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Festa
d'Arquitectura de
Sarrià-Sant
Gervasi: Vine a
berenar a l'hort
del barri!

Demarcació :
Data inici :
Tornar

L'arquitectura i la gastronomia són dues arts que tenen en comú el desig d'estimular
els sentits i crear sensacions noves i agradables. Què passa quan les unim?

L'arquitecta Marta Pérez ens convida a construir un pavelló Mies molt diferent: un pavelló
comestible.

Festa
d'Arquitectura del
Litoral:
Bicicletada online

Demarcació :
Data inici :
Tornar

De la mà de Bici Cultura BCN, fem una bicicletada online des de la Ricarda, al Prat de
Llobregat, fins a les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs.
El dia que ens puguem tornar a trobar i celebrar la Festa d?Arquitectura del Litoral, farem la
pedalada presencial tots junts. Fins aleshores, us animem a descobrir els diferents espais
que trobarem durant els 36 km que dura la ruta de manera online, que cansa menys!

Festa
d'Arquitectura de
Sant Andreu: Un
habitatge per a
tothom

Demarcació :
Data inici :
Tornar

Al barri de Sant Andreu hi trobem una de les icones de l'Arquitectura Moderna a Barcelona: la
Casa Bloc

. Va ser el primer edifici a Catalunya d?habitatge social en alçada, i es va dissenyar per
proveir d?habitatge de lloguer social digne als obrers de les indústries tèxtils de Sant Andreu.
Malauradament, aquest edifici del GATCPAC no gaudeix del reconeixement ni la visibilitat
que es mereix. És per això que el Grup d'Arquitectes de Sant Andreu l?ha triat com a
protagonista de la Festa d'Arquitectura del districte.

Festa
d'Arquitectura de
Nou Barris:
Recuperem Can
Valent

Demarcació :
Data inici :
Tornar

Pregunta a la teva família com era Barcelona quan eren petits. Segur que recorden les
masies!

Festa
d'Arquitectura de
Sants-Montjuïc:
El comerç d'ahir,
d'ara i sempre

Demarcació :
Data inici :
Tornar

Has pensat mai que les botigues són els ulls dels nostres carrers? Al comerç ens trobem amb
el veïnat, compartim il·lusions i preocupacions... Les botigues ens donen seguretat, i també
donen vida al carrer. Per això, el Grup d'Arquitectes de Sants-Montjuïc vol dedicar la Festa
d'Arquitectura al comerç de proximitat i l?artesania de tota la vida, posant en valor la història i
la innovació com a repte de futur.
Els comerços de Creu Coberta

Festa
d'Arquitectura de
Ciutat Vella:
Repensem el
Sanatori

Antituberculós

Demarcació :
Data inici :
Tornar

Sabies que arquitectura i salut van molt lligades? El Sanatori Antituberculós va ser
projectat pel GATCPAC als anys 30 del segle XX per fer front a una pandèmia com l'actual, i
representa un referent de l?arquitectura racional de Barcelona.
Des dels anys 90, i després de la rehabilitació de l?edifici, el CAP del Raval Nord ocupa els
espais de l?antic Sanatori. Aquesta transformació, però, sempre ha arrossegat algunes
dificultats funcionals i, a més, s'ha quedat petit per a les necessitats de la població d?avui dia.

Festa

d'Arquitectura de
l'Eixample: Obrim
el teló

Demarcació :
Data inici :
Tornar

La Festa d'Arquitectura de l'Eixample gira al voltant del Taller Masriera, edifici icònic del
districte ubicat al carrer Bailèn. La voluntat és posar en valor l'edifici i aconseguir que pugui
ser un ateneu per al barri. Per això, l'activitat proposada pel Grup d'Arquitectes de
l'Eixample té relació amb les arts escèniques.
Ballo al balcó

Apropem
l'arquitectura a
infants i joves
amb tallers per fer
des de casa
En el marc de la Setmana d'Arquitectura, que se celebra entre el 7 i el 17 de maig de
forma virtual, el nostre programa 'Arquitectura a les Aules. Aprendre a casa' posa a
disposició de famílies i escoles tallers online elaborats per professionals de
l'arquitectura, amb l'objectiu d'oferir una nova mirada sobre els espais que ens
acompanyen i oferir continguts educatius adaptats a totes les edats que ajudin a
passar aquesta època de confinament.
Tallers per a primària i secundària per fer des de casa
2020-04-27 10:25

Tornar

Acerquemos la
arquitectura a
niños y jóvenes
con talleres para
hacer desde casa
En el marco de la Semana de Arquitectura, que se celebra entre el 7 y el 17 de mayo de
forma virtual, nuestro programa 'Arquitectura en las Aulas. Aprender en casa' pone a
disposición de familias y escuelas talleres online elaborados por profesionales de la
arquitectura, con el objetivo de ofrecer una nueva mirada sobre los espacios que nos
acompañan y ofrecer contenidos educativos adaptados a todas las edades que ayuden
a pasar esta época de confinamiento.
Talleres para primaria y secundaria para hacer desde casa
2020-04-27 10:25

Tornar

Festa
d'Arquitectura de
Gràcia: La festa

del silenci
Pàgines

Demarcació :
Data inici :
Tornar

El Grup d'Arquitectes de Gràcia proposa un gran repte per al barri: fer una festa on el
protagonista sigui el silenci. L'objectiu és conscienciar i ajudar la ciutadania a reduir el soroll a
les places del barri, un tema que preocupa el veïnat, i contribuir així a la millora de la
convivència i la vida quotidiana al barri. Per a això, et proposem una activitat que convida a
reflexionar sobre el silenci i el paisatge sonor urbà.
T?animes a fabricar un pal de pluja?
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