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La 5a Setmana d’Arquitectura de Barcelona recupera 

les activitats presencials 
 
» Des d’aquest dijous fins al 16 de maig, l’esdeveniment ofereix més de 150 activitats 

que conviden la ciutadania a gaudir i conèixer en primera persona l’arquitectura i el 

patrimoni de la ciutat 

 

» Enguany tornen les activitats presencials, que inclouen les Festes d’Arquitectura 

dels deu districtes de la ciutat i itineraris, rutes guiades, visites i exposicions que 

compliran estrictament totes les mesures sanitàries i es combinaran amb d’altres 

online 

 
» Una de les novetats destacades és el primer BARQ Festival Internacional de Cinema 

d’Arquitectura de Barcelona, que projectarà pel·lícules i documentals vinculats a 

l’arquitectura als Cinemes Girona i a través de Filmin  

 
» Hi haurà una jornada sobre la Nova Bauhaus Europea, s’estrenarà un plànol-guia 

online amb les obres d’arquitectura més recents de Barcelona i hi haurà xerrades, 

debats, presentacions de llibres i activitats musicals, entre altres 

 
Torna la Setmana d’Arquitectura a Barcelona, que celebrarà del 6 al 16 de maig la seva 
cinquena edició. L’esdeveniment oferirà de nou un ampli ventall d'activitats relacionades amb el 
món de l'arquitectura i el patrimoni arquitectònic de la capital catalana. Com a novetat, enguany 
algunes de les activitats tornaran a ser presencials, de manera que la ciutadania podrà tornar a 
gaudir de la Setmana en primera persona. 
 
La Setmana d’Arquitectura de Barcelona està impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, el 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i la Fundació Mies van der Rohe, amb la col·laboració de 
Barcelona Building Construmat i Arquinfad, a la qual s’han afegit una trentena d’entitats que 
s’estimen l’arquitectura i volen generar sinergies entre diferents disciplines socials, culturals i 
artístiques i treure partit dels nous formats comunicatius que s'han incorporat a les vides de la 
gent. Però recuperant també, amb tota la prudència, la necessària vivència in situ dels espais 
arquitectònics.  
 
La recuperació de la presencialitat es viurà través de les Festes d’Arquitectura dels districtes de 
la ciutat, i amb una àmplia oferta d’itineraris, rutes guiades a peu o en bicicleta, rutes feministes 
per analitzar els espais urbans, visites als nous jardins verticals de la ciutat, exposicions de 
fotografia d’arquitectura, tertúlies, presentacions de llibres, instal·lacions artístiques, tallers i 
webinars sobre biodegradació i bioprotecció de les construccions, etc. Totes les activitats 
compliran estrictament totes les mesures sanitàries i seran cent per cent segures. 
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Es combinaran, a més, amb formats híbrids com el BARQ Festival Internacional de Cinema 
d’Arquitectura de Barcelona, i amb activitats en línia com ara debats online sobre la nova 
Bauhaus europea i els reptes de l’arquitectura i l’urbanisme inclusius i sostenibles. Tot plegat, 
per impulsar el debat i l’aprenentatge sobre el present i futur de les ciutats i els entorns on es 
desenvolupa la vida avui dia. 
 
En total, des d’aquest dijous i durant deu dies s’ofereixen més de 150 activitats que giraran al 
voltant de com l’arquitectura i l’urbanisme construeixen l’hàbitat que protegeix i acull les 
persones i conforma la manera de viure en societat. 
 
De nou, la Setmana d’Arquitectura es podrà seguir a través de plataformes com Instagram, 
YouTube, Twitch, podcasts, etc. I compta amb un web complet on es pot consultar l’agenda i la 
informació de cadascuna de les activitats filtrant, si es vol, per temàtica, organitzador o dia: 
http://www.barcelona.cat/setmanadarquitectura/  
 

 
 
 
BARQ Festival Internacional de Cinema d’Arquitectura de Barcelona 

 

La novetat més destacada de la 5ª edició de la Setmana d’Arquitectura 2021 és el Festival 
Internacional de Cinema d’Arquitectura, BARQ. Es tracta de l’únic festival competitiu de cinema 
i documentals d’arquitectura de l’estat espanyol, que s’afegeix a la ja consolidada mostra de 
documentals d’arquitectura de l’Arquinfilm a la Filmoteca. La primera edició tindrà lloc de l’11 al 
16 de maig de 2021 de forma presencial als Cinemes Girona i online a través de la plataforma 
Filmin. 
 
