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PRESENTACIÓ

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Mies van der Rohe, en col·laboració amb

Barcelona Building Construmat i ArquinFAD, impulsen la tercera edició de la Setmana d’Arquitectura, una iniciativa

compartida que tindrà lloc en diferents escenaris de Barcelona del 9 al 19 de maig.

Durant aquests dies Barcelona es converteix en l’epicentre d’un ampli ventall d’activitats relacionades amb el món de

l’arquitectura i la ciutat, més enllà de les fronteres disciplinàries i territorials. En el centenari de la fundació de l’escola de

disseny i arquitectura Bauhaus, l’edició d’enguany posa èmfasi en el llegat dels diferents moviments arquitectònics de

principis del segle XX, per estimular la reflexió sobre l’entorn construït de les ciutats i el seu valor a través de la

difusió de l’activitat arquitectònica, el coneixement, l’experiència i debat.

Sens dubte, Barcelona té en la seva arquitectura un patrimoni d'indubtable valor. L'arquitectura és la base de l'espai físic

en el qual es desenvolupa la vida dels barcelonins i barcelonines, i per això la Setmana d’Arquitectura vol servir per a

reforçar aquest vincle imprescindible entre arquitectura i ciutadania. Des del COAC es vol estimular la reflexió sobre

l’entorn construït de les ciutats i el seu valor a través de la difusió de l’activitat arquitectònica, el coneixement,

l’experiència i debat, amb una sèrie d’actes.

Presentació de la Setmana d'Arquitectura. Consulteu el vídeo a https://youtu.be/bp7tGwfTg0s

La Fundació Mies escull l’edifici del COAC de Plaça Nova com un dels espais convidats.

També s’exposa la seu del COAC en els tòtems a la ciutat per fer visible que la rehabilitació de la seva façana ha estat

nominada als premis de la Fundació Mies Van der Rohe 2019. Obra realitzada per la societat Fuses-Viader Arquitectes

SLP —Josep Fuses i Joan M. Viader— i els arquitectes Jorge Perea y Jordi Mansilla.

Els actes organitzats pel COAC s’han basat en cinc eixos:

- Arquitectura a les Aules

- Tallers familiars al COAC

- Exposicions i actes programats pel departament de Cultura del COAC durant la Setmana d’Arquitectura

- La Nit dels Museus

- Festa d’Arquitectura #PlantemSomnis #FemPaisatge

Per a dubtes en relació a la coordinació del projecte:

Sandra Bestraten, presidenta de Barcelona del COAC - presidentabcn@coac.cat

Àrea de Cultura del COAC – activitatsculturals@coac.cat
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ARQUITECTURA
A LES AULES
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El Col·legi d'Arquitectes vol apropar l’arquitectura a l’educació, i encara més des de l'aprovació de la Llei de

l’Arquitectura, on es defineix l’arquitectura com activitat d’interès general al servei de la societat. ArquiEscola és el

programa educatiu adreçat a centres educatius de primària i secundària amb què el COAC posa a disposició dels

docents un seguit de recursos perquè es pugui treballar l'arquitectura de manera transversal. És una eina flexible i

adaptable que estructura la mirada dels infants i joves cap a l'entorn habitat.

El programa, que compta amb el suport del Consorci d'Educació de Barcelona i el Departament d'Educació de la

Generalitat de Catalunya, es basa en tres eixos: cos, hàbitat i territori. Aquests es treballen transversalment amb

conceptes com la perspectiva de gènere, la diversitat funcional i cultural, la sostenibilitat i les identitats.

Durant la Setmana d'Arquitectura, del 9 al 19 de maig, s’ha portat l'arquitectura a més de 50 centres educatius amb

tallers i xerrades conduïts per arquitectes dins l’horari lectiu. Els alumnes han pogut observar, pensar i fer seguint el fil de

l'arquitectura del nostre entorn més immediat.

L'arquitectura ha arribat a
més de 4.000 joves
de la mà de
més de 80 arquitectes

L’objectiu és aportar als infants una nova mirada sobre els espais que ens acompanyen, ens emocionen, fomenten

relacions, generen dinàmiques d’inclusió i són una expressió de la civilització i la cultura del nostre temps

ARQUITECTURA A LES AULES
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Escoles i arquitectes participants

Districte de Ciutat Vella

Coordinador: Rafael Díez

• Baixeras, Escola. Arquitecta Maria Manrique 

• Miquel Tarradell, Institut. Arquitecte Rafael Diez Barreñada

• Pau Claris, Institut. Arquitectes Benedetta Rodeghiero i Chiara Buffa

Districte de l'Eixample

Coordinadora: Rosa Maria Galimany

• Granés Batxillerat. Dani Jané Campos, arquitecte i docent, amb arquitectes Batlle i Roig Arquitectes, Estudi Carme Pinós i 
Josep Llinàs

• Immaculada Concepció, Escola. Arquitectes Juan Albert; Sergi Burgada Rodríguez

• Saint Nicholas School, Institució Educativa. Arquitectes Juan Antonio Sanz Ortín

• Poeta Maragall, Institut. Arquitecta Col·lectiu Punt 6 Cooperativa d'arquitectes, sociòlogues i urbanistes; Paloma Martín Vidal

• Sagrat Cor-Diputació, Escola. Arquitecta Anna Vilà Terricabras

Districte de Gràcia

Coordinadora: Imma Domingo

• Josep Maria Jujol, Escola. Arquitectes Angela Amorós Boqué; Oihane Castrillo Ruiz; Pinearq (Ana Maria Álvarez)

• Montseny, Escola. Arquitecta Anna Codina

• Reina Violant, Escola. Arquitectes Eva Pagès Aregall; Marta Domènech

• Secretari Coloma, Institut. Arquitectes Maria Inmaculada Bueno Rosas; Laura Herrera Diez

• Vila de Gràcia, Institut. Arquitectes Inma Domingo Florensa; Pau Barberan; Marc Casany Estrada; Maria Antonieta Loaiza. 

Districte d'Horta-Guinardó

Coordinadora: Liliana Antoniucci

• Font d'en Fargas, Escola. Arquitecte Mariano Serrano

• Heura, Escola. Arquitecte Domínguez Martínez, Oriol.

