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1. Objectiu: difondre la tasca dels arquitectes  

 
Partim d’una certesa i plantegem un objectiu: 
 
- La certesa és demostrable: molt sovint la tasca els arquitectes és pràcticament invisible, o és 
distorsionada la idea que es te d’aquesta.  
- Plantegem un objectiu derivat d’aquesta certesa –que ens ocupa des de fa ja temps-: difondre 
les tasques a les que es dedica el col·lectiu d’arquitectes,  
 
Per això avui obrim les portes del col·legi també a altres mirades, -com les vostres, els que no sou 
arquitectes- per mostrar-nos primer, i per reflexionar conjuntament. Cosa que no succeeix massa 
sovint.  Estem convençuts que la nostra feina se sustenta en el servei al comú a través de la 

resolució de problemes complexos, i que compartir la nostra mirada amb la societat a la que 
donem servei pot aportar una mica més de sentit crític.  
 
Per altra banda Si aconseguim difondre be el què fem i el perquè ho fem, també estarem 
transmetent els valors que realment poden arribar a transcendir i ser més útils a la societat: els 
valors vinculats al coneixement arquitectònic, com a un be humà, en tant que component 
imprescindible del  mon que ens acull, i també com a patrimoni cultural, vinculat no només a allò 
físic que ens envolta, sinó també vinculat a una manera d’entendre aquest mon tant des dels 
sentits, com des de la racionalitat sensible. 
 
Fer comprendre aquesta tasca, i la importància que estem convençuts que té la seva funció social, 
passa per construir/trobar una explicació enraonada i descriptiva de tot això.  
És aquesta exposició el que veurem avui, que consistirà en posar llum i explicar una part –petita- 
d’aquestes tasques.   
  
 
2. Com treballem els arquitectes?  

 
En primer lloc, fixem-nos en l’entorn en el que treballem, l’univers en el que ens movem. 
Dibuixem una aproximació. 
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Aquests son alguns dels ítems que menem en el nostre dia a dia. L’entorn d’activitat. Aquest 
conjunt de disciplines, conceptes, exigències, eines, estratègies, entorns de coneixement, ... tenen 
el seu origen en una formació tradicional íntimament lligada a l’edificació, i van des de la 
percepció sensorial (sensible) fins a la gestió administrativa o jurídica més mecànica, passant per 
processos d’abstracció conceptual o per la tecnologia dels materials.  El ventall/gap d’acció és 
enorme i la complexitat, altíssima, podent afirmar que “tenim un perfil professional singular per 

l’extensió i la naturalesa múltiple del nostre camp de treball”. 

 

Pel què fa per com treballem. Hi ha diverses maneres d’explicar aquest com, solem dir que ens 
basem en la gestió de la complexitat, que treballem permanentment de manera transversal entre 
molt variades disciplines, però hi ha un símil que, personalment, em sembla més il·lustratiu, i 
probablement més gràfic. És el de l’equació matemàtica. No ens complicarem la vida en càlculs ni 
en la mecànica de la seva resolució. Aquesta equació és genèrica, no literal, l’important és el 
concepte que hi ha al darrere. Quedem-nos amb la metàfora, no amb el possible significat de les 
seves lletres. 
 
 
 
 
Consisteix en obtenir un resultat concret a partir d’un grup de variables agrupades i combinades 
mitjançant operacions matemàtiques.  
Els ítems de què parlàvem –aquell univers-, al seu torn, seran les nostres variables de treball. La 
seva combinació -com les posarem a l’equació- ens permetrà trobar les solucions a les tasques 
que se’ns plantegen.   
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Però si be la resolució d’aquesta llarga operació, matemàtica a la realitat, figurada en aquest símil, 
suposa una part fonamental de la nostra feina, el procés complet té molt més recorregut, és mes 
llarg. No només hem de trobar un resultat a aquella llarga combinació de variables, sinó que hem 
de construir-la prèviament, partint de zero. L’equació no ens ve donada. Així, doncs, partim del 
que en altres oficis també es coneix com el paper en blanc, i continuem amb una sèrie 
d’operacions amb les variables. 
En primer lloc caldrà identificar-les. Cal conèixer-les a fons totes elles per poder operar amb elles. 
En segon lloc caldrà triar-les. Saber quines seran útils i quines no és primordial, perquè no totes 
serveixen sempre. Cada cas necessita d’una formulació determinada.   
 