El festival inclou una àmplia programació amb pel·lícules de tot el món i diverses activitats 
paral·leles. És un esdeveniment cinematogràfic que posa en valor aquelles pel·lícules que 
mostren de manera innovadora temes d’actualitat relacionats amb l’arquitectura com l’activisme 
urbà, la política, l’economia, el medi ambient, la diversitat cultural i social, l’accés a l’habitatge o 
la igualtat de drets entre les persones. Ofereix una selecció exigent de cinema documental que 
busca la qualitat, originalitat i solidesa tècnica i artística de produccions inèdites a Espanya. 
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Un total de 8 llargmetratges a competició, 1 fora de competició i 11 curtmetratges a més de 
debats, presentacions i esdeveniments col·laterals. Tota la programació i informació es poden 
trobar a https://www.barqfestival.com. Organitzen Nihao Films, COAC, Arquin-FAD i Fundació 
Mies van der Rohe. 
 
La Nova Bauhaus Europea: una conversa oberta 

 

La Nova Bauhaus Europea és una iniciativa creativa i interdisciplinària que obre un espai de 
trobada per dissenyar futures maneres de viure i se situa a la cruïlla entre l’art, la cultura, la 
inclusió social, la ciència i la tecnologia. La iniciativa porta el Green Deal Europeu als llocs on 
viu la ciutadania i crida a un esforç col·lectiu per imaginar i construir un futur sostenible, inclusiu 
i bonic per a la ment i per a l’ànima de tothom. 
 
La Fundació Mies van der Rohe organitza, juntament amb la Comissió Europea i en el marc de 
la Setmana d’Arquitectura, una jornada sobre aquesta Nova Bauhaus Europea. Es donarà a 
conèixer la iniciativa i el seu procés de co-disseny, es farà una taula rodona amb els socis 
oficials de la Nova Bauhaus Europea i un debat sobre bones pràctiques, idees i reptes des 
d’una ciutat densa, complexa i mediterrània. 
 
Festes d’Arquitectura 

 

En aquesta cinquena edició de la Setmana d’Arquitectura, la Demarcació de COAC Barcelona 
celebra 10 Festes d’Arquitectura, una per cadascun dels districtes de la ciutat. Totes són 
presencials i obertes al públic en general, sempre respectant les mesures sanitàries. 
 
Organitzades pels diferents Grups d’Arquitectes de Barcelona, juntament amb altres entitats 
com associacions de veïns, universitats, despatxos d’arquitectes o diferents escoles de cada 
barri, aquestes Festes tenen com a principal objectiu reivindicar un espai o un edifici 
emblemàtic de cada districte. Al voltant d’aquests espais públics i edificis s’organitzen visites 
guiades, xerrades, concerts i diferents tipus de tallers, entre d’altres. L’objectiu final és posar en 
valor la professió de l’arquitecte i la seva funció social sempre al servei de la ciutadania. 
 
Plànol online amb les obres destacades de la ciutat 

 
També és una novetat important el plànol-guia que convida a recórrer la ciutat per veure les 
obres d’arquitectura més recents de la ciutat. Són obres destacades pels diferents premis i 
mostres d’arquitectura i espai públic organitzats els darrers mesos, i que ensenyen que 
l’arquitectura, de la mateixa manera que la societat, està en permanent evolució. Moltes 
d’aquestes obres ja són exemples de sostenibilitat i inclusió. 
 
Es pot visitar a https://www.barcelona.cat/setmanadarquitectura/mapeig/.  
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Arquinfilm, Espais Ocults i debats de la Future Architecture Platform 

 
ARQUIN-FAD i la Filmoteca de Catalunya reprenen la col·laboració amb una nova edició de 
l’Arqu[in]Film, comissariada per la junta d’ARQUIN-FAD. El tema de la mostra d’enguany és 
«Arquitectura i Poder» i versarà sobre les arquitectures representatives del poder des d’un 
vessant polític, social, econòmic i cultural. Quin paper juga l’arquitectura en la societat quan va 
lligada als poders fàctics, i quina llibertat tenen les persones per utilitzar-les, intervenir-les, 
ocupar-les o, fins i tot, transformar-les seran algunes de les preguntes que s’abordaran. 
 