• Parc del Guinardó, Escola. Arquitecta Redondo Hernando, Elena

• Pit-Roig, Escola. Arquitectes Manal El Mamoun; Jordi Gendrau Julià; Elisabetta Carnevale

• Francisco de Goya, Institut. Arquitectes Jesús Esquinas; cooperativa d'arquitectura arqbag

• Narcís Monturiol, Institut. Arquitecte Manuel Sánchez-Villanueva Beuter

• Anna Gironella de Mundet, Institut. Arquitecta Cristina Florit

• Príncep de Girona, Institut. Arquitecte BIOHABITA!; Sergi López Grado

ARQUITECTURA A LES AULES
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Escoles i arquitectes participants

Districte de Les Corts

Coordinadora: Mónica Vilà

• Abat Oliba Loreto, Escola. Arquitecta Mònica Vilà Renaud

• Lavínia, Escola. Arquitecta Myriam Josefina de Ceda Mejia

• Pare Manyanet, Escola. Arquitectes Grup Mesures lo Medieval (Judit Taberna Torres)

Districte de Nou Barris

Coordinador: Marga Pérez

• Deià, Escola d'Art i Superior. Arquitecte Andrés Lupiáñez

• Àgora, Escola. Arquitecte Carlos Eduardo Castro 

• Antaviana, Escola-Institut. Arquitectes David Gisbert Pruñonosa; Marc Zaballa i Maria Canel

• Santiago Rusiñol, Escola. Arquitectes Rosa Maria Truco Calbet; Anna Ruíz Fonta

• Splai, Escola Arquitecta Núria Garcia Manuel

• Tibidabo, Escola. Arquitecte Miquel Àngel Julià

• Valldemossa, Institut. Arquitectes Antoni Morell i Mestre; Massimo di Modica

Districte de Sant Andreu

Coordinador: Roger Saderra

• Júlia Minguell, Institut. Arquitecte Josep Lluís Soler Montagut

• L'Alzina, Institut. Arquitectes Mònica Asenjo Romero; Jaume Vila Fontcuberta

• La Salle Congrés, Escola. Arquitecte Dani Jané Campos

Districte de Sant Martí

Coordinadora: Marian Milà

• Antoni Brusi, Escola. Arquitectes María José Franco Malaver; Daniel Olmo Ruiperez; Nicole Bongard

• Bogatell, Escola. Arquitecta Elisabetta Carnevale

• Fluvià, Escola. Arquitectes Maria dels Angels Milà Embid; Bodon Zsófia Boglárka

• Miralletes, Escola. Arquitectes Voltes Cooperativa d’Arquitectura (Marta Arnal)

• Quatre Cantons, Institut. Arquitecta Carme Fonseca

• Moisès Broggi, Institut. Arquitecta Silvia Alvarez Montesinos

• La Farigola del Clot, Escola. Arquitectes Domingo Morales Rodriguez; Amado Martín Padilla 

• La Mar Bella, Escola. Arquitecte Federico Pesl Pokrzyva

ARQUITECTURA A LES AULES
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Escoles i arquitectes participants

Districte de Sants - Montjuïc

Coordinador: Ricard Feriggle

• Barrufet, Escola. Arquitecta Evangelina Cambon

• Cal Maiol, Escola. Arquitectes Caterina Figuerola Tomás; Mata Pérez, Ainhoa; Roger Panadès Llorens; Marco de 
Melo; Albert Barberà

• Gayarre, Escola. Arquitectes Ricard Fericgla; Laia Capellades Olivella; Giulia Molinari; Anna Mallén Vivó

Districte de Sarrià Sant Gervasi

Coordinadora: Cristina Mora

• Canigó, Escola. Arquitecte Ricardo Gómez Val

• Montserrat, Escola. Arquitectes Miquel Colomer; Iñigo Ugalde Blázquez

• Dolors Monserdà-Santapau, Escola. Arquitectes Joan Marc Carrasco Bultó i Laia Oroval

• Pia Balmes, Escola. Arquitectes Georgina Vázquez i Enric González

• Sant Gregori, Escola. Arquitecta Inma Domingo Florensa

• Tàber, Escola. Arquitecta Maria Sisternas i Tusell

• Liceu francès, Escola. Arquitecta Ruth Costa

Sabadell

• La Trama, Escola. Arquitecte Cesc Camps

ARQUITECTURA A LES AULES

8



Síntesi dels 150 tallers

Tots els tallers s’han estructurat en l’esquema elaborat per El Globus Vermell pel projecte educatiu del COAC,

ArquiEscola. Consulteu el projecte sencer a www.arquitectes.cat/ca/coac/arquiescola

ARQUITECTURA A LES AULES
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Síntesi dels 150 tallers

Les fitxes de resum de cada equip d’arquitectes participant s’ha estructurat seguint l’esquema de l’ArquiEscola.

A mode de síntesis dels 150 tallers realitzats es poden identificar els següents aspectes.

Eixos Fases

Conceptes bàsics Conceptes transversals

ARQUITECTURA A LES AULES
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ARQUITECTURA A LES AULES 5.0

Un cop finalitza la Setmana d’Arquitectura es dona continuïtat als 150 tallers amb Arquitectura a les Aules 5.0, un espai

virtual que permet fer visible tota la feina que s’ha fet a les més de 50 escoles que han participat en l’activitat

Arquitectura a les Aules.

Aquest Arquitectura a les Aules 5.0 és una base de dades virtual que permet fer cerques per poder accedir als

diferents tallers, ja sigui entrant pels conceptes bàsic, transversals, els eixos i les fases que ha estructurat cada acció a

l’aula. També per temàtiques, pel nom de l’escola o l’arquitecte que l’ha realitzat. D’aquesta forma es dona visibilitat a les

diferents àrees professionals que treballen des de l’arquitectura, ja sigui l’eficiència energètica, la il·luminació, el paisatge

i els patis, així com reconèixer el patrimoni que envolta cada centre docent.

Aquest espai vinculat a l’ArquiEscola permet recollir les diferents activitats divulgatives que des del COAC s’estan duent a

terme. Permet alhora identificar equips d’arquitectura que de forma programada ofereixen tallers familiars d’arquitectura.

