ARQUINSET’17 			
BCN’92, 25 ANYS DESPRÉS
L’Arquinset 2017 proposa una reflexió
interdisciplinària sobre el llegat dels JJOO del 92 en
tots els camps del disseny, des de l’arquitectura, el
model de ciutat i l’espai públic fins a l’art al carrer, el
disseny industrial, el disseny gràfic, etc.
Un quart de segle després, sembla un bon
moment per reflexionar, amb prou independència i
perspectiva, sobre els efectes d’un esdeveniment de
gran impacte ciutadà i cultural com ara la celebració
d’uns Jocs Olímpics a finals del segle xx. Bones
pràctiques, experiències fallides, conseqüències i,
en definitiva, lliçons apreses. Llums i ombres. Encerts
i errors. Aquest és el llegat de BCN’92.
Es tracta d’una reflexió oberta als experts en les
diferents branques del disseny representades per
les associacions del FAD, així com als actors de la
ciutat i al públic —professional, o no— en general.
Tot plegat, per disposar de conclusions que ens
permetin encarar, amb més coneixement, possibles
reptes de futur.
El debat, coordinat per diverses associacions del
FAD, s’iniciarà amb una reflexió sobre el model
urbà de Barcelona i la seva relació amb els JJOO,
organitzada per l’ARQUIN-FAD. Van suposar els
Jocs una modificació impactant del model urbà de
Barcelona, com molts creuen, o, al contrari, es van
limitar a funcionar com a catalitzador i accelerador
d’un model urbà prèviament dissenyat i convingut?
Van contribuir a generar un model modern de ciutat
o, contràriament, van originar una ciutat icònica,
gentrificada, insostenible, víctima del seu propi èxit?
En els dies següents, es reflexionarà sobre l’art i
l’espai públic, en un debat organitzat per l’A-FAD,
i sobre el disseny industrial que va veure el món,
a través d’un making of entre responsables de
dissenys olímpics de BCN’92, organitzat per
l’ADI-FAD.
El programa de debats es tancarà, el dijous
5 d’octubre, amb una taula rodona sobre les
arquitectures dels Jocs, organitzada per l’ARQUINFAD. En el cas dels equipaments, es tracta
d’arquitectures vinculades realment a la ciutat o tan
sols als Jocs? Com es mantenen, com es gestionen,
com contribueixen al funcionament ordinari de la
ciutat, quin valor afegit patrimonial han suposat?
I, en el cas de les arquitectures residencials, han
constituït noves centralitats de la ciutat o han
generat entorns autònoms? Han contribuït a
consolidar-ne la funció residencial, o es tracta d’una
oportunitat perduda per fer de Barcelona una ciutat
més inclusiva?
Si el temps ho permet, el matí del dissabte 7
d’octubre, amb la col·laboració imprescindible de
l’AAUC (Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de
Catalunya), el dedicarem a fer una passejada en
bicicleta des de la muntanya fins al mar, revisitant
les viles olímpiques de la Vall d’Hebron i el Poblenou
i els equipaments olímpics singulars de l’àrea de la
Vall d’Hebron i el Front Marítim.

PROGRAMA
DILLUNS, 2		
JJOO I MODEL URBÀ:
BARCELONA I EL LLEGAT DEL 92
Auditori del DHUB, 19.00 h
Ponent: Maria Buhigas, arquitecta
Taula rodona
Organitza: ARQUIN-FAD

DIMARTS, 3
L’ART EN L’ESPAI PÚBLIC
DE LA BARCELONA OLÍMPICA
I LA SEVA HERÈNCIA
COAC, 19.00 h
Debat obert		
Organitza: A-FAD

DIMECRES, 4		
THE MAKING 0F V-40: EL DISSENY
QUE VA VEURE EL MÓN
Debat obert
Organitza: ADI-FAD

DIJOUS, 5
LES ARQUITECTURES DELS JOCS:
LLEGAT O CÀRREGA?
Auditori del COAC, 19.00 h
Ponent: Jordi Farrando, arquitecte
Taula rodona
Organitza: ARQUIN-FAD

DISSABTE, 7		
BICICLETADA OLÍMPICA
De la Vall d’Hebron a la Mar Bella.
Recorregut per les viles olímpiques i les
instal·lacions esportives de la Vall d’Hebron
i el Front Marítim, sempre en sentit
descendent, comprovant-ne la integració a la
ciutat, l’apropiació ciutadana, els efectes del
temps, la vigència o no dels models emprats,
l’estat de conservació, etc.
Organitza: AAUC, Associació d’Arquitectes
Urbanistes de Catalunya
Inscripció AQUÍ: https://www.arquitectes.cat/
ca/inscripcio-pedalada-olimpica
Bicicletada gratuïta socis del FAD i de l’AAUC
Places limitades
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