
10 DISTRICTES, 
10 FESTES 

D’ARQUITECTURA

Festa d’Arquitectura de Ciutat Vella 
Repensem el Sanatori Antituberculós 

Sabies que Arquitectura i Salut van molt lligades? 
El Sanatori Antituberculós va ser projectat per fer front 
a una altra pandèmia com l’actual covid19 Avui l’edifici és un 
referent de l’arquitectura racionalista a Barcelona.  

Posa cap per avall una taula, un llençol a sobre i ja tens 
una hamaca per fer teràpia solar (per infants) 

Envia’ns una fotografia i la compartirem tots junts a par-
tir del 10 de maig de 2020! 

        ENVIA AQUÍ LA TEVA FOTO

El dia que fem la Festa presencial convertirem els entorns 
del Sanatori Antituberculós en una gran plaça per fer ban-
ys de sol, seguint l’estructura d’un hospital de campanya.

Cada districte de Barcelona compta amb un Grup d’Arquitectes —impulsat pel COAC i obert als arqui-
tectes del districte— que reflexiona sobre els temes d’interès i actualitat relacionats amb l’espai urbà i 
l’arquitectura. Des de fa dos anys, aquests grups també dinamitzen els tallers que es realitzen a les Festes 
d’Arquitectura.

Enguany, la proposta és posar en valor un espai singular a cada districte de la ciutat, i busquen aportar 
reflexions des d’un punt de vista sociocultural i d’innovació social.

Les festes, doncs, posen en valor el patrimoni rural de Nou Barris, el passat industrial de Sant Martí, un edi-
fici historicista a l’Eixample o l’arquitectura més avantguardista del Moviment Modern a Ciutat Vella i Sant 
Andreu, a més a més de l’arquitectura de l’aigua d’Horta-Guinardó. També podrem aprendre el significat de 
noves paraules com refugi climàtic i naturalització de la ciutat a Sarrià, o què és una mapathon a Les Corts. 
Alhora, a Sants-Montjuïc, comprovarem la importància del comerç de proximitat i a Gràcia podrem sentir 
com es pot fer una Festa del Silenci

Donada la situació d’emergència sanitària, hem posposat les festes presencials, però volem que la Setmana 
d’Arquitectura del maig tingui les seves festes d’arquitectura online. En aquest sentit, cada festa orga-
nitza tallers per fer des de casa i accions participatives.

Alumnes de la UIC School of Architecture durant el Climathon 
organitzat per la CTPA a la ETSA de Reus

Banys de sol als balcons i finestres! 

PROPOSTA D’ACTIVITAT

https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
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Festa d’Arquitectura de l’Eixample
Obrim el teló! 

Festa d’Arquitectura de Gràcia 
La Festa del silenci 

Has vist alguna vegada les columnes del temple romà 
de Barcelona? 
El Taller Masriera, tot i ser un edifici de fa uns 140 anys 
hi té moltes semblances. 
T’imagines anar a aquest futur Ateneu de la Dreta de 
l’Eixample?  

Has escoltat mai el silenci d’una plaça? 
A la plaça de la Virreina farem tallers i jocs que ens ajuda-
ran a aconseguir-ho. 

Fem la Festa del Silenci! 

Grava’t ballant la coreografia de 2 minuts i envia-la a 
abans del 5 de maig.

        ENVIA AQUÍ EL TEU VÍDEO

El coreògraf i ballarí Toni Mira ha dissenyat un ví-
deo-muntatge on fusionarà els seus estudis d’arquitec-
tura amb la seva passió, la dansa.

Aprèn la coreografia amb els vídeos que ha preparat Toni 
Mira!

Vídeo 1 / Vídeo 2  / Vídeo 3  

Vídeo 4 / Vídeo 5 / Video 6

A partir del 8 de maig a les 20.15 h “Obrirem el teló” i 
podràs veure el vídeo col·lectiu amb el Ball al Balcó dels 
que hi heu participat.  
www.arquitectes.cat

L’arquitecta Itziar Baines ens ajuda a construir un pal de 
pluja. Mireu el vídeo on ens explica com fer-ho.

Quan el tinguis, envia’ns un vídeo amb el disseny i el so 
del teu pal de l’aigua.