Arquitectura a les Aules 5.0 també vol ser un estímul per tal que els centres docents s’animin a incorporar en els

seus programes docents l’aprenentatge significatiu de l’arquitectura.

Per això cada escola que ha participat a Arquitectura a les Aules 2019 tindrà un element identificatiu, com una fulla. Si

aquests centres participen el darrer cap de setmana d’octubre al festival 48H OpenHouse el seu identificatiu tindrà dues

fulles, si es repeteix a la Setmana d’Arquitectura 2020 en tindrà tres… Si el centre docent comença a fer pilotatge per

ensenyar arquitectura de forma troncal, és a dir, forma part del projecte l’ArquiEscola, el seu identificatiu serà un arbre.

D’aquesta manera, Arquitectura a les Aules 5.0 permet ser un espai per fer visible cadascuna de les fases de la

implementació de l’ensenyament de l’arquitectura als centres docents.

Disseny de la idea:

• Els arquitectes Sophie, Miquel Àngel Julà, Sandra Bestraten;

• Programari 300.000Km, arquitecta Mar Santamaria.

• Revisió de la idea Imma Marín, docent experta en el joc.
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TALLERS
FAMILIARS



L’escola que m’agradaria, amb ulls d’infant

Entitat organitzadora 
COAC

Lloc
Sala d’actes COAC

Data
10 de maig a les 18 h

Descripció
Després de la jornada “Nous espais, nous aprenentatges”, en què docents i arquitectes van debatre sobre el futur dels
espais educatius, ara donem el protagonisme als infants i joves. Volem escoltar què és el que més els agradaria que
tingués la seva escola. Ens centrarem en diversos casos en què ja hi ha hagut una reflexió prèvia sobre els espais per
part de l’equip pedagògic i de la mà d’un arquitecte.

A partir d'aquesta reflexió, parlarem amb infants i joves sobre els diferents espais:

Transformació de les aules i els espais comuns: Centre d’Estudis Joan XXIII – Jesuïtes Bellvitge
Arquitecte Carles Francesch
Estudiants de 6è: Elena Castillo, Aitana Castillo, Naiara Rodríguez, Pau Hormias

L’entrada de l’escola: Escola Concepció, Eixample
Arquitecta Beth Cantallops
Estudiants 6è: Natàlia Dalmau, Abril Grau, Eva Magrinyà, Lia Portnoy

L'entorn, l’escola i el barri: Escola la Floresta
Arquitecta Eva Serrats
Estudiants de 6è i la ESO: Tomàs Girau, William Marelz, Nil Sitjà, Matilda Pla, Pierd Salvadó, Alba Cuenca, Daniel Girau, 
Núria Ros, Lula Robles

Veure el vídeo de l’acte a https://youtu.be/apOi4C37kr8

TALLERS FAMILIARS
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La rehabilitació de la façana del COAC 
en realitat virtual i augmentada

Entitat organitzadora 
COAC

Lloc
Sala d’actes COAC

Data
11 de maig d’11 a 14 h

Descripció
El COAC aposta per la innovació en l'arquitectura COAC 5.0, a través de la realitat virtual i augmentada. Sota aquesta
mirada, durant la Setmana d’Arquitectura es vol posar en valor la renovació urbana i en especial la rehabilitació de la
façana de la seu del COAC a plaça Nova a través d’ulleres de realitat virtual, amb les quals els assistents podran entrar
dins de l’edifici i visitar-ne els diferents espais, activitats i detalls amagats, com poden ser les plaques fotovoltaiques que
alimenten d’electricitat el propi autoconsum de gairebé 10% de l’edifici.

A nivel de realitat augmentada també s’ha configurat l’estand del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya al BBConstrumat on
els assistents al posar-se les ulleres han pogut redissenyar l’espai, afegint mobiliari, sofàs, làmpades i per què
no…plantant arbres de forma virtual, els mateixos que el diumenge 19 es plantaran de forma real a la Festa
d’Arquitectura #PlantemSomnis #FemPaisatge.

Coordinat per Ernest Redondo, director del Grup d’Investigació Arquitectura, Disseny: Representació i Modelatge
(ADR&M) de l’ETSAB i La Salle.

Col·laboradors: Héctor Zapata i Isidro Navarro

TALLERS FAMILIARS
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Història de Barcelona explicada per Jordi Querol 
per a joves i no tan joves

Entitat organitzadora 
COAC

Lloc
8a planta – Mirador de Barcelona del COAC

Data
11 de maig - 3 sessions (a les 11.30 h, les 12.15 h i les 13 h)

Descripció
On vivien els primers barcelonins? Com es vivia en l'edat mitjana? Què hi havia a l'Eixample abans del Pla Cerdà? Són
algunes de les preguntes que respondrà Jordi Querol en aquestes xerrades d'una manera fàcil i amena.

Aquestes sessions són una bona introducció al coneixement de la ciutat, des dels romans fins al Fòrum de les Cultures,
per als més joves i per als que no ho són.

Jordi Querol és, a més d'arquitecte, pianista i professor d'urbanisme, un esperit creatiu, tan divers com la ciutat que
l'apassiona, i que l'ha portat també a realitzar les il·lustracions a ploma que acompanyen els textos que explica.

El taller s’ubica a la 8a planta de la seu del COAC a Plaça Nova, una sala diàfana amb unes vistes privilegiades a la
porta de Barcino, just davant de la Catedral.

Aquesta planta també permet veure l’únic espai de l’edifici on no hi ha fals sostre, de manera que permet veure el
contrast de l’estructura d’acer de grans dimensions i els revoltons ceràmics, gairebé artesanals, que daten el 1962, un
edifici molt modern per aquell moment a la ciutat.

TALLERS FAMILIARS
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Dibuixa la cartografia de Barcelona

TALLERS FAMILIARS
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Entitat organitzadora 
COAC

Lloc
Altell del COAC

Data
11 de maig d’11 a 14 h

Descripció
Taller de redibuix de la cartografia de la ciutat per part d’infants, joves i adults. Són quatre grans plans de Barcelona i
cada un representa una de les capes.

