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Sota el nom d?Urbanisme tàctic el Congrés d'Arquitectura va donar veu el passat 19
d'octubre als responsables de quatre innovadores accions que han estat capaces
d?establir una visió estratègica de l?urbanisme i el disseny per tal d?afectar en positiu els
espais en què vivim.
Des de les Superilles de la Confederació de Tallers de Projectes d?Arquitectura (CTPA)
que aposten per la creació d?un nou espai públic que doni lloc a l?expressió, l?intercanvi,
l?oci i la cultura entre veïns de Sant Martí, fins a l?assistència tècnica especialitzada i
personalitzada oferta pels Arquitectes de Capçalera als ciutadans del Raval i el Poblenou.

I des de la conscienciació del malbaratament alimentari a través de la realització d?un
àpat popular, suculent i sostenible a càrrec d?Assaig General, fins a la rehabilitació de les
infraestructures de les Planes per part del projecte Ruta Ringo Rango de l?ETSAV.
Aquests quatre projectes comparteixen la clara vocació de canvi i millora del
nostre entorn.
Josep Bohigas i Ibon Bilbao van reivindicar la figura dels 'arquitectes de capc?alera?, una
iniciativa de l'Escola Te?cnica Superior d?Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
reconeguda amb el Premi Ciutat de Barcelona 2015. El terme fa refere?ncia als
professionals que presten una assiste?ncia te?cnica especialitzada als ciutadans a partir
de cone?ixer a fons la seva situacio? personal i la seva activitat a la ciutat. La iniciativa es
porta a la pra?ctica al Raval amb un programa docent d?e?xit que assenyala un canvi de
paradigma: d?una banda, els estudiants d?arquitectura de la UPC s?apoderen en
l?exercici pra?ctic del seu futur ofici i prenen conscie?ncia de la seva utilitat social, i de
l?altra, vei?ns i vei?nes d?un barri delmat per la precarietat descobreixen en la figura de
l?arquitecte algu? que pot donar resposta a necessitats de la seva vida quotidiana.
In?aki Baquero i Amadeu Santacana van parlar de les Superilles a partir de la
implantacio? de la primera de les de la trama Cerda? al districte de Sant Marti? (al
peri?metre compre?s entre els carrers Badajoz, Pallars, Llacuna i Ta?nger). Aquestes
unitats urbanes, me?s grans que una illa de cases pero? me?s petites que un barri,
incorporen carrers pacificats, fomentant la interaccio? i l?agrupament social alhora que
esdevenen una oportunitat per repensar i regenerar Barcelona.
Eva Serrats, Daniel Cid i Francesc Pla van explicar com va anar l?Assaig General, un
projecte gastronòmic que es va fer l'estiu passat al voltant de la plac?a de les Glo?ries,
amb la particularitat que la seva confeccio? va acomplir de principi a fi la idea de
sostenibilitat alimenta?ria. La iniciativa va significar alhora una manera de reivindicar el
disseny com a element de transformacio? social que incideix en la realitat de les
persones.
El projecte de rehabilitació de les Escales de les Planes (Sant Cugat del Valle?s), un dels
trams d'aquest cami? amb me?s desnivell del barri, i el de Rehabilitacio? Energe?tica de
Comunitats (REC) que, a trave?s d'una diagnosi de la situacio? de precarietat
energe?tica de la zona planifica accions de millora de les infraestructures, va anar a
càrrec d'Anna Burgaya, estudiant d'arquitectura a l'ETSAV, i Coque Claret, arquitecte i
professor del DPA de l'ETSAV.
En total són quatre projectes que comparteixen l?aposta per una arquitectura a peu de
carrer que més enllà de l?aula universitària o el despatx que prenen el pols a la ciutat, les
seves problemàtiques i els seus drets. Tant els ponents com els seus treballs van ser
generadors de preguntes més que de respostes categòriques que es traslladen tant la
professió com a la ciutadania.
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