El projecte ESPAIS OCULTS 2021, organitzat per 48h Open House Barcelona, mostra la 
transformació de la ciutat a través de visites a edificis en construcció. Les obres es mostren 
amb visites guiades a càrrec dels arquitectes autors dels projectes i amb una interpretació 
artística del fotògraf Antonio Navarro Wijkmark, tant de manera presencial com a través de la 
web dels Espais Ocults. 
 

I membres de la Future Architecture Platform -plataforma creativa paneuropea cofinançada pel 
programa Creative Europe de la Comissió Europea- dialogaran al Pavelló Mies van der Rohe i 
al canal Youtube de la Fundació Mies van der Rohe amb professionals locals sobre aspectes 
que afecten la ciutat contemporània europea. Els temes de debat seran ‘An architecture of 
chronic illness’, ‘Cultivated ecologies’ i ‘Two houses’. L’activitat està organitzada per la 
Fundació Mies van der Rohe. 
 

Itineraris i rutes feministes i en bicicleta 

 

Quant a itineraris i rutes, hi haurà passejades per diversos indrets de la ciutat amb els redactors 
dels Estudis de paisatge que ha elaborat l’Institut Municipal del Paisatge Urbà (IMPU) de 
l’Ajuntament. Permetran tenir un coneixement profund del territori i formulen reflexions i 
propostes per a valoritzar el paisatge urbà com a bé comú. 
 

També hi haurà rutes feministes organitzades per la Plataforma SOMDONES.cat. Es faran per 
barris com el Raval, Gràcia, Gòtic i Poblenou per analitzar aspectes de l’espai urbà com la 
seguretat, il·luminació, accessibilitat, inclusió, nomenclàtor de dones, i per fer propostes de 
millora. I Bici Cultura BCN organitzarà rutes guiades amb bicicleta per la Barcelona dels 
territoris de frontera, amb recorreguts per les xemeneies i el llegat industrial de la ciutat i també 
els graffitis i indicadors de la ciutat rebel. 
 

Visites guiades per les cobertes verdes, jardins verticals i altres espais 

 

L’IMPU ha preparat visites virtuals a les cobertes guanyadores del Primer Concurs de Cobertes 
Verdes organitzat per l’Ajuntament. Són espais verds a terrats i cobertes d’edificis que es 
podran veure un any després de la seva implantació per observar-ne l’evolució. També l’IMPU 
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organitza visites, en aquest cas presencials, pels jardins verticals creats els últims anys a la 
ciutat.  
 

En paral·lel, l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) permetrà visitar el Valldaura 
Labs, un campus situat al Parc de Collserola enfocat a l’educació i investigació al voltant de 
l’hàbitat autosuficient, l’ecologia i la tecnologia. Es veuran dos prototips d’edificis de fusta d’alta 
tecnologia construïts amb materials de quilòmetre zero. 
 

Concursos, exposicions i tallers 

 

Com cada any, hi haurà el Concurs d’intervenció en parets mitgeres a càrrec de l’IMPU, que 
busca posar en crisi la naturalitat amb què s’accepten aquestes parets residuals en permanent 
estat de provisionalitat que abunden a la ciutat, i que per moments són part dominant del 
paisatge. La voluntat és convertir aquestes fractures urbanes en espais d’oportunitat tenint com 
a eix principal la seva recuperació paisatgística. Durant la Setmana s’exposaran les propostes 
seleccionades pel jurat professional davant l’emplaçament i els visitants podran votar per una 
de les propostes. 
 
Pel que fa a les exposicions, hi haurà un programa d’exposicions i activitats al voltant d’Enric 
Miralles que mostraran al gran públic el llegat que l’arquitecte va deixar, amb obres a 

Barcelona, Catalunya i la resta del món. Comissariat per Benedetta Tagliabue i Joan Roig, 

aborda les diferents facetes com a creador, arquitecte, dissenyador, fotògraf i professor, oferint 

una mirada polièdrica i personal de la seva trajectòria. Les exposicions són ‘MIRALLES. Photos 
& Collages’, al Centre d’Arts Santa Mònica, que mostra documentació fotogràfica de la vida i 
obra d’Enric Miralles; ‘MIRALLES. To be continued….’, a la Fundació Enric Miralles, que recorre 
el llegat que va deixar al seu estudi i com ha marcat la seva trajectòria al llarg de 20 anys; i 
‘MIRALLES. A quarts de quatre…’, al Saló del Tinell, amb quatre dels projectes més 
emblemàtics de l’arquitecte. Organitzades per la Fundació Enric Miralles, MUHBA i Centre 
d’Arts Santa Mònica. 
 