• Parcs i lleure: color verd

• Edificis importants: color magenta

• Carrers i estacions de metro/tren: color cian

• Illes: color groc

L’objectiu d’aquest taller ha estat redibuixar Barcelona des de la mirada infantil. A la vegada, aquests plànols seran la 
base de l’ArquiJoc, un joc virtual que permetrà situar cada taller que s’ha realitzat en cadascun dels 65 centres docents 
de Barcelona. 

Amb la col·laboració de:

Donació de les ceres Caran d’Ache



Un arbre – un lloc – una ciutat

Entitat organitzadora 
COAC - El Globus Vermell

Lloc
Sala d’exposicions, planta baixa del COAC

Data
11 de maig d’11 a 14 h

Descripció
Barcelona és una ciutat molt densa (gairebé 16.000 habitants/km²) i, alhora, és una de les ciutats del món que té menys
zones verdes (només 6 m² de verd per habitant). Concretament, a l’Eixample el 95% de la superfície està coberta per
edificis, voreres i asfalt i, per tant, només el 5% és de terra i transpira. Es duen a terme polítiques concretes perquè la
natura tingui el seu lloc a la ciutat i perquè s’incrementi la diversitat biològica, amb la convicció que una ciutat més verda
és una ciutat que obre més possibilitats a la salut i al benestar de les persones.

En aquest sentit, l’activitat que es proposa pretén ser una eina de reflexió entorn a la renaturalització de la ciutat. S'oferirà
als participants un escenari urbà (terrassa, balcó, pati, jardí, vorera, cruïlla...) i un element natural (alzina, xiprer, plàtan,
cedre...), per definir usos al voltant d’aquest, dissenyant "un lloc" ple de vida i activitat, gràcies a la introducció del verd.

Objectius generals:

• Promoure la implicació de la ciutadania en l’increment del verd i la biodiversitat, apoderant a les persones en
l’increment del verd des de l’àmbit privat.

• Donar a conèixer els beneficis ambientals i socials del verd en la ciutat, reflexionant sobre els usos de l’espai públic i
la funció d’aquest com a espai de socialització.

• Despertar la reflexió i l’esperit crític sobre l’entorn urbà.

Objectius específics:

• Construcció d’una maqueta col·lectiva dels possibles verds públics i privats a la ciutat.

• Apropar el projecte de les Superilles com a eina de transformació de la ciutat cap a una ciutat més sostenible i
amable, així com els diferents programes i plans que incideixen en l’actuació sobre els espais oberts (el Pla Buits, el
Pla de jardins interiors d’illa, el Pla terrats vius i cobertes verdes...)

• Incitar a la reflexió sobre l’espai a l’aire lliure i els seus usos, oferint la possibilitat de dissenyar aquests espais.

TALLERS FAMILIARS
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EXPOSICIONS I ACTES 
PROGRAMATS PEL 
DEPARTAMENT DE 
CULTURA DEL COAC



Exposició: “Lina Bo Bardi a Bahia”

Entitat organitzadora 
COAC

Lloc
Espai Picasso

Data
9 d’abril a 30 de maig

Descripció
El 9 d'abril a les 19 h el COAC inaugura l’exposició "Lina Bo Bardi a Bahia", concebuda i comissariada per
l'arquitecta Carla Zollinger.

L'exposició mostra un dels períodes més creatius i alhora menys coneguts de l’arquitecta italobrasilera Lina Bo Bardi,
l’experiència del qual fou fonamental en obres com el MASP i el SESC Pompeia, segons paraules d’ella mateixa.

“Important a la meva vida va ser el meu viatge al nord-est [del Brasil]. Aquí, vaig veure la llibertat. La no importància de la
bellesa, de la proporció […] però la [importància] d'un altre sentit profund, que vaig aprendre amb l'arquitectura, sobretot
aquella dels forts, o primitius, populars”

Es mostren doncs obres de Lina Bo Bardi realitzades a Bahia entre 1958 i 1964, quan fou directora del Museu d’Art
Modern de Bahia, i entre 1986 i 1990, quan va realitzar el Projecte Pilot per al Centre Històric de Salvador de Bahia.

A l'acte inaugural comptarem amb una xerrada a càrrec de l'arquitecte Xavier Monteys i de la historiadora de l’art Maria
Iñigo Clavo. Recupereu la xerrada:

https://youtu.be/VQn02dO-ACc

Col·labora:

ACTES I EXPOSICIONS
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Presentació de llibre 
“Sobre la vida i l’arquitectura”, de David Mackay

Entitat organitzadora 
COAC

Lloc
Sala d’actes del COAC

Data
13 de maig a les 18.30 h

Descripció
El dilluns 13 de maig a les 18.30, i en el marc de la Setmana d'Arquitectura, el COAC acull la presentació de l’edició
pòstuma de la traducció de l’assaig de David Mackay On Life and Architecture, publicat el 2013 pel RIAS (Col·legi
d’Arquitectes d’Escòcia). Les edicions en català i castellà van quedar interrompudes per la crisi econòmica, i
eventualment també, per la mort de l’arquitecte. L’Institut de Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona ha assumit fer
realitat aquest projecte, conjuntament amb la família Mackay i el RIAS.

Es compta amb la presència de Ruairidh Mor, representant del RIAS, de John Mackay, fill de l’autor, i un representant de
l’Ajuntament de Barcelona.

L'acte, que està organitzat per l'Institut de Paisatge Urbà, la Cooperativa Jordi Capell i el Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, està presidit per la degana del COAC, Assumpció Puig i Hors. 

Recupereu la jornada en vídeo:

https://youtu.be/S05mLGrH_a4

ACTES I EXPOSICIONS
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Presentació de tres llibres de Soler, Oms i Pericas

Entitat organitzadora 
COAC i Cooperativa Jordi Capell

Lloc
Sala d’actes del COAC

Data
14 de maig a les 18 h

Descripció
El 14 de maig a les 18 h, en el marc de la Setmana d'Arquitectura, té lloc a la sala d'actes del COAC la presentació dels
llibres "Alexandre Soler i March, arquitecte", "Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte", tots dos de Raquel Lacuesta Contreras
i "Josep Maria Pericas i Morros 1881-1966, arquitecte", de Aleix Catasús i Oliart i Josep Maria Claparols i Pericas

Recupereu el vídeo de la sessió:

https://youtu.be/5ILQlSmz45U

ACTES I EXPOSICIONS
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Recordem Antoni Ubach

Entitat organitzadora 
COAC i Cooperativa Jordi Capell

Lloc
Sala d’actes del COAC

Data
16 de maig a les 19.30 h

Descripció
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya organitza, el 16 de maig, organitza un acte commemoratiu amb motiu del 1er
aniversari de la mort d'Antoni Ubach, el 14 de maig de 2018.