 
 
 
 
 
       ----> 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment caldrà combinar-les, saber con les relacionarem entre si. És a dir, construirem l’equació 
més adequada a aquell requeriment. 
 
 
 
 
 

 
Una vegada construïda i resolta l’equació , les “solucions” obtingudes han estat tradicionalment 
vinculades a coses tangibles, una construcció, objectes, documents, planejament.... 
 
Però també constatem, i cada vegada més, que la nostra feina acaba altres vegades en 
accions/tasques allunyades de l’edificació i del urbanisme clàssics, cosa especialment 
comprovable  en èpoques de crisi.  
En qualsevol dels casos producte del procés IDENTIFICACIÓ/TRIA/COMBINACIÓ/RESOLUCIÓ, 
aquests resultats provinents d’un estàndard de formació únic -aquestes solucions-, les 
anomenarem genèricament ARQUITECTURES  
 
 
 
 
 
 
 
3. Eines d’observació i difusió   

 
Ara be, de quina eina disposem per complir amb aquell objectiu de difondre la taca dels 
arquitectes?  



PN 2 nov 2016 

Per difondre necessitem conèixer i compilar dades i casos el millor possible.  Només a partir d’una 
compilació capaç d’obrir-se a la diversitat, les ARQUITECTURES de les que parlàvem, concretades 
ara i aquí –probablement no ens serveixen les de fa més de 10 anys-, podrem construir un relat o 
relats destinats a la divulgació de la què parlem. 
 
Des del Col·legi hem desenvolupat, entre altres recursos, un programa anomenat (molts 
coneixereu) Mostra d’Arquitectura Catalana, que ens ajuda a tenir constància de bona part de la 
producció arquitectònica realitzada en el país i des del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És una única base de dades permanentment penjada de la xarxa que efectivament permet, no 
només la difusió que busquem, sinó també l’anàlisi dels continguts, en permanent evolució, cal 
dir. 
Des d’aquest  programa s’organitzen convocatòries periòdiques des de diversos punts del territori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes convocatòries tenen dues missions: 
- recollir els treballs que els arquitectes voluntàriament inscriuen, i valorar-los per un jurat que 
destacarà el més significatiu del presentat 
- exhibir tota la producció presentada a través del web del col·legi.  
 
Per altra banda, Mostra no ha estat pensada com un concurs. No pretén assenyalar qui és el millor 
de nosaltres, sinó que és un aparador on hi resideix una màxima raonable: “la veritat la tenim 
repartida una mica entre tots” sense deixar de destacar, naturalment, totes aquelles obres que 
aporten un alt nivell de qualitat, que son especialment mostrables i que van acompanyades d’una 
explicació per part del jurat    
 
La Mostra d’Arquitectura del Vallès 

Ara centrem-nos en la Mostra del Vallès. Davant la cada vegada més evident diversificació i 
varietat de tasques que realitzem, amb molts exemples allunyats, com dèiem, de l’edificació, la 
ultima edició -la del 2016- varem incorporar una nova eina d’observació i compilació, com també 
en l’edició de Barcelona i a incorporar en la resta d’edicions territorials.  
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4. Altres Modalitats  

 
Si be teníem molt assimilades les modalitats clàssiques en el programa Mostres: 
 
-Edificis unifamiliars de promoció privada o pública  
-Edificis purifamiliars de promoció privada o pública   
-Edificis no residencials de nova planta de promoció pública 
-Edificis no residencials de nova planta de promoció privada 
-Intervencions de rehabilitació  
-Intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents 
-intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans 
-Intervencions urbanístiques i de planejament   
 
Varem ampliar la mirada cap aquelles activitats que dèiem que no es vinculen amb l’edificació i el 
planejament o l’urbanisme. I en varem dir inicialment “Altres modalitats”  
  
Altres Modalitats.  Accions, tasques i treballs en sectors no directament vinculats a l’edificació 
   o al planejament  
 > Serveis, consultoria i organització 
 > Administració pública 
 > Indústria 
 > Altres sectors econòmics i productius... 
 