A banda, la programació inclou una visita a l’exposició del CCCB ‘Mart. El Mirall Vermell’, 
comisariada per Juan Insúa, i una xerrada a càrrec de l’astrofísic Guillem Anglada i l’arquitecte 
Alfredo Muñoz (ABIBOO studio) sobre el projecte NÜWA, que explora una ciutat sostenible a 
Mart d’un milió d’habitants, dissenyada per l’equip internacional SONetl d’investigadors de la 
UPC, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, l’Institut de Ciències de l’Espai i l’Institut de 
Ciències del Cosmos de la UB. I la fotògrafa Arina Dáhnick presentarà per primera vegada la 
seva obra a Barcelona a dos espais emblemàtics veïns, el Pavelló Mies van der Rohe i el 
Caixaforum. 
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Tallers, música, dansa i presentacions de llibres 

 

Per tercer any consecutiu, a través de l’ArquiEscola -el programa educatiu del COAC que 
impulsa activament el coneixement de l’arquitectura entre infants i joves-, la Demarcació de 
Barcelona del COAC organitza Arquitectura a les Aules, una sèrie de tallers i xerrades en 
col·legis i instituts. Enguany, hi participaran 83 arquitectes i 48 escoles, que faran 158 tallers 
amb alumnes de Primària i Secundària a centres d’arreu de Barcelona. 
Tots plegats, arquitectes, professors i estudiants, han donat forma a aquests tallers que es 
desenvoluparan en horari lectiu i que versan entorn a 4 grans eixos temàtics: Accessibilitat, 
Descoberta de l’entorn, Repensar els Espais interiors i exteriors i Sostenibilitat. 
 
Pel que fa a la música, la 4a edició de Música x Arquitectura –organitzada per 48h Open House 
Barcelona I Museu del Disseny de Barcelona– proposa explorar el DHUB amb una passejada 
musical i arquitectònica; aprendre convertir una habitació en un ‘Home Studio’; escoltar a Núria 
Moliner relacionant música i arquitectura, i gaudir d’un espectacle audiovisual sobre l’evolució 
de les ciutats, prenen com a inspiració l’edifici DHUB i el barri on s’allotja.  
 

Els llibres també tindran presència a la Setmana d’Arquitectura. Un d’ells és “Encants i Miralls. 
Arquitectura i Urbanisme a la Ciutat Maragda”, que es presentarà amb una xerrada-col·loqui. El 
Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic organitza un acte doble que es podrà 
seguir en línia: Roger Tudó, soci del guardonat despatx català HArquitectes, impartirà una 
conferència, “Transhistòric”, sobre estratègies d’actuació amb relació a les preexistències i el 
patrimoni, i a més, es presentarà el llibre-catàleg de la 4a edició del certamen de 2019. I també 
es presentarà el llibre Taxonomia Geomètrica, que mostra la cerca d’una estructura interna en 
les geometries de l’obra de Carlos Ferrater i OAB i analitza el seu paper en la creació i 
elaboració dels projectes. 
 
Xerrades, presentacions i debats  

 

Hi haurà presentacions en format “PechaKucha” (20 imatges en 20 segons) de dibuixos de 
l’arquitectura de Barcelona fets per membres de la comunitat d’Urban Sketchers. També se 
celebrarà un webinar sobre Líquens i altres biodermes que colonitzen de manera inexorable els 
materials de construcció, però que tenen efectes beneficiosos en entorns urbans. I a les sales 
online del Cafè de l’Òpera es farà una tertúlia amb Jordi Faulí, Arquitecte Director de la 
Sagrada Família.  
 

I Techestate (la nova marca de BBConstrumat que capitalitza la innovació en tota la cadena de 
valor del sector de la construcció) i el hub d’innovació Innomads oferiran un webinar on es 
debatran les conclusions extretes d’una sessió feta el mes passat amb directius clau de les 
organitzacions més rellevants de la construcció i immobiliari a Espanya per identificar i debatre 
sobre les tendències, reptes i oportunitats del sector pel 2021.  