Es compta amb intervencions del seu soci, l'arquitecte Miquel Espinet i d'altres companys de professió com David Garcia,
Joan Ardèvol, Enric Steegmann i Lluís Nadal, moderats per Pere Joan Ravetllat, així com amb la presència d'Assumpció
Puig, degana del COAC i Sandra Bestraten, Presidenta de Barcelona del COAC.

Paral·lelament a l'acte, s'obre al públic una petita mostra en homenatge a Antoni Ubach, que es pot visitar a l'Altell fins al
23 de juny de 2019.

Recupereu l’homenatge en format vídeo:

https://youtu.be/0iJ6hNQ_Wjc

ACTES I EXPOSICIONS
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Festa de Joves Arquitectes

Entitat organitzadora 
AJAC

Lloc
Sala 01 de la Lleieltat Santsenca

Data
16 de maig de 19 a 23 h

Descripció
Dins de la Setmana d'Arquitectura 2019, l'AJAC organitza la Festa de Joves Arquitectes, el dijous 16 de maig es celebra
a la Sala 01 de la Lleialtat Santsenca (C/ d'Olzinelles 31, Barcelona), a partir de les 19 h.

L'acte comença amb una taula rodona sobre les condicions laborals dels joves arquitectes, amb una fila zero amb
ponents convidats a qui es pot preguntar sobre el context professional que vivim.

Després, s'obre un espai de networking amb música i begudes per compartir inquietuds i teixir sinergies entre el
col·lectiu.

L'entrada és lliure i gratuïta.

ACTES I EXPOSICIONS
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LA NIT
DELS MUSEUS



El COAC participa a la Nit dels Museus

Data
18 de maig

Descripció
Coincidint amb la Setmana d'Arquitectura, el COAC participa per segona vegada a la Nit dels Museus, una iniciativa del 
Consell d'Europa que arriba enguany a la seva 15a edició i que se celebra el dissabte 18 de maig.

Durant aquesta nit, diverses institucions culturals de Catalunya obren les portes amb diverses propostes lúdico-
culturals. El COAC ho fa fins a la 1 de la matinada amb l'exposició ‘Lina Bo Bardi a Bahia’ i la maqueta ‘Un arbre-un
lloc-una ciutat’Recupereu el vídeo de la sessió:

NIT DELS MUSEUS
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FESTA D’ARQUITECTURA
DE BARCELONA



Gran plantada d’arbres #PlantemSomnis #FemPaisatge

Entitat organitzadora 
COAC

Lloc
Falta del Plarc de Collserola. Darrera l’Hospital Sant Joan de Déu

Data
19 de maig d’11 a 14 h

Descripció
La Setmana d’Arquitectura 2019 arriba al seu punt àlgid amb la Festa d'Arquitectura, el diumenge 19 de maig. L'acte
principal serà la Gran Plantada d'Arbres #PlantemSomnis #FemPaisatge, una gran plantació d'arbres autòctons al parc
de Collserola que tanca tots els actes organitzats pel COAC durant aquests deu dies. La plantada es fa als voltants de
l’Hospital Sant Joan de Déu. Així, es vol dotar de més verd i espais de descans i joc les zones properes a l'hospital. Amb
aquesta actuació es posa en valor com l'arquitectura pot fer més fàcil un entorn difícil.

Les tasques de cavar, plantar i regar les duran a terme els infants i joves que han participat en l’activitat Arquitectura
a les Aules, juntament amb les seves famílies, docents i els i les arquitectes que han guiat els tallers a les escoles.
D'aquesta manera, cada escola apadrinarà un arbre.

L’activitat és pública i està oberta a tothom que vulgui participar de la plantada i els tallers relacionats tots amb
l'arquitectura i la natura, que es duran a terme de forma paral·lela als voltants de l’hospital. Hi haurà tallers
d'experimentació amb aquarel·les, de construcció d'estructures grans en tres dimensions, art urbà, construcció de bancs
amb la tècnica del superadobe...

Es plantaran arbres i arbusts autòctons, sota la coordinació dels voluntaris de Plant-for-the-Planet.

FESTA D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
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Gran plantada d’arbres #PlantemSomnis #FemPaisatge

Plant-for-the-Planet
El que va començar com una exposició escolar, avui és Plant-for-the-Planet, un moviment global amb una gran meta:
plantar arbres a tot el món per combatre el canvi climàtic. Aquesta iniciativa va ser fundada el 2007 per Felix
Finkbeiner, de 9 anys.

Inspirat per Wangari Maathai, qui en 30 anys ha plantat 30 milions d'arbres a Àfrica, Felix va formular la seva idea: els
nens podrien plantar un milió d'arbres en cada país del món i així crear, per compte propi, compensacions de
CO2, mentre que els adults només parlen d'això. Perquè cada arbre plantat remou de l'atmosfera gairebé 10 Kg de CO2
a l'any.

Al llarg dels anys, Plant-for-the-Planet s'ha convertit en un moviment global amb activitats de nens per a nens, perquè
junts prenguin mesures contra el problema de la crisi climàtica.

Avui més de 100.000 nens de tot el món estan actius per a Plant-for-the-Planet. 70.000 d'ells són Ambaixadors per la
Justícia Climàtica: nens de 9 a 12 anys que comparteixen els seus coneixements amb la resta i que formen també a nous
ambaixadors. Així és com Plant-for-the-Planet arriba a tants nens i nenes i els motiva per a crear activament el seu futur.

Amb cada quilogram de carboni que s’aconsegueix en forma de petroli, carbó i gas natural de la terra, reforcem
l'efecte d'hivernacle amb l'expulsió de CO2 a l'atmosfera.