        ENVÍA AQUÍ EL TEU VÍDEO

En la Festa d’Arquitectura presencial recorda portar el 
teu instrument per fer una obra d’art acústica i col·lec-

Lila Ribera i Toni Mira

 Itziar Baines

Ballo al balcó

Construïm un pal de pluja

PROPOSTA D’ACTIVITAT

PROPOSTA D’ACTIVITAT

https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
https://youtu.be/WcXGMcPB_gY
https://youtu.be/F0jjULojTuY
https://youtu.be/uDz6SSjgTt8
https://youtu.be/k0JGmZTs5wU
https://youtu.be/gmgA1pbqx50
https://youtu.be/glUoQIID-SI
http://www.arquitectes.cat
https://youtu.be/9H3qVtnQL7g
https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
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Festa d’Arquitectura d’Horta-Guinardó 
Fem fontada a la Font d’en Fargues 

Festa d’Arquitectura de Les Corts  
Construïm una ciutat inclusiva! 

T’agrada jugar amb l’aigua? 
Vols conèixer totes les fonts d’Horta-Guinardó? 
Arquitectes del barri han preparat una Festa per descobrir 
les 60 fonts que alimentaven tota la ciutat! 
 

T’imagines anar al Campus Sud de la Diagonal els caps 
de setmana a construir sostres, jugar, fer esport, plantar ar-
bres i despertar vocacions de què volem ser de grans? 
La ciència, la tècnica i l’art al carrer, ara a casa! 

Es tracta d’un joc online realitzat pels estudiants de 
Cooperació 2 de la UIC on, pas a pas, podràs recórrer 
des de casa les 14 rutes de l’aigua que tenim al districte.

Cada ruta amaga 5 fites que t’explicaran la història de 
l’aigua i el seu patrimoni.
Qui més preguntes encerti i més ràpid ho faci, tindrà un 
premi el dia que fem la Festa presencial.  
I diverteix-te a casa amb els Jocs d’aigua col·labora-
tius i d’equilibri!  

I no t’oblidis enviar-nos una imatge si t’ho has passat bé.

        ENVIA AQUÍ LA TEVA FOTO

Fes una maqueta i prepara’t pels tallers que trobaràs a la 
Festa, construccions amb fusta, canyes, bambó o tubs 
de cartró!  

Posem la primera llavor per un campus més verd i in-
clusiu! 

Els estudiants d’arquitectura i paisatgisme de l’ETSAB, 
dirigits per l’arquitecta Marina Cervera, ens expliquen 
com fer-ho. 

El dia de la Festa presencial els podrem plantar col·lec-
tivament al Parc de la Bederrida. 

Cooperació 2.UIC

 Marina Cervera.ETSAB

Horta- Guinardó gota a gota 

Posem una llavor

PROPOSTA D’ACTIVITAT

PROPOSTA D’ACTIVITAT

https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/jugaalaigua.pdf
https://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/jugaalaigua.pdf
https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
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Festa d’Arquitectura de Nou Barris 
Recuperem Can Valent 

Festa d’Arquitectura de Sant Andreu  
Un habitatge per a tothom  

Pregunta als més grans de la família com era Nou Barris 
quan eren petits. 
Segur que recorden les masies! Si participes a la Festa d’Ar-
quitectura faràs un viatge en el temps a la Masia de Can 
Valent.
Sabies que moltes barcelonines venien fins aquí a comprar 
el seu ram de núvia?

 

Coneixes la Casa Bloc?
És un dels primers i millors exemples d’habitatge social de 
l’arquitectura moderna catalana. 
Vine a descobrir-lo! 
 

L’artista i educadora en l’art Clara Gassull ens proposa un 
taller d’Antotípies.
És un procés fotogràfic que utilitza els pigments de les 
flors per produir una impressió.

Fes la teva Antotípia i envia’ns una foto.

        ENVIA AQUÍ LA TEVA FOTO

La Clara Gassull ens explica en aquest vídeo com fer-
ne una.

El dia que es faci la festa presencial les posarem totes 
juntes al voltant de Can Valent, i recuperarem els colors i 
els perfums de quan a Can Valent estava rodejat de flors.

Quins són els espais que més has gaudit durant aquests 
dies de confinament i quins els que més has trobat a 
faltar?

Envia’ns el teu dibuix. 

        ENVIA AQUÍ LA FOTO DEL TEU DIBUIX

Clara Gassull

Fons GATCPAC. Arxiu Històric del COAC

Taller d’antotípies 

Com t’imagines l’habitatge del futur? 
Dibuixa’l! 

