Coses
per fer
Coordina Erica Aspas
timeout.cat/que-fer

L’art de viure
i construir
Del 9 al 19 de maig se celebra una nova edició de la
Setmana de l’Arquitectura, amb un programa ple
d’activitats. L’Erica Aspas us fa l’agenda
Antiga Fàbrica
Casa Ramona

EXPOSICIONS, XERRADES,
VISITES, festes, portes obertes i
molt més formen el programa de
la Setmana de l’Arquitectura. Per
no perdre detall, aquí teniu una
activitat per a cada dia.

Dijous 9
El 48 h Open House està darrere
d’aquestes visites úniques a llocs
desconeguts de la ciutat. Dijous
podreu endinsar-vos en les
entranyes de la Font Màgica de
Montjuïc.
Æ Font Màgica. M: Espanya. Dj. 9, 19 h. Amb
inscripció prèvia.

Divendres 10
L’escola que m’agradaria convida
nens i joves a explicar i reflexionar
sobre què és allò que els agradaria
que tingués la seva escola pel
que fa a arquitectura: aules, sales
comunes, entorn, entrada a
l’escola, patis...
Æ COAC. M: Jaume I. Dv. 10, 18 h. Amb
inscripció prèvia.

Dissabte 11
L’arquitecte i urbanista Jordi
Querol explicarà als joves,
i no tan joves, la història de
Barcelona. On vivien els primers
barcelonins? Com eren les cases
de l’edat mitjana? Què hi havia a
l’Eixample abans del Pla Cerdà?
Æ COAC. M: Jaume I. Ds. 11,
11.30, 12.15 i 13 h. Amb
inscripció prèvia.

Diumenge 12
Què va ser el
GATCPAC? Quins
eren els seus
membres? Aquesta
ruta per Sant Gervasi
mostrarà l’evolució
de l’arquitectura al
llarg del segle XX.
Æ Plaça Molina. Dg. 12, 11
h. 10 € amb reserva prèvia.

Dilluns 13

Æ Biblioteca Fort Pienc. M: Marina. Dl. 13,
18 h. Gratis.

Dimarts 14

DE QUÈ VA...
Una setmana
–d’onze dies–
dedicada a
l’arquitectura.
PER QUÈ HI HEU
D’ANAR...
Perquè no
coneixem tant la
ciutat com creiem.
Æ Diversos espais.
De dj. 9 a dg. 19.
barcelona.cat/
setmanadarquitectura

A partir de revistes,
manuals femenins
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per a la gestió domèstica,
exposicions i publicitat, la
historiadora de l’art Carmen
Rodríguez analitza la forma
d’habitar una llar al segle XX.

Una nova visita
a espais ocults
de Barcelona. En
aquesta ocasió a la
cisterna de la Sala
Hipòstila del Park
Güell. No sabeu de
què us parlo? Doncs
apunteu-vos-hi!
Æ Park Güell. M: Alfons X. Dt.
14, 18 i 19 h. Amb inscripció.

Dimecres 15
L’Escola
Superior Tècnica
d’Arquitectura de
Barcelona (ETSAB)
ofereix tres jornades

No t’avorriràs si mires
timeout.cat/que-fer

de portes on veureu alguns dels
treballs més significatius de tots
els cursos de l’escola. Ideal per
saber com es fa un arquitecte.
Æ ETSAB. M: Zona Universitària. Dc. 15 a
dv. 17, de 8.30 a 19 h. Gratis.

Dijous 16
El debat La ciutat amable ens
porta al sud-oest del Besòs
per parlar de les actuacions
urbanístiques i la participació
ciutadana en aquella àrea.
Æ Centre Cívic del Besòs. M: Besòs Mar.
Dj. 16, 19 h. Gratis amb reserva prèvia.
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ARXIU HISTÒRIC DEL COAC

Foto històrica del
Col·legi d’Arquitectes

Divendres 17
Aquest mes, alguns edificis
de Barcelona converteixen els
seus terrats en zones verdes.
Divendres 17 podeu visitar una
comunitat de veïns de Gràcia
(17.30 h) i una altra de l’Eixample
(16 h).

Dissabte 18
Per celebrar el primer centenari
de l’escola Bauhaus, què us
semblaria emular les festes de
disfresses que organitzaven? Si
no sabeu quina posar-vos, al matí

us podeu apuntar a un taller per
aprendre a crear-ne.
Æ IAAC. M: Bogatell. Ds. 18, de 19 a 23 h.
Gratis amb inscripció prèvia.

Diumenge 19
Voleu conèixer l’arquitectura
de l’Esquerra de l’Eixample a
través dels seus jardins interiors?
El Globus Vermell organitza
una ruta per una desena de
localitzacions.
Æ Jardins de Montserrat.
M: Entença. Dg. 19, 18 h.
Taquilla inversa.
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