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Perquè s’haurien d’ensenyar conceptes d’arquitectura i d’urbanisme a les escoles de primària i 
secundària? 

 
Cada cop vivim en una societat més interconnectada. Un dels primers canvis socials que les  noves 
tecnologies han provocat és la possibilitat de saber cada cop més ràpidament i econòmica quines son 
les opinions de la ciutadania, mitjançant xarxes socials o plataformes com change.org que ja volen 
incidir a la opinió pública mitjançant la recollida de signatures. És per tant cada cop més viable per a la 
societat prescindir mica en mica d’alguns processos representatius, on unes persones delegades per la 
societat prenien decisions que afectaven a tota la població. En el seu lloc és possible transformar-los en 
participatius, on les persones opinen sobre els aspectes que l’afectaran directament.  
 
En el camp de l’urbanisme, la decisió del què necessita el nostre barri o la nostra ciutat passava no fa 
tant temps per la decisió i el disseny d’un o d’un equip d’experts encarregats d’entendre les necessitats 
de la societat i canalitzar-los en una realització concreta. Ja des de fa anys es van incorporar processos 
participatius amb el que serien els usuaris finals, millorant de manera substancial la connexió entre 
necessitats de cada un dels barris i les intervencions que s’hi feien. Aquest punt mig ha permès unir 
l’experiència dels experts amb les demandes directes dels usuaris finals. 
 
Aquests processos participatius s’han anat fent cada cop més importants a l’hora de dissenyar les 
nostres ciutats. Els arquitectes i els urbanistes, que havien estat en algun moment els únics actors a 
prendre les decisions de disseny i d’activitat de les nostres ciutats son actualment un agent més de les 
noves ciutats pensades pels seus propis ciutadans. La pròpia disciplina, ja de per sí molt variada, ha 
anat incorporant aquestes noves responsabilitats d’una manera molt fàcil, amb principal rellevància als 
arquitectes que treballen a l’administració, cada cop més acostumats a gestionar aquests processos. 
 
 - Ensenyament de l’Arquitectura i l’Urbanisme 
 
És per la puixança d’aquest motiu que plantegem que l’ensenyament de l’arquitectura i l’urbanisme 
s’hauria de donar més enllà de les escoles d’arquitectura. La participació activa de la gent a la societat 
demanarà cada cop més una coneixements bàsics amb els quals formar part d’aquests processos 
participatius. Uns coneixements no dirigits a formar tècnics sinó a aconseguir una població amb 
criteris formats sobre temes de urbanitat i habitatge, coneixements que sembla que estiguin essent 
abandonats a favor de la productivitat i l’eficiència sempre vistos des del prisma econòmic.  
 
I és que no és només una millor participació a la presa de decisions del que passa al barri pel que 
creiem necessari ampliar els coneixements de l’arquitectura i de l’urbanisme més enllà de les escoles 
d’arquitectura. Són molts els coneixements que provinents dels camps d’aquestes disciplines poden 
millorar la integració a través de la participació en decisions col·lectives, i també la qualitat de vida 
dels usuaris a les seves pròpies llars. Uns d’ells podrien ser tenir un millor criteri en el moment de la 
compra d’un habitatge, la formació d’un criteri propi dels conceptes de confort o harmonia, saber 
quines pràctiques diàries ens poden dur a l’estalvi de recursos o d’energia, etc.  



 
Tal com ja ens deien els Smithson l’any 1957, els petits plaers de la vida poden passar sovint per 
actuacions petites, fruit sens dubte de donar solucions evidents a problemes detectats gràcies a una 
atenció i una sensibilitats posades en el fet d’habitar. 

 
 

 

 

 
 

 
1. Dibuixos que il·lustren els que per els Smithson eren els petits plaers de la vida. Entre d’altres, veure per una finestra 
quan s’està assegut, o des del lavabo, poder tenir un gran nivell de ventilació a l’estiu, etc. 
 
Divulgació de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatgisme com a eina de pertanyença en la 
societat. 
 
Un disseny col·lectiu de la ciutat i del territori per part d’una societat informada dels beneficis i dels 
inconvenients del fet de viure en societat implicarà per força un us del nostre entorn més d’acord al 
que la societat necessita en cada moment. Fem que la ciutat es vagi adaptant a l’evolució de les nostres 
necessitats i no només ens adaptem nosaltres a les seves característiques físiques de la ciutat! 
 
Que la presa de decisions de com han de ser els nostres carrers i les nostres places ja no sigui 
exclusivament un procés jeràrquic de dalt cap a baix sinò que també funcioni de baix cap a dalt ja està 
implicant un canvi d’actitud cap a la integració pel que fa a la implicació en una societat, que per altra 
banda tendeix clarament cap a la individualització. 
 
El que va néixer amb l’associacionisme veïnal durant els anys 60 ha permès que existeixin unes 
estructures socials poderoses i molt inclusives, les associacions de veïns. El lloc on es prenen les 
decisions sobre el barri és un lloc proper, i cada cop ho serà més. 
 
 



 
 

 
 

2. Diferents actuacions del Park(ing) day. Actuacions efímeres que proposen repensar l’espai que ocupen els vehicles 
aparcats amb altres usos.  

 
A través d’una col·lectivitat cada cop més reforçada la nostra societat podrà afrontar el principal 
problema al que s’ha d’afrontar, i és el repte de fer la ciutat sostenible. 
 
El repte de fer sostenible l’habitar. 
 
L’habitar sostenible no podrà mantenir els estàndards consumistes de recursos i d’energia que es 
mantenen en la majoria de casos encara avui en dia. Transformar a un consumidor irracional en un de 
responsable comporta un procés de presa de consciència i d’assumpció de responsabilitats. Només es 
pot aconseguir mitjançant l’ensenyament. 
 
Els nous estàndards als que ens haurem d’acostumar segurament seran vistos en un primer moment 
com a una pèrdua de qualitat de vida. I potser és veritat, almenys d’una manera immediata. Cal que la 
societat sigui conscient que aquests actes son per a assegurar-nos un futur.  
 
Seran necessaris processos legals (de dalt cap a baix) com els que ja s’han donat a l’hora de garantir en 
habitatges de nova construcció la producció d’aigua calenta sanitària mitjançant panells solars, o com 
s’està començant a fer a França d’obligar donar un us sostenible a les cobertes dels edificis.  
 
Però també són necessaris processos que sorgeixin des de les associacions veïnals o des dels mateixos 
veïns.  
 
El concepte de “Arquitecte de Capçalera” 
 
És aquí on apareix una d'aquestes noves atribucions que ha adquirit l'ofici de l'arquitecte. De la 
mateixa manera que havia estat tradicionalment un consultor extern de l'administració, cada cop més 
s'està donant el cas que associacions de veïns, o fins i tot comunitats de veïns consulten a un arquitecte 
per ajudar-los a prendre decisions. Ja no només es contracten els serveis professionals dels arquitectes 
sinò que també se'n demana la seva assessoria per tot el que pugui anar sorgint.  
 



Petites comunitats de propietaris cada cop més autogestionades en els camps de energia o fins i tot 
alimentació demanen ajuda a arquitectes o pagesos per ser més eficaços ens els seus objectius.  
 
Compartir el coneixement i no només vendre'l. 

 
 

 
	