On es pretén reunir un conjunt d’accions, tasques, treballs o activitats que aportin de manera 
clara valors i àrees de coneixement estretament vinculades amb la formació i les atribucions 
pròpies dels arquitectes 
 
Aquesta nova categoria ens va permetre obrir molt més la mirada i explorar molts entorns, que fa 
temps que estan deixant-se veure, i que s’estan mostrant extensos i rics. 
 
Amb tot el vist fins ara, i ates que aquests entorns estan agafant força, apareixien preguntes 
raonables: 
 
- Fins a quin punt aquesta manera de fer (perfil professional singular provinent duna formació 

determinada) pot ser aplicable a situacions més enllà de l’edificació?  

 

- Podríem parlar /explicar d’un model de treball?    

 
 
Tot plegat feia pensar que podríem trobar aquesta resposta al llarg de la recerca que estàvem 
iniciant. Es tractava d’una RECERCA a començar de nou, i podíem arrancar des d’on volguéssim. 
Tot i que la nova modalitat va quedar oberta a qualsevol tasca de “nou perfil” i va aportar -i 
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comptem que seguirà aportant en les successives edicions- feines molt interessants de tota 
naturalesa, ens va motivar especialment mirar de trobar activitats en aquells entorns de treball 
dels arquitectes menys visibles ò més difícils de veure a primer cop d’ull. Això ens portava a les 
grans estructures menys castigades per la crisi: les administracions, concretament les locals 
donada l’escala del Vallès i la seva naturalesa pluricèntrica. Varem trucar a les portes de les 
localitats més grans i varem preguntar què s’havia fet -i s’estava fent- en aquests anys...... essent 
rebuts amb una receptivitat molt alta.  
 
Varem descobrir varies coses molt interessants, i que valia molt la pena explicar. 
 
 
ARQUITECTURES DE TRAVA 
 
En primer lloc varem descobrir, i és bàsicament en el que ens centrem en aquesta ponència, un 
fenomen que estava íntimament lligat amb aquelles característiques de trasversalitat, 
complexitat i ventall de variables. 
 
 
 
 
 
Aquest fenomen està compost d’una circumstància i una acció concretes. Consisteix, en la majoria 
dels casos, en que els equips (molts d’ells amb aportacions des de diverses disciplines) es 
concentraven en resoldre situacions de conflicte entre dues realitats molt contundents: l’objecte 
ciutat i la ciutadania 
 
 
 
 
   
Estaven treballant en l’interior d’una escletxa interposada que, a la vegada, també conté un 
ventall extens de variables. 
És pura intermediació –fins i tot pot tenir a veure amb la reconciliació- des d’uns “intersticis” no 
resolts existents entre l’usuari i la ciutat física. Una ciutat física que els ciutadans no poden, o no 
volen usar, be perquè son inaccessibles o be perquè no son acceptats.  Fins i tot, i a vegades, 
l’escletxa podia situar-se entre la pròpia administració i l’administrat, a l’entorn d’aquest espai 
públic. 
 
Apareixen situacions de tota mena, amb connotacions socials, de seguretat ciutadana, polítiques, 
d’inversió estrictament econòmica, tècniques, de salubritat pública, de coherència urbana, de 
mecànica institucional... el ventall és gran 
 
En definitiva, el fruit del treball d’aquests equips -les ARQUITECTURES resultants- han aconseguit 
la TRAVA, el lligam entre les dues forces que es mantenien en tensió.  
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Ara be, l’observat fins ara pot portar a pensar que caldria canalitzar de la manera més útil possible 
aquesta tensió, i aquesta és la segona cosa interessant a destacar. 
Caldria fer-ho reflexionant més i millor sobre com plantegem l’espai públic del futur, be sigui 
debatent les diverses teories urbanístico/sociològiques existents sobre els espais comuns..., ò be 
sigui pensant quines son les preguntes prèvies que s’ha de fer l’administració a sí mateixa, i 
quines i com son les preguntes a fer als ciutadans abans d’arrancar un procés.  
Quasi segur que seran preguntes ja plenes de variables, a conèixer, a triar i a combinar.... a 
resoldre, en definitiva com en el model d’equació que descrivíem. 

