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COMUNICACIO 

A través d’una iniciativa d’acostament al col·legiat del Col·legi d’Arquitectes, 

ens ajuntem un grup heterogeni d’arquitectes del districte de Gràcia, amb 

diferents inquietuds, coneixements i habilitats però que compartim el principi 

d’apropar-nos a la ciutadania i la preocupació per aspectes urbans i 

arquitectònics que ens afecten a tots com a veïns.  

 

L’objectiu final de la nostra professió és el bon disseny dels espais de la vida, 

des de l’habitatge fins la plaça, des de l’edifici fins la planificació urbanística. 

Ho intentem fer el millor possible, intentant crear espais funcionals, agradables i 

útils. Durant els últims anys el nostre sector s’ha vist afectat greument per la crisis 

econòmica però també ens ha servit per preguntar-nos com podem millorar la 

nostra manera de fer.  

 

Creiem que la millor forma de enfocar el futur és escoltant i aprenent de les 

persones que viuen, utilitzen i treballen al nostre barri. D’aquesta voluntat en 

sorgeix la idea de oferir unes sessions obertes a tots els veïns que hi vulguin 

assistir, per plantejar aquells temes que preocupin als nostres veïns, des 

d’aspectes particulars de com tramitar o resoldre alguna situació concreta, a 

aspectes més col·lectius i que requereixin participar o obrir un debat al seu 

voltant.  

 

Aquestes sessions poden incloure petits monogràfics sobre aspectes que 

creiem que poden ser de interès o utilitat per al públic, com per exemple, les 

Inspeccions tècniques dels edificis o l’eficiència energètica, o bé de temes 

urbans com el Pla de Vallcarca o el turisme al barri. En aquesta línia la nostra 

voluntat seria contribuir en els debats, des de la nostra experiència i 

coneixement, però també ser capaços de vehicular-los, contribuint a fer 

eficient la veu ciutadana de cara a l’administració, quan això sigui necessari. 

En aquest sentit disposem del recolzament del Col·legi d’Arquitectes de 
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Catalunya per transmetre d’una forma directe les inquietuds i propostes dels 

veïns a les institucions administratives amb l’objectiu d’augmentar el 

protagonisme veïnal en la presa de decisions als sistemes de gestió del districte. 

 

Aquesta iniciativa és oberta a tothom, particulars o associacions dins de 

l’àmbit del Districte de Gràcia. No substituïm l’encàrrec professional, ajudem a 

orientar problemàtiques o casos concrets i generem o recepcionem debats, 

però no fem la pràctica professional gratuïtament. Les sessions es realitzaran 

cada dos mesos, el primer dijous de mes. La informació de cada sessió es 

publicarà en diferents mitjans de comunicació com el diari l’Independent, a la 

web del Col·legi d’Arquitectes.  

 

El primer acte es realitzarà el dia 26 d’octubre als Lluïsos de Gràcia (Plaça del 

Nord, 7) dins del marc del Congrés d’Arquitectura que s’està celebrant a 

Barcelona des de el mes de maig fins el novembre. Aquest primer acte serà 

gravat amb mitjans audiovisuals per tal de fer-ne difusió dins del propi congrés.  

L’acte tindrà una durada de 1,5h, des de les 18:00 a les 19:30. Es realitzarà una 

breu presentació on ens volem donar a conèixer com a Arquitectes de Gràcia. 

   

Tot i que la voluntat és que els actes siguin espais de consulta i/o debat 

d’aspectes particulars o col·lectius, en aquesta primera sessió volem 

preguntar-vos quines inquietuds, problemes, solucions, consultes, etc, teniu vers 

l’arquitectura i sobretot vers el nostre estimat barri. Us animem a participar-hi, a 

dir la vostra opinió. Volem escoltar-vos, resoldre consultes, vehicular problemes i 

picar la cresta a l’administració, si cal. 

 

Us hi esperem!     Arquitectes de Gràcia, a prop teu. 
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