FESTA D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
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Gran plantada d’arbres #PlantemSomnis #FemPaisatge

Estudiants d'Arquitectura d'ETSAB: Territori i paisatge
El COAC proposa als alumnes de l'assignatura optativa Territori i Paisatge impartida al Grau d'Arquitectura de l'ETSAB
col·laborar amb la Setmana d'Arquitectura d'enguany. L'encàrrec consisteix a treballar el projecte de paisatge per fer
realitat la gran plantada de la Festa d'Arquitectura #PlantemSomnis #FemPaisatge.

Els estudiants s'han aproximat amb un cas real, atenent els condicionants logístics, escoltant els agents reals i
component les accions en l'àmbit temporal, des dels efímers tallers d'activitats per crear materials per la intervenció, fins
a la gestió de l'arbrat en els anys a venir. Es pretén així contribuir a un projecte de co-disseny que articuli en el territori,
fruit del diàleg amb els representants del COAC, Parc de Collserola, l'Ajuntament d'Esplugues, l'Hospital Sant Joan de
Déu i equips professionals emergents (Contorno urbano, Plant for the Planet, CalEarth... ) i de prestigi consolidat (Rosa
Clotet, arquitecta).

El curs clou amb l'acció de plantació i dinamització sobre una proposta coordinada, suma de les diferents propostes per
equips un cop fetes les successives interaccions amb els diferents agents, convençuts de la necessària implicació entre
Universitat, professió i societat.

Agraïm a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat el seu compromís de regar els arbres durant tot un any. Agraïm també la
col·laboració d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació de veïns de Finestrelles i la Fundació
Finestrelles, centre d’ocupació.

Documentació adjunta: estudi dels alumnes de Territori i Paisatge per dissenyar la plantada.

Col·laboren: En benefici de:

FESTA D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
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Pedalada familiar
Del Palau de Pedralbes a la Festa d’Arquitectura

Una de les maneres d’arribar a la Festa d’Arquitectura és en bicicleta. El COAC, BICI Cultura BCN i Stand Up for
Brompton organitzen una pedalada familiar guiada a través del carril ciclable de Batlle i Roig Arquitectes, que
connecta Barcelona amb Esplugues.

Els participants es trobaran just davant de la porta principal del Palau de Pedralbes a l’avinguda Diagonal. La sortida
està prevista a les 10 h. S'hi pot arribar en metro, Linia 3 (verda) o en tranvia, Tram Llobregat. En ambdòs casos,
parada Palau de Pedralbes.

El traçat són 2,6 quilòmetres. La pedalada finalitza al parc de Collserola, just darrere de l’Hospital Sant Joan de Déu on
es farà la gran plantada. El trajecte té una durada aproximada de 30 minuts. El recorregut està pensant per a infants
acompanyats dels seus pares i mares. Si cal, es faran grups en funció de les edats i ritmes.

Amb la col·laboració de:

FESTA D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
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Taller de construcció
Fem bancs de terra comprimida

Si plantem un arbre, tindrem un bosc. Si a més construïm un banc, tindrem un espai, un mirador, una zona de descans...

Taller familiar de construcció de tres bancs amb la tècnica del 'superadob'. D'aquesta manera es vol dotar el parc de
Collserola de zones de descans, miradors, punts de trobada… En aquest taller es treballarà amb les mans per
connectar amb la terra i així explorar les possibilitats del 'superadob' i l'arquitectura amb terra. Comissariat
per CalEarth.

Amb la tècnica de 'superadob' s'utilitzen sacs plens de terra del lloc d'on es construeix, superposats entre si i units per
filferro d'arç i en algunes ocasions estaques de fusta o bambú, formant estructures tipus cúpules, voltes i absis, creant
resistència a terratrèmols, huracans, inundacions, incendis, foc... És una tècnica simple i senzilla on tota la família pot
participar en la construcció del seu habitatge i ajudar els altres a construir-se la seva.

Institut Calearth

Fundat en 1991 per Nader Khalili, arquitecte iranià-estatunidenc, és una organització sense ànim de lucre, que promou la
tecnologia d'arquitectura de la terra. La missió de CalEarth es guia per tres principis: l'habitatge és un dret humà bàsic, tot
ésser humà hauria de ser capaç de construir una casa per a si mateix i la millor manera de proporcionar refugi per a
l'augment exponencial de la població humana és mitjançant la construcció amb terra.

La principal funció de l'Institut CalEarth és la construcció de refugis d'emergència en zones de catàstrofe, en països
menys desenvolupats, on les persones que resideixen allí tenen escassos recursos per a construir-se una casa

FESTA D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
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Taller de construcció
Fem grans estructures amb tubs de cartró

Les propietats geomètriques de la forma tubular i la seva capacitat mecànica per aguantar les compressions però amb
molta lleugeresa, fan que aquest material -pel fet de ser un residu molt comú- tingui un especial interès a l'hora de
generar solucions constructives sostenibles, econòmiques i estructuralment potents.

A partir de l'estudi dels projectes d’emergència de l'arquitecte japonès, Shigeru Ban, on utilitza un tipus d'encaix que li
permet unir diversos tubs de cartró, sense necessitat de perforar-los, per a obtenir una encavallada que va donar
resposta a Kobe, Turquia, Índia, etc.

Des de l’optativa 'Tecnologies de baix cost per la Cooperació' de l’ETSAB, UPC (professora Sandra Bestraten) es pretén
generar una malla tridimensional de tubs de cartró que generi un sostre alleugerit i resistent gràcies al comportament
mecànic de la forma tetraèdrica. La proposta permet simplificar l’encavellada de Shigeru Ban, ja que totes les peces
tenen la mateixa longitud i els nusos són iguals i permeten simplificar la seva construcció per tot tipus de persones.

Els 100 tubs de cartró utilitzats per aquesta estructura han estat reciclats després d’haver utilitzat els rotllos de paper amb
els quals els estudiants d’arquitectura han anat imprimint els seus plànols al llarg d’aquest curs.

