de la qual observar la casa, és un instrument per
analitzar l?arquitectura. Marta Peris, cofundadora de l?estudi Peris+Toral i professora de
Projectes a l?ETSAB, parlarà sobre cinema i arquitectura a través de l?estudi de diferents
escenaris concebuts pels cineastes Yasujiro Ozu i Max Ophüls. Inscriu-te aquí [5]
02.06.2020 Francesc Pla i Eva Serrats, Leve
"De totes maneres"
Els socis de l?estudi Leve, situat a La Floresta, presentaran cinc exemples per amplificar les
maneres d?habitar més enllà de l?habitatge. Reflexionaran sobre maneres d?habitar quan no
tens llar, quan et cal l?espai públic, on treballes, en la memòria o dins d?un bosc. Inscriu-te
aquí [6]
09.06.2020 Félix Solaguren-Beascoa
"Arne Jacobsen a través de l'habitatge"
Solaguren, catedràtic de Projectes a l?ETSAB, ha publicat diversos articles i monogràfics
sobre Arne Jacobsen. En aquesta sessió, se centrarà en l'obra dedicada a l?habitatge, i
repassarà l?evolució de l?arquitecte danès des dels seus inicis fins al descobriment de la
Modernitat. Inscriu-te aquí [7]
16.06.2020 LaCol
"Habitar en comunitat"
L?arquitecte Carles Baiges, un dels socis fundadors de la cooperativa Lacol, parlarà sobre les
cooperatives d'habitatge, on la futura comunitat sol ser la impulsora de la promoció, un fet
diferencial que té la capacitat de generar un impacte en el procés i en el resultat. Inscriu-te
aquí [8]
30.06.2020 Zaida Muxí i Josep Maria Montaner
"Precedents i herències de 10 anys del Màster d'Habitatge. Construint una visió global
de l'habitar"
Els codirectors del Màster Laboratori de l?Habitatge Sostenible de l?ETSAB explicaran,
després de 10 anys de pràctica docent, d?on va sorgir la idea, com s?ha organitzat, qui n?ha

fomat part i quin n?és l?objectiu. Inscriu-te aquí
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