 
La següent cosa a destacar gira al voltant d’anar veient cada vegada més clars els avantatges de 
posar les experiències que avui veurem, alhora, posant-hi llum conjuntament i explicant-les. Fer-
ho produeix un efecte multiplicador de transmissió del coneixement, segurament necessari i útil 
per el reconeixement de les diferents sensibilitats, interessos i expectatives que probablement 
reunim avui aquí. 

  
Finalment, com a quarta cosa a destacar i com a fonamental en la reflexió, varem tenir la resposta 
als dubtes formulats molt temps abans:  
 
“Aquesta manera de treballar (univers + identificació + Tria + combinació + resolució), pot fer-se 

extensible a altres àmbits de treball?” 

 
“Aquesta manera de construir solucions, pot configurar un Model de Treball?” 

 
La resposta és SI, i a mes per descomptat. Aquella manera de treballar és vigent -i necessària- en 
especial en una època marcada per la crisi. I SI, establim un model de treball extensible a supòsits 
diversos, no relacionats necessariament amb l’edificació.  
 
Be, doncs el que ens queda per fer serà escoltar els equips. Veureu que hi ha diferents encaixos, 
diferents maneres d’instal·lar-se en l’escletxa i facilitar els encontres, d’aplicar aquell sistema de 
variables. Veureu des de com abordar problemes múltiples de ciutat a partir de la gestió dels 
recursos econòmics, fins re formular qüestions globals de ciutat que afecten barris sencers, 
passant per re plantejar la relació entre veïns i ajuntament  
 
Atesa aquesta diversitat d’enfocaments, desitjada des d’un principi, ens semblava pertinent i molt 
il·lustratiu també mostrar, amb el video que passarem a continuació, cedit per Flores i Prats, 
Arquitectes, com estar a l’escletxa simplement mitjançant el relat. Concretament el relat del què 
succeeix entre els veïns d’un edifici acabat d’ocupar, i el seu espai comú vital.  
 
 
5. Els casos exposats 

 
 

Cas Sant Cugat. “La pobresa energètica a Les Planes des de l’arquitectura. De la Universitat a la pràctica” 

Coque Claret, Arquitecte, responsable Taller de Projectes PUd ETSAV -UPC 
Bernat Colomé, Arquitecte, Plataforma Pas a Pas 
Antoni Serra, Arquitecte, Director de l’àmbit de Gestió d’Urbanisme i Projectes, Aj de Sant Cugat 

PASaPAS és una plataforma, impulsada pel col.lectiu d’arquitectes arqbag, que 
desenvolupa projectes de recerca-acció al barri de Les Planes (Sant Cugat del Vallès) en 
col·laboració amb alguns departaments de l’ETSAV (UPC). L’objectiu dels projectes és actuar en 
algunes de les problemàtiques que afecten al barri com ara la pobresa energètica i habitabilitat 
dels habitatges, l’accessibilitat urbana, o el dèficit d’equipaments públics, tendint cap a un model 
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urbà més eficient. La viabilitat del projecte prové dels vincles potencials que s’estableixen entre els 
diferents agents (veïns, ajuntament, universitat, i empreses) per tal de promoure aquest procés de 
transformació, que fins al moment s’ha materialitzat a través de 3 projectes principals: 
-REC, que aborda la problemàtica de la pobresa energètica. 
-Plataforma (e)co, espai de treball multidisciplinari per a estudiants, veïns, empreses, i altres agents. 
Ruta Ringo Rango, que proposa reprendre un tram de fort pendent que antigament s'utilitzava com 
a drecera. 

