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RESUM		ACTE	dins	CONGRÉS	ARQUITECTURA	2016	de	dilluns	17/10/2016	al	Centre	Cívic	Casa	
Golferichs	de	Barcelona	i	amb	la	col·laboració	del	Grup	de	Treball	Territorial	d’Arquitectes	de	
l’Eixample.	

	

Comença	 la	 reunió	 a	 les	 19:05	 hores	 amb	 la	 paraula	 de	 Roger	 Subirà	 (director	 del	 Congrés	
d’arquitectura	2016),	fent	una	breu	explicació	del	que	han	estat	els	congressos	d’arquitectura	des	
del	s.	XIX,	que	és	quan	es	van	iniciar.	Diu	que	normalment	es	fan	cada	20	anys	i	que	han	suposat	
polítiques	 concretes	 per	 a	 la	 ciutat	 de	 Barcelona.	 Le	 Corbusier,	 Rubió-Tudurí	 amb	 el	 Regional	
Planning	del	qual	se’n	van	derivar	els	espais	verds	regionals	que	avui	trobem	(...).	

Al	 1996,	 durant	 el	 Congrés	 de	 la	 UIA,	 es	 va	 publicar	 ‘La	 ausencia	 de	 debate	 no	 invalida	 el	
Congreso’.	No	és	gens	la	voluntat	del	present	Congrés	d’arquitectura,	sinó	tot	lo	contrari.	Volem	
generar	debat,	és	el	principal	objectiu.	

Estem	vivint	un	canvi	de	mentalitat	 i	volem,	els	arquitectes,	abanderar	aquestes	reivindicacions.	
‘Què	 hauríem	 de	 defensar?	 De	 què	 creieu	 que	 ens	 hauríem	 d’ocupar?’	 (preguntes	 llançades	 a	
l’aire	per	Roger	Subirà).	Informa	que	al	final	de	l’acte	qui	vulgui,	podrà	ser	enregistrat	en	format	
de	microentrevista	d’uns	2	minuts	de	durada.	

Toni	Tribó,	l’arquitecte	del	GTT	d’arquitectes	de	l’Eixample	i	dinamitzador-moderador	de	l’acte,	es	
presenta	i	explica	quina	serà	la	seva	feina	durant	el	debat,	de	coordinar-lo.	Llença	també	pregunta	
de	‘què	esteu	esperant	dels	arquitectes?.	Presenta	el	Grup	de	Treball	Territorial,	diu	de	la	nostra	
existència	 i	 diu	 que	 ens	 ocupem	 de	 temes	 que	 afecten	 al	 Districte.	 Existència	 de	 dèficits,	 pocs	
espais	públics,	voreres	amb	dificultats...	Afirma	que	estem	al	servei	de	les	reivindicacions	veïnals,	
també	ara.	Diu	que	es	tracta	de	generar	una	ajuda	a	la	ciutadania,	de	les	propostes	que	vinguin	de	
l’ajuntament.	Ens	poden	demanar	ajuda,	som	una	espècie	de	‘traductors	d’aspectes	complexos’.	
Parla	de	l’existència	del	projecte-intervenció	de	l’illa	eficient.	Passa	la	paraula	als	assistents.	

Veïna	1:	Què	 feu	els	 arquitectes	del	barri?	Toni	Tribó:	detectar	què	es	pot	 fer	analitzant	 l’estat	
actual,	 arribant	 a	 fer	 propostes	 de	 treball	 i	 generant	 alternatives,	 que	 es	 debaten	 amb	
l’ajuntament.	

Veïna	2:	existència	de	la	contaminació	química	i	física.	Contaminació	química:	necessitat	de	més	
espais	verds,	millorar	transport	públic,	espais	verds	amb	continuïtat	(...).	Contaminació	física,	que	
no	 se’n	 parla	 tant	 però	 que	 existeix,	 la	 pols	 que	 generen	 les	 obres,	 per	 exemple;	 radiació	
electromagnètica	(en	el	decret	dels	treballadors	 ja	existeixen	mesures	per	a	contrarestar	aquest	
efecte),	 moltes	 antenes	 que	 arriben	 a	 provocar	 moltes	 malalties	 en	 nosaltres,	 arribant	 a	 fer	
desenvolupar	càncers.	Falten	estudis	de	càncer	a	la	ciutat.	Temes	de	medi	ambient:	estan	recollits	
drets	a	l’estatut,	se	n’hauria	de	parlar,	que	no	hi	hagués	WIFI.		