L’activitat és pública i està oberta a tothom que vulgui participar de la plantada i els tallers relacionats amb l'arquitectura i
la natura, que es duran a terme de forma paral·lela.

Col·labora:
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Taller de construcció amb fusta
Pont de Leonardo da Vinci

Construcció amb fusta de la reproducció del pont de Leonardo da Vinci. Aquest any 2019 es commemoren els 500
anys de la mort de l’artista florentí.

Un dels capítols més destacats de la creativitat de l’artista es refereix a la construcció de ponts. Els seus dissenys
semblen respondre les preguntes de com salvar el màxim de distància amb l'estructura més resistent i el mínim
nombre d'elements constructius possible; qüestions fonamentals des del punt de vista militar de la seva època.

Encara que Leonardo va dissenyar molts ponts, el Gremi de Fusta i Moble de Catalunya, en col·laboració amb els
alumnes de les vuit escoles de Formació Professional de Fusta de Catalunya, el Departament d’Ensenyament,
destacades empreses del món la fusta, i diversos arquitectes i enginyers especialitzats, han volgut construir un pont
autoportant basat en el pont dissenyat per Leonardo da Vinci entre 1485-1487: el Ponte Arcuato.

L'originalitat d'aquest pont, de llum en forma d'arc, és que no requereix claus, cargols, cordes o qualsevol altre mitjà
per romandre en posició vertical. El mateix pes dels seus elements és responsable de mantenir-los junts.

Aquesta maqueta de 8 metres de longitud, uneix tradició i innovació. Es munta entre tots els participants (infants,
joves i adults) de la jornada. L'objectiu és mostrar les principals qualitats de la fusta: rapidesa de muntatge,
lleugeresa de manipulació, resistència excepcional i sostenibilitat mediambiental…

Realitzat per:
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Taller d’Art Urbà
Pintem les escales

Taller que té per objectiu posar color a les escales que connecten l'Hospital de Sant Joan de Déu amb el Parc de
Collserola. Les escales, ubicades al carrer de Tenerife d'Esplugues de Llobregat, seran intervingudes amb colors sota la
direcció de la fundació Contorno Urbano, que es dedica a apropar la cultura a les persones que formen part del paisatge
urbà proposant nous models de gestió de l’espai públic.

L’objectiu és tenir en compte el destinatari d'aquesta acció: veïns i també, pacients i familiars dels pacients de l'Hospital
de Sant Joan de Déu. És essencial arribar a aquest públic amb accions que impactin realment al seu dia a dia i que
siguin una experiència emocionant i duradora.

Amb aquesta intervenció es vol transmetre que l’art urbà és una eina més per la solució dels problemes de la nostra
ciutat i incorporar-lo com a apartat de nous processos de canvi. L’art és un motor de canvi i de millora social.

Contorno Urbano
La seva missió és estudiar, promoure i conservar l’art urbà així com accelerar-lo a la societat mitjançant accions de
creativitat urbana, com a un nou model d’unió entre l’art i la ciutat, on l’obra s’adapta a les necessitats de l’espai i de les
persones d’una manera integral i orgànica.

Això els permet intervenir de manera contextualitzada als espais més deteriorats o més demandats pels veïns. Aquesta
nova manera de veure la ciutat sorgeix de la necessitat de replantejar-nos les nostres ciutats per millorar la qualitat de
vida de les persones que hi viuen. La millora implica abordar no només els problemes de sostenibilitat o mobilitat sinó
també en incorporar l’art i la cultura com a elements transformadors i de canvi a la nostra societat.

Amb la col·laboració de:
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Taller
Pintar pedres

Taller de pintar pedres amb ceres de colors. Aquest és un taller senzill i alhora creatiu que s’ha pensat per dur-se a terme
a l’Hospital Sant Joan de Déu. El primer objectiu ha estat incorporar a la Festa d’Arquitectura els infants i joves
hospitalitzats que pintin les pedres amb dibuixos i escriguin missatges.

El mateix dia de la plantada, aquestes petites obres d’art es porten al parc de Collserola i es col·loquen envoltant els
arbres. D’aquesta manera, es busca mantenir la humitat dels arbres, a la vegada que també permet identificar els arbres i
arbustos plantats per tal de poder identificar-los millor i fer el reg durant un any fins que s'hagin arrelat bé totes les
plantacions.

Aquest taller ha tingut una bona acollida amb els infants i es preveu que l’equip de voluntaris de l’Hospital sjd el segueixin
realitzant i pugui ser un espai per somiar i vincular-se amb la natura que tenen ben a prop, i puguin portar-los al voltant
dels arbres un cop es recuperin.

Durant la Festa d’Arquitectura també es fa el taller de pintar pedres amb ceres de colors, on els més petits i grans també
#PlantemSomnis #FemPaisatge.

FESTA D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
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Taller d’aquarel·la
#FemPaisatge

Amb pintura, aigua, sal i unes gotetes d'alcohol farem diferents paisatges: florits de primavera, més grisos d'hivern, mars
de tempesta i fins i tot imatges de l'espai. Tot depèn dels colors que es vulguin posar. És una tècnica molt senzilla i
relaxant.

Col·labora:
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Obsequi als participants dels tallers
DeskHelp

Als infants i joves que hagin realitzat un mínim de quatre tallers a la Festa d’Arquitectura se’ls fa un regal que permet
estimular les capacitats creatives.

El DeskHelp té com objectiu transformar un petit cartró amb el qual, de forma senzilla, es genera una maqueta en tres
dimensions i permet estimular la creació d’un volum que busca recordar la pròpia seu del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. A la part frontal hi ha la façana del COAC i s’aprofita per posar la informació de les plaques fotovoltaiques que
s’han incorporat en la rehabilitació de la façana: 176 plaques fotovoltaiques 500 bombetes l’any 19.317 kWp

A la part inferior es fa visible una imatge de la llibreria COAC, una de les millors llibreries especialitzada d’arquitectura
que hi ha a Europa. Els laterals tenen informació del segell de responsabilitat CONSTA, realitzat pel Gremi de
Constructors i la Cambra de Comerç, del qual el COAC forma part del consell assessor. El segell vetlla per la
professionalitat de les empreses constructores, certificant la correcta contractació dels treballadors, correcte protocol de
les obres amb amidaments desglossats i amb el suport d’un arquitecte per a les obres corresponents. També busca
evitar l’economia submergida i dona suport a la mediació en cas de conflicte.

