CONCURS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
EDUCATIVES EN EL MARC DE ‘LA CIUTAT DELS SOMNIS’
A LA FIRA DE BARCELONA
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya té un projecte cultural de caràcter anual que té per
objectiu apropar l’arquitectura i la figura de l’arquitecte a la societat; és, per tant, un punt
de trobada entre el professional i el ciutadà.
El COAC l’organitza, des de fa anys, des de les diferents Demarcacions amb la realització
d’activitats diverses per tal de tenyir el territori català d’arquitectura i explicar aquesta
disciplina als ciutadans i fer-los partícips del procés constructiu que suposa la creació de
qualsevol obra arquitectònica. En definitiva, fer difusió i prendre consciència de la cultura
arquitectònica de la nostra ciutat i territori.
D’altra banda, des de l’aprovació al juliol de 2017 de la Llei de l’Arquitectura, aquesta aposta
per la promoció de l’arquitectura en edat escolar té una major raó de ser, doncs un dels objectius
definits a l’Article 3 apartat d. de la Llei és “promoure l'educació sobre l'arquitectura, el
patrimoni construït, i llur incidència sobre les condicions i la qualitat de vida, i també la
importància del seu manteniment en la fase d'explotació”.
Paral·lelament, enguany, el fins ara anomenat “Festival de la Infància de Barcelona” realitzat
en vacances de Nadal i organitzat per Fira de Barcelona des de fa més de 50 anys, reorienta el
seu contingut i passa a anomenar-se ‘La Ciutat dels Somnis’. Aquest nou esdeveniment fa un
gir cap al món dels oficis i les professions i pretén que els infants que el visitin les
“experimentin i explorin” des d’una vessant lúdica a partir d’una ciutat dissenyada a la seva
mida. Aquesta estarà dividida en diferents espais, associats cada un d’ells a diferents
professions.
En aquest sentit el COAC se suma a la present iniciativa amb la voluntat de participar-hi
activament proposant continguts i tallers que fomentin els objectius marcats a la Llei
d’Arquitectura, anteriorment descrits. Els espais en els quals el COAC participarà seran “La Casa”
(amb 30m2) i “El Parc” (amb 60m2).
L’objecte del present concurs és, doncs, la selecció d’un arquitecte o equip encapçalat per un
arquitecte, per a la conceptualització i realització d’una o més activitats educatives, dirigides a
infants de 4 a 12 anys i les seves famílies, amb els següents objectius a assolir:
- Fer un treball social de difusió de la disciplina arquitectònica.
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Incorporar l’arquitectura com un ensenyament transversal entre les fases inicials de formació,
l’experimentació, la complexitat del medi que ens envolta i el sentit crític i d’anàlisi.
Aconseguir-ho a través del treball pedagògic i lúdic amb infants.
- Incidir a en les següents temàtiques:
a. El dret a l’habitatge: habitatges assequibles i adequats a les noves necessitats de la
ciutadania.
b. La casa del demà: impulsar que les ciutats, els seus edificis i habitatges generin consums
i comportaments sostenibles, amb recursos reciclables. Pensar en edificis saludables.
c. El dret a la ciutat: fem que els edificis i l’entorn urbà evitin les desigualtats i afavoreixin
la inclusió social.
En definitiva, despertar la reflexió sobre la disciplina arquitectònica i sobre diferents
maneres d’urbanisme a les ciutats incorporant les temàtiques descrites.
El context serà una gran ciutat dissenyada a la mida dels infants i preparada per jugar. Jugaran a
ser diferents professions en funció de l’espai -les professions seran els continguts i les
diferents activitats.
En el cas de La Casa -un espai de 300m2-, les professions representades giraran entorn a la
Construcció i l’Arquitectura. El COAC hi participarà amb un espai reservat de 30m2.
En el cas d’ El Parc -800m2-, les professions representades giraran entorn a les Ciutats
Sostenibles i el Medi Ambient. El COAC hi participarà amb un espai reservat de 60m2.
1)