Veïna	1:	és	metgessa,	parla	de	les	morts	evitables,	diu	que	són	unes	3.500.	La	contaminació	i	com	
afecta	 al	 desenvolupament	 cognitiu	 dels	 infants.	 Per	 què	 no	 es	 prenen	 mesures?	 Falsa	
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democràcia?	Per	què	no	diuen	 les	dades?	Es	 fan	estudis	però	no	es	prenen	mesures.	 S’ha	anat	
construint	 sabent	 que	 es	 perjudicava	 al	 medi	 (arquitectes).	 Contaminació	 +	 especulació	 =	
Eixample.	Feina	dels	arquitectes	ha	de	ser	de	denúncia,	perquè	sinó	som	còmplices.	Falta	mirar	de	
manera	global.	Lluita	per	defensar	la	qualitat	de	vida.	

Veïna	 3:	 del	 col·lectiu	Germanetes	 Illa	 Verda.	 Ens	 demanen	 al	 GTT	 que	 recollim	 informació	 i	 la	
demanem	a	l’ajuntament.	Que	estiguem	més	lligats	a	partir	d’avui.		

Veïna	4:	Què	s’ha	fet	del	Pla	d’Illes?	(en	general).	

Toni	 Tribó:	 parla	 de	 la	 carta	 oberta	 de	 Dèficits	 i	 Oportunitats	 d’Equipaments	 i	 Espai	 Públic	 a	
l’Eixample,	dirigida	al	Regidor	del	districte,	amb	 la	voluntat	de	ser	escoltats	per	 l’ajuntament	de	
Barcelona.	

Veí	1:	arquitecte	i	veí,	jubilat,	sempre	havia	treballat	fora	de	Barcelona,	viu	el	barri	com	una	presó.	
A	 partir	 de	 la	 jubilació	 es	 comença	 a	 adonar	 que	 passen	 coses	 a	 la	 ciutat.	 Viu	 a	 prop	 de	
Germanetes,	 col·locats	diferents	equipaments	 (1/2	 illa	crucificada	per	 les	construccions	que	s’hi	
preveuen).	 Va	 fer	 estudi	 de	 les	 illes	 (problema	 tècnic	 i	 polític).	 Edifici	 Estel,	 antiga	 seu	 de	
Telefònica,	conveni	on	ens	han	pres	el	pèl.	No	li	contesten,	a	l’ajuntament,	què	volen	fer	a	l’edifici	
de	l’Estel.	Solucions	donades	fa	1,5	anys	a	l’ajuntament	per	part	d’ell,	no	hi	ha	resposta.	Fa	falta	
que	els	tècnics	ajudem	molt	els	veïns.	

Veïna	1:	 edifici	 de	vivendes	protegides,	 genera	demanda	equipaments	 socials	 (anar	amb	cura	a	
l’hora	de	fer	segons	quins	plantejaments,	si	el	barri	 ja	està	molt	densificat,	no	afegir	més	massa	
social	perquè	això	implica	més	necessitats	en	quant	a	edificis-equipament).	Associacions	de	veïns	
ja	 no	 són	 representatives,	 afirma.	 Reivindiquen	 Germanetes	 com	 a	 espai	 verd,	 i	 apunta	 que	
s’haurien	 de	 buscar	 llocs	 alternatius	 pels	 altres	 equipaments.	 Diu	 que	 seria	 necessari	
eliminar/baixar	densitat	humana	per	millorar	les	condicions	de	l’Eixample.	

Veïna	 4:	 fan	 falta	 vivendes	 per	 a	 la	 gent	 jove,	 fan	 falta	 escoles.	 Posa	 l’alarma	 en	 el	 fet	 que	 un	
equipament	social	ha	acabat	sent	un	hotel,	per	exemple,	com	molts	casos	en	el	que	han	passat	
coses	semblants.	

Toni	Tribó:	 tema	dels	canvis	d’ús,	afirma	que	des	del	grup	de	 treball	 territorial	d’arquitectes	de	
l’Eixample	 ens	 hem	 manifestat	 a	 l’ajuntament	 davant	 d’aquest	 fet.	 Proposa	 fer	 les	 accions	
conjuntament,	 funció	 conjunta	 veïns	 amb	 GTT.	 Cert	 ordre	 per	 no	 terciaritzar	 tot	 el	 barri,	 faria	
falta.	Poder	transmetre	idees	veïns	a	l’ajuntament,	nosaltres	com	a	grup	d’arquitectes/tècnics.	

Roger	 Subirà:	 tema	 dels	 processos	 participatius,	 què	 en	 penseu?	 Afirma	 que	 la	 Federacio	
d’Associacions	de	Veïns	no	tenen	prou	gent	per	assistir	als	diferents	processos	participatius	i	que	
l’Ajuntament	opina	que	es	professionalitzen	els	processos,	pel	caire	dels	participants	en	aquests	
processos	participatius.	Superilla	equival	a	‘urbanisme	tàctic’	(acció	de	prova	que	provoqui	l’acció	
de	protesta,	de	rebuig,	d’adhesió...).	

