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La Demarcació de les Comarques Centrals del COAC continua el cicle de conferències online
?TROBADES AMB...?. Es tracta de petites xerrades amb arquitectes i altres professionals del
territori, enfocades a difondre la professió i allò que l?envolta, entre d?altres qüestions
relacionades amb l?arquitectura.
Les sessions es retransmeten en directe, a través de la plataforma Microsoft Teams. Cal
inscripció prèvia a cada un dels actes.
Programació:
14.10.2020 a les 19h: NOUS ESPAIS PER A L'APRENENTATGE [2] . La xerrada anirà a
càrrec dels arquitectes Anna Pont i Jordi Comas, que formen l'equip COMAS-PONT [3]. En un
moment en què els centres educatius es plantegen nous mètodes d?aprenentatge, es fa
inevitable repensar els espais que configuren les escoles i instituts. Cal que l?arquitectura
afavoreixi el desenvolupament de programes molt més flexibles, àmbits més domèstics,
espais de socialització més enllà de les aules, espais on sigui possible desenvolupar-hi

activitats múltiples. A partir dels projectes escolars que estem desenvolupant actualment a
l?estudi parlarem de conceptes com: la llum, les connexions visuals i físiques, el control
acústic, la naturalització dels espais exteriors, els materials escollits per tal de fer més
confortables i flexibles els nous espais per a l?aprenentatge.
29.10.2020 a les 19h: ARQUITECTURA, COOPERACIÓ I ESPIRITUALITAT [4]. Diàleg amb
Pau Vidal Sas, arquitecte, jesuïta i teòleg (Migra Studium i EIDES), conduit per Diego Carrillo
Messa, arquitecte (Celobert Cooperativa).
Pau Vidal ha treballat 8 anys amb el Servei Jesuïta als Refugiats [5]a Libèria, Kènia i Sudan
del Sud. Actualment treballa a la Fundació Migra Studium, en el projecte d'acollida de
refugiats i migrants (https://www.hospitalaris.org/ [6]). Així mateix, és el director de l'Escola
Ignasiana d'Espiritualitat del centre de reflexió Cristianisme i Justícia [7]. Diego Carrillo,
arquitecte i cofundador de la Cooperativa Celobert [8], conversarà amb Pau sobre l'ofici de
l'arquitecte en emergències humanitàries, així com la intersecció entre arquitectura i
espiritualitat.
10.11.2020 a les 19h: REHABILITACIÓ D'EDIFICIS CATALOGATS [9]. La xerrada anirà a
càrrec de l'arquitecte Pere Santamaria [10]. Ens parlarà de les rehabilitacions de:
- Casa Alter de Manresa: es tracta d?una rehabilitació integral amb reforç estructural, canvi
de distribució, façanes, i ampliació edifici annex.
- Casino Borràs de Castellbell i El Vilar: es tracta d?una rehabilitació d?una façana del Casino.
17.11.2020 a les 19h: HABITAR: ACCIÓ REVOLUCIONÀRIA [11]. La xerrada anirà a càrrec
de l'equip d'aruitectes SIDREAL [12].
Quan l'habitatge digne esdevé mite, autoorganitzar-se no és una opció, és la resposta. Viure
col·lectivament com exercici d'empoderament de les classes popular.
01.12.2020 a les 19h: VA DE LÍMITS [13]. La xerrada anirà a càrrec de l'arquitecta Lídia
Arboix. Per millorar l?habitatge s?ha de millorar la ciutat: es poden possibilitar petits canvis
per humanitzar el carrer: des de l?arquitectura, des de l?administració amb la complicitat dels
habitadors del carrer.
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