PROPOSTA D’ACTIVITAT

PROPOSTA D’ACTIVITAT

https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
https://youtu.be/XtSCQjj6agY
https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
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Festa d’Arquitectura de Sant Martí  
Recuperem el patrimoni industrial de La Escocesa 

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

Vols conèixer el patrimoni industrial i social del barri?
 
El Grup d’Arquitectes de Sant Martí volem potenciar la seva 
rehabilitació per donar resposta a les diferents necessitats 
d’equipament, serveis i habitatge del districte. 

 

Has pensat mai que les botigues són els ulls dels nostres 
carrers? 
El comerç de proximitat ens apropa al veïnat compartint 
il·lusions i preocupacions, donant seguretat i vida al carrer. 
El Grup d’Arquitectes de Sants-Montjuïc dediquem la Festa 
d’Arquitectura al comerç i l’artesania, posant en valor la seva 
història i la innovació com a reptes de futur! 

Us proposem gaudir d’un un joc col·laboratiu on s’han de 
recuperar els tresors de la ciutat: Equipaments, Habitat-
ge, Comunitat i Identitat.

Dissenyat pel Seminari d’Arquitectes de Capçalera de 
l’ETSAB UPC, jugant podreu conèixer els projectes que 
els estudiants proposen pel barri i també podràs perso-
nalitzar-lo amb nous reptes que tu consideris. No pots 
deixar de jugar-hi! 

Descarrega’t i imprimeix el joc i fes una fotografia del 
tauler per veure com heu guanyat

        ENVIA AQUÍ LA TEVA FOTO

Envia’ns una imatge d’una botiga que recordis de l’eix 
comercial de Creu Coberta.  

        ENVIA AQUÍ LA TEVA FOTO

El dia que fem la festa presencial es penjaran a cada 
aparador. 

Ens ajudes a fer memòria? 

Pere i Mireia. Arquitectes de Capçalera

Creu Coberta 74, Guarnicioneria Planellasóbjectes de pell

Repensem el districte de Sant Martí 

Fem una gimcana històrica

PROPOSTA D’ACTIVITAT

PROPOSTA D’ACTIVITAT

https://drive.google.com/file/d/16mAZSqhBM3iQWq-JQX6TrJLbFU-tETDI/view
https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
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Festa d’Arquitectura de Sarrià-Sant Gervasi   
Vine a berenar a l’hort del barri! 

Festa d’Arquitectura del Litoral   
De la Ricarda a les 3 xemeneies -  
del Prat de Llobregat a Sant Adrià del Besòs 

El sobreescalfament del planeta obliga cada cop més a crear 
refugis climàtics. 

Vine a descobrir el CAS Sarrià 
Podrem plantar i berenar amb la collita del barri !  

La Setmana d’Arquitectura de Barcelona té com a eix temà-
tic el Litoral. 
De la mà de BICI Cultura BCN farem una bicicletada online 
Descobriràs els secrets que amaga aquest recorregut, a ve-
gades no visible, per preparar la gran bicicletada que farem 
presencialment quan s’acabi el confinament.  

L’arquitecta Marta Pérez ens convida a explorar i assabo-
rir l’arquitectura fent un Pavelló Mies comestible a casa.

L’edifici, construït el 1929 per a l’Exposició Universal de 
Barcelona, és un referent de l’arquitectura moderna al 
món, i és davant la Font Màgica de Montjuïc.
 

Troba tots els passos a seguir aquí! 

Envia’ns la imatge de la teva obra d’art i la compartirem i 
assaborirem amb tothom!

        ENVIA AQUÍ LA TEVA FOTO

Pedalarem pels 36 km de ruta del litoral barceloní.
Entrenem des de casa

L’arquitecte Jaume Carné, de Bicicultura Barcelona, ens
ha preparat la ruta, troba-la aquí!

Marta Pérez

BiciCultura Barcelona

Cuinem el Pavelló Mies amb fruites

Pedalada online 

PROPOSTA D’ACTIVITAT

PROPOSTA D’ACTIVITAT

Copyright © Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Entitats convocants:

http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/taller_pavello_xocolata_i_fruita_marta_perez.pdf
https://www.arquitectes.cat/ca/autoritzacio-festes-arquitectura
http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/127/front_maritim_ruta_bicicleta.pdf