Veïna	 3:	 denuncia	 que	 els	 processos	 participatius	 són	 duts	 a	 terme	 per	 empreses	 privades.	 No	
se’ls	fa	cas,	a	l’hora	de	la	veritat	no	funciona.	La	prova	serà	que	ens	ho	construeixin	tot,	diu	en	el	
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cas	de	Germanetes.	 Superilles:	 invent	d’en	Tries,	 l’antic	 alcalde,	 engany	 ara	 (buidor	 els	 caps	de	
setmana	de	l’espai	públic	que	en	forma	part,	haver	de	caminar	10	minuts	per	poder	arribar	a	una	
parada	 d’autobús...).	 Denuncia	 un	 ‘expoli’:	 treuen	 comerços	 de	 proximitat...	 Parc	 Joan	 Miró,	
descuidat,	 infravalorat,	 en	 desús,	 no	 es	 pot	 utilitzar.	 Germanetes,	 ara	 com	 a	 espai	 de	 trobada,	
750.000	 euros	 gastats	 en	 construir	 l’espai	 verd	 d’ara	 i	 ho	 volen	 trinxar	 d’aquí	 poc	 temps,	 ho	
denuncia	 com	a	 contradicció.	Hi	 ha	d’haver	equipaments	però	en	un	altra	 localització.	Obert	 al	
maig	per	destruir-ho	després	(contradicció).	Espai	pels	gossos	(continua	parlant	de	Germanetes),	
diu	que	és	un	espai	únic	al	barri.	Diu	que	fan	molta	falta	els	espais	relacionals	al	districte.	

Veïna	5:	denuncia	que	els	pisos	que	abans	eren	de	lloguers	baixos	ara	hagin	passat	a	ser	cars	per	
les	obres	de	millora	que	s’hi	hagin	pogut	fer,	com	la	instal·lació	d’ascensor	o	altres	millores,	i	per	
contra	 els	 salaris	 són	 baixos,	 fruit	 d’una	 precarització	 del	 treball.	 Falta	 regulació	 dels	 lloguers.	
Lloguers	 socials,	 en	 compte	 d’haver	 de	 pagar	 lloguers,	 si	 són	 socials,	 per	 què	 no	 surten	 dels	
‘pelotazos’?	per	què	no	surten	els	diners	del	que	es	va	haver	d’invertir	en	el	rescat	públic?	(de	tots	
els	que	han	rebut	diners	públics).	Afirma	faria	falta	recuperar	el	significat	de	les	paraules.	Proposa	
seria	una	bona	cosa	instal·lar	un	mercat	directe	a	Germanetes,	com	als	pobles,	no	fa	falta	massa	
infraestructura,	que	muntessin	les	parades	en	l’espai	que	s’ha	inaugurat	al	maig.	

Veïna	2:	procés	participatiu	costa	diners,	si	no	agrada,	es	tira	enrere	(sense	sentit).	Demana	que	
se’n	faci	cas,	del	resultat	de	cada	procés	participatiu.	

Veïna	1:	respecte	al	que	fa	referència	al	Certificat	d’eficiència	energètica:	què	és	el	Passiv	Haus?	
(model	alemany)	

Veïna	6:	arquitecta	del	grup	(Imma	Barbal)	costa	trobar	temps	per	estudiar	tots	els	temes	

Veïna	 1:	 fa	 falta	 gestionar	millor	 el	 que	hi	 ha,	 fa	 falta	menys	 despats	 i	més	mirar	 el	 que	hi	 ha,	
referint-se	als	arquitectes	

Toni	 Tribó:	 analitzar	 contrapropostes	 i	 donar	 solucions	 des	 d’una	 vessant	 tècnica,	 podem	 fer	
aportacions	 (arquitectes).	 Parla	 del	 Passiv	 Haus:	 segell	 països	 on	 fa	 molt	 fred,	 encara	 s’ha	
d’adaptar	 a	 l’ambient	mediterrani.	 Idees	 en	positiu	 que	de	 vegades	 s’han	 tornat	 en	 execucions	
perverses.	 Instal·lar	ascensors,	pensar	en	el	bé	comú,	finalitat	de	millorar	 la	qualitat	de	vida	(en	
resposta	 a	 la	 veïna	 que	 es	 queixa	 dels	 increments	 dels	 lloguers	 quan	 es	 fa	 alguna	 millora	 a	
l’escala).	

Roger	Subirà:	petita	 reflexió	de	dos	minuts,	pregunta	 si	 algun	dels	assistents	vol	 ser	enregistrat	
responent	a	la	pregunta	‘quines	són	les	vostres	preocupacions	en	les	que	els	arquitectes	us	poden	
ajudar?’.	 Apunta	 que	 la	 jornada	 final	 del	 Congrés	 serà	 el	 25	 de	 novembre	 a	 l’Eixample,	 festa	
popular	a	Sant	Antoni.	