 
 
 

Cas Sabadell.  “Teixint ciutat” 

Isabel Vega, Arquitecta, Fundació Bosch i Cardellach 
Isidre Soler, Arquitecte Tècnic, Plataforma Soterrament FGC Ara 
Rosa Martinez, Arquitecta, Cap de Planificació, Ajuntament de Sabadell 
 

Aquesta experiència es desenvolupa en un entorn marcat per un problema complex eminentment 
urbanístic i veïnal, el replantejament del soterrament dels FGC en una zona d’ús residencial i 
industrial. La importància de les tasques tant d’anàlisi prèvia, com d’abast urbà global o de presa de 
decisions, fa que  l’ajuntament lideri una taula tècnica múltiple que permeti abordar el  problema 
des d’enfocamentss  multidisciplinars -urbanístics,  arquitectònics, d’espai públic, de mobilitat, de 
mediació, tècnico-estructurals,...-, tots ells produint-se de manera simultània i conformadors d’una 
solució també múltiple i complexa. 
 
 

 
 

Cas Granollers.  “Redescobrint un interior d‘illa” 

Albert Camps, Regidor d’Obres i Projectes, Ajuntament de Granollers 
Xavier Acosta, Arquitecte, Cap d’Àrea de Territori i Ciutat, Aj. de Granollers 
Senén Roy, Tècnic de Cultura, Ajuntament de Granollers 

L’acció es desenvolupa en un context urbà on conflueixen circumstancies adverses vinculades per 
una banda amb la seguretat ciutadana i la manca de cohesió veïnal, i per altra amb la morfologia 
d’un lloc tancat i arraconat de la ciutat. La intervenció va suposar liderar la solució del problema 
complex des de la resolució formal de la ciutat, on l’espai urbà ben pensat i la ciutadania activa i 
motivada acaben trobant l’equilibri, alimentant-se mútuament. 

 
 
 

Cas Rubí.  “Inversions financerament sostenibles” 

Josep Milà, Arquitecte, Dir. de l’Àrea de Serveis Territorials de l’Aj de Rubí 
Carlos Freire, Arquitecte,  Director de Projectes de PROURSA 

El Pla d’Inversions Financerament Sostenibles 2014-16, amb 25,3M€ de pressupost, té un objectiu 
inversor que pretén actualitzar la ciutat construïda i dinamitzar el teixit local professional i 
empresarial, malmesos durant la crisi. L’Ajuntament ha utilitzat un sistema basat en els anteriors 
FEILS. Són 106 intervencions repartides homogèniament pel municipi i classificades en 5 grups amb 
repartiment pressupostari similar. Tres d’ells estan relacionats amb actualitzacions d’espais púbics i 
els altres dos pretenen regenerar les instal·lacions d’alguns equipaments municipals. Amb el 
propòsit de revitalitzar el sector es creà un registre d’empreses interessades en treballar en el Pla, 
d’acord amb els Gremis de Constructors i la Cecot. L’Ajuntament presentà les actuacions i oferí 
formació per explicar el sistema del Pla, i demanà col·laboració als col·legis professionals 
d’arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers per elaborar un registre d’equips tècnics interessats 
en treballar-hi. S’estima una repercussió directa de més de 1.500 persones. 
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Cas Terrassa.  “Urbanisme d’acompanyament” 

Itziar Gonzalez, Arquitecta, Assessora/Cooperació ciutadana al territori. Ajuntament de Terrassa 
 

Donada una situació de no ocupació per part de la ciutadania de l’espai públic i dels locals 
comercials d’un àmbit cèntric anomenat El Vapor Gran, s’ha desenvolupat un procés 
d’acompanyament dels agents que tenen capacitat de decisió i possibilitats de canvi d’aquest 
entorn, per a esbrinar aquesta situació i buscar solucions consensuades. A partir de la posada en 
joc d’actors com els veïns, els tècnics municipals i els politics responsables de la zona, es planteja 
una estratègia de relacions i vincles entre ells que provoca, en primer lloc, el coneixement de la 
problemàtica des de dintre, i com a conseqüència de la posta en comú dels diversos punts de vista i 
les diverses necessitats, es troba un punt d’encontre basat en el consens i, necessariament, en la 
cerca de la millor de les solucions. 

 
  
 
 
 

 
Sabadell, novembre de 2016 