Aquest DeskHelp té la funció també de ser un objecte útil que permeti tenir endreçat l’escriptori, ja sigui per posar llapis,
targetes, o el que es consideri oportú.

Disseny realitzat per Jordi Querol, arquitecte sènior, pianista, escriptor i pintor. Ha estat imprès per Icaria Gràficas.

Amb el suport de la Llibreria COAC el DeskHelp forma part d’un projecte de micomecenatge d’ArquiEscola. Es posaran a
la venda 2.500 deskhelps dels 5.000 fabricats, on permetrà sufragar els costos de la impressió i a la vegada sumar
esforços a poder fer el desplegament de l’ensenyament d’arquitectura a les escoles, ArquiEscola.

FESTA D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
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Recupereu la festa en format vídeo
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Avaluació

Amb la voluntat de poder traure aprenentatges d’aquesta primera edició d’Arquitectura a les Aules s’han realitzat
enquestes que ens permetin millorar per al proper any.

Resum enquesta als centres docents (realitzada el 4 de juny)

Han respost l’enquesta 31 centres docents

Temàtica adequada Valoració de l’arquitecte

Adequació del taller a l’edat de l’alumnat

COORDINACIÓ I GESTIÓ – ARQUITECTURA A LES AULES
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Valoració final

Com a resum es pot veure que els centres docents han realitzat una molt bona avaluació d’aquesta primera Setmana
d’Arquitectura a les Aules de manera que ens anima a repetir i millorar el proper curs aquesta iniciativa.

L’avaluació dels arquitectes també és molt positiva i ens anima a seguir en aquesta direcció. Per la propera edició cal un
estudi per valorar quina ha de ser la remuneració de l’activitat i la durada de la mateixa.

COORDINACIÓ I GESTIÓ – ARQUITECTURA A LES AULES

41



VALORACIÓ FINAL
DE LA SETMANA
D’ARQUITECTURA



VALORACIÓ FINAL
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El més important ha estat la implicació d‘unes 1.000 persones en fer de forma col·lectiva totes aquestes accions, sota
la gestió i coordinació d’arquitectes que han garantit una correcta execució, però amb la força que representa haver-ho
fet conjuntament.

Però el més important, hem gaudit treballant col·lectivament i hem mostrat als més petits la possibilitat de
millorar el nostre entorn amb accions ben senzilles. Totes les escoles que han apadrinat un arbre, han deixat una
petjada en un espai concret, que segur no oblidaran mai.

El xiprer que van plantar els fills de l’equip de l’Hospital Sant Joan de Déu, juntament amb els fills del Grup de Treball
d’Arquitectura i Salut del COAC, esdevé una fita simbòlica d’aquest nou parc. Un espai, acompanyat pel nou banc de
terra, que segur és un dels millors miradors cap a la ciutat. Segur que serà un espai aprofitat per les famílies que han de
passar moments difícils de la vida a l’Hospital Sant Joan de Déu.

En total amb totes les activitats de la Setmana d’Arquitectura han participat 7.888 persones que de forma directa han
participat en alguna de les activitats que s’han realitzat des del COAC. Ha implicat unes 3.560 hores de treball de
coordinació i gestió.

Si a la vegada sumem l’impacte de cada escola que ha participat de forma indirecta més enllà del curs on s’han fet els
tallers d’arquitectura, la xarxa de seguidors que tenen cadascuna de les entitats amb qui s’ha realitzat xarxa, podem
assegurar que l’impacte ha estat de milers de persones.

Així que hem consolidat una activitat, que més enllà de la repercussió de la premsa ha arribat a una part important de la
societat, que ha viscut de prop l’arquitectura de la ma de molts arquitectes.

Els arbres plantats durant la Festa d’Arquitectura 
contribuiran al llarg de la seva vida —entre quinze i vint 
anys— a capturar 12,64 tones de CO2 aproximadament 
(dades de Plant for the planet) 



Total 

7.888 participants

4.000 alumnes que han rebut formació
3.888 assistents activitats al COAC

3.560 hores coordinació i gestió

2.616 assistents als actes i exposicions

Arquitectura a les Aules

65 centres educatius

35 de primària
30 de secundària

150 tallers 

102 arquitectes col·laboradors
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Festa Arquitectura

65 arbres

35 arbustives planades
30 arbres plantats

1.000 participants 



AGRAÏMENTS



Sense la vostra dedicació i entusiasme no hauria estat possible la Setmana d'Arquitectura 2019. Gràcies!

Escoles i arquitectes que ha participat a Arquitectura a les Aules

Coordinadors Setmana d’Arquitectura dels districtes de Barcelona:

Rafael Díez (Ciutat Vella), Rosa Maria Galimany (Eixample), Imma Domingo (Gràcia), Ricard Feriggle (Sants-Montjuïc),

Marga Pérez (Nou Barris), Marian Milà (Sant Martí), Liliana Antoniucci (Horta), Mónica Vilà (Les Corts), Roger Saderra

(Sant Andreu), Cristina Mora (Sarrià-Sant Gervasi)

Marina Cervera i els alumnes de Paisatgisme d’ETSAB-UPC

Biennal Internacional de Paisatge de Barcelona

Rosa Clotet, arquitecta, interiorista i paisatgista

Hospital Sant Joan de Déu

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Associació de Veïns de Finestrelles

Fundació Finestrelles

Fundació Plant for the Planet

Contorno Urbano i Montana Colors

Institut Calearth

Gremi de Fusta i Moble

Ecologia Urbana i Parc de Collserola

Veritas

Constructora Contracta

Constructora Syergia Sicons

Alumnes de Tecnologies de baix cost per la cooperació, ETSAB-UPC

BiciCultura, Jaume Carner i Marc Beltrán

Jordi Querol

Ernest Redondo i Hèctor Zapata

Ajuntament de Barcelona

David Lorente

El Globus Vermell

Gràficas Icària

Area de la Imagen
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Dibuixos d’Antoni Morell per la Festa d’Arquitectura:
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