Les funcions que s’hauran de desenvolupar són les següents:
-

2)

El COAC aportarà un pressupost de 25.000€ (IVA exclòs) per a la realització de les dues
activitats, que es distribuirà amb les següents partides:
-

3)

Proposta de l’activitat a realitzar en els espais anteriorment descrits
Disseny i contingut de l’activitat
Coordinació, supervisió i realització de l’activitat

Activitat a realitzar a l’espai “La Casa”
12.500€
(inclou la concepció, el material necessari i la realització de la mateixa)
Activitat a realitzar a l’espai “El Parc”
12.500€
(inclou la concepció, el material necessari i la realització de la mateixa)

FASES DEL CONCURS
Aquest concurs es desenvolupa en una única fase consistent en la presentació de la
documentació que s’especifica al punt 5.
Les propostes es presentaran al registre del COAC (Carrer Arcs, 5a planta) fins a les 14h
del 13 de desembre de 2017.
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4)

CALENDARI I LLOC DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
- Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2017, de 10h a 20h
- Palau 1 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona

5)

DOCUMENTS A PRESENTAR
- Memòria de l’activitat educativa proposada, en un màxim de 4 DINA4, a una sola cara
incloent el pressupost de la mateixa.
- Currículum del comissari i de l’equip que encapçala, si és el cas, en un màxim de 2
DINA4, a una sola cara.
- En cas que el concursant sigui persona física, fotocòpia del DNI
- En cas que el concursant sigui persona jurídica, fotocòpia de l’escriptura o certificat o
nota informativa al Registre Mercantil comprensius dels estatus, càrrecs i
apoderaments vigents.
- Declaració jurada d’estar al corrent d’obligacions fiscals
- Certificat de col·legiació o compromís de col·legiació en el cas de resultar adjudicatari.

6)

JURAT
El jurat estarà constituït per:
-

Lluís Comerón, Degà del COAC o persona en qui delegui
Assumpció Puig, Secretària del COAC o persona en qui delegui
Frederic Cabré, portaveu de l’Assemblea o persona en qui delegui
Ruben Pineda, arquitecte o persona en qui delegui

Gemma Molas, arquitecta i responsable d’activitats culturals al COAC, actuarà com amb a
secretària del jurat, amb veu però sense vot.
El Jurat es reserva el dret de demanar l’opinió d’altres arquitectes o professionals en
pedagogia no vinculats a cap de les candidatures presentades.
A la resolució del jurat s’informarà del resultat a la Junta de Govern del COAC.
La resolució del Concurs es comunicarà directament mitjançant correu electrònic a tots els
candidats. Aquesta informació es farà extensiva a tot el col·lectiu d’arquitectes a través dels
mitjans de comunicació habituals
El concurs podrà declarar-se desert.
Es podrà adjudicar cada una de les dues activitats per separat, així com un mateix
arquitecte/equip podrà rebre la totalitat de l’encàrrec de les 2 activitats si així ho decideix el
Jurat.
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No podran presentar-se al concurs:
- Els membres de la Junta de Govern i de les juntes directives del COAC
- Els membres del jurat, els seus familiars amb parentiu fins a primer grau de
consanguinitat o afinitat, o associats professionals permanents.
6)

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració per a la selecció de les propostes presentades per part del Jurat es
basaran en:

12)

-

Experiència del comissari i de l’equip, si s’escau.

-

Proposta de l’activitat tenint en compte el grau d’incidència sobre les temàtiques
definides (punts a., b. i c.)

FORMA DE PAGAMENT

El comissari podrà facturar 2.500€ (IVA exclòs) per activitat a la resolució del concurs i els
10.000€ (IVA exclòs) per activitat restants, a la finalització de les mateixes.
13)

CONSULTES SOBRE LA DOCUMENTACIÓ DEL CONCURS

Les consultes sobre la documentació del concurs es faran a activitatsculturals@coac.cat
14)

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació de les presents bases.

Barcelona, 27 novembre de 2017
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