Passejades per l'arquitectura racionalista de Barcelona
Dies: 11 de maig, a les 12 h JA NO QUEDEN PLACES
14 de maig, a les 18 h JA NO QUEDEN PLACES
Lloc: Davant l’entrada de l’estació de metro FGC Pàdua, L7

Descripció: La passejada dura unes dues hores, amb 90 minuts d’itinerari pel carrer
guiat per Tate Cabré, autora de la guia Ruta del Racionalisme de Barcelona. La ruta
acaba amb visita a la Casa Pidelaserra comentada per Emili Fernàndez, arquitecte de
ZAGA Arquitectura i director de la recent restauració de l’edifici, i inclou visita a
l’interior d’un dels pisos. Punt de trobada: davant l’entrada de l’estació de metro FGC
Pàdua, L7.
Gratuïta, amb reserva prèvia: Vull assistir (indiqueu activitat)
Organitza: Institut Municipal de Paisatge Urbà- Ajuntament de Barcelona

Presentació del llibre Barcelona racionalista. El GATCPAC i les
avantguardes dels anys 1920-1930
17 de maig, a les 12 h
Lloc: Pavelló Mies van der Rohe

Vine a la presentació de “Barcelona racionalista. El GATCPAC i les avantguardes dels
anys 1920-1930”, un llibre de gran format on s’analitza a fons l’arquitectura
racionalista i el GATCPAC. Presentaran el llibre l’autora dels textos, Mercè Vidal i Jansà,
i de les fotografies originals, Lluís Casals.
Gratuïta, amb reserva prèvia: Vull assistir (indiqueu activitat)
Organitza: Institut Municipal de Paisatge Urbà- Ajuntament de Barcelona

Presentació del llibre Sobre la vida i l’arquitectura de David Mackay
13 de maig, a les 18.30 h
Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Presentació de l’edició pòstuma de la traducció de l’assaig de David Mackay On Life
and Architecture, publicat el 2013 pel RIAS (Col·legi d’Arquitectes d’Escòcia). Les
edicions en català i castellà van quedar interrompudes per la crisi econòmica, i
eventualment també per la mort de l’arquitecte. L’IMPU ha assumit fer realitat aquest
projecte, conjuntament amb la família Mackay i el RIAS. Introduirà l’acte la degana del
Col·legi, Assumpció Puig i Hors, amb presència de Ruairidh Mor, representant del RIAS,
John Mackay, fill de l’autor, i un representant de l’Ajuntament de Barcelona.
Gratuïta, amb reserva prèvia: Vull assistir (indiqueu activitat)
Organitza: Institut Municipal de Paisatge Urbà- Ajuntament de Barcelona

Petits arquitectes per a la natura, taller familiar
14 de maig, a les 17 h
Lloc: Jardins del Rector (passatge Rector Oliveres)

Taller per construir un hotel d’abelles
En els Jardins del Rector Oliveras hi ha una paret mitgera naturalitzada, amb un niu per
ocells i un hotel d'insectes. Ens traslladarem allà per realitzar un taller familiar sobre
les abelles pol·linitzadores, sobre com ens ajuden per mantenir la diversitat i com
nosaltres les podem ajudar construint un hotel d'abelles.
Activitat gratuïta
Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà- Ajuntament de Barcelona

Presentació d'estudis de paisatge
16 de maig, a les 16 h
Lloc: Escola Collaso i Gil. C/ Sant Pau, 101, entrada pel C/ Abat Safont

Presentació del projecte de creació de la Carta de Paisatge de la ciutat, concebut amb
l’objectiu de mantenir i millorar la qualitat del paisatge urbà de la ciutat. A llarg de
l’acte, s’exposaran cinc estudis que defineixen els valors paisatgístics des de l’estudi
històric, de forma, ús i percepció, incorporant la visió ciutadana.
Presentació: Montserrat Prado, Institut Municipal del Paisatge Urbà
Ponents:
Marti Franch i Antoni Vilanova (EP Font de la Guatlla)
Carles Enrich (EP Vallbona)
Jordi Sardà i Rosa Escala (EP Trinitat Vella)
Marina Cervera i Josep Mercadé (EP Congrés)
Anna Renau i Sara Bartomeu (EP La Sagrera)
Activitat gratuïta
Organitzador: Institut Municipal Paisatge Urbà - Ajuntament de Barcelona
Més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca/content/estudis-depaisatge-0

Concurs d'intervenció sobre parets mitgeres- Votació popular
17, 18 i 19 de maig
Lloc: Paret mitgera C/ Mineria, 70-72 (carpa)
Dia 17: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Dies 18 i 19: de 10 a 20 h

Participa durant la Setmana d’Arquitectura en la votació a la millor proposta per
intervenir sobre la mitgera del carrer de la Mineria 70-72. Trobaràs un punt de votació
al costat de la paret.
La votació serà recollida a les 20.00 hores del dia 19 de maig per poder fer el recompte de
vots.

Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà- Ajuntament de Barcelona
Més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca/noticia/concursdintervencize-sobre-parets-mitgeres

Visites a cobertes verdes
Podeu venir a visitar algunes de les cobertes verdes que van guanyar en el concurs que
es va convocar l'any 2017.

Dia 14
- C/ Longitudinal 6, 82 Frimercat (mercabarna) a les 16:00 h
- C/ Mandoni 11 (residència Geriàtrica) a les 17.30 h
Dia 15
- C/ Sant Joan Bosco, 42 (Col·legi dels Salesians) a les 17.30 h
Dia 17
- C /Aragó, 174-180 (comunitat de veïns) a les 16.00 h
- C /Balcells, 41 (comunitat de veïns) a les 17.30 h
Amb inscripció prèvia: Vull assistir (indiqueu dia i visita)
Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà- Ajuntament de Barcelona

Criteris d'integració de plaques fotovoltaiques en arquitectura
15 de maig, a les 16.30 h
Lloc: Sala d'actes de l'escola Salesians de Sarrià. Pg. de Sant Joan Bosco, 42

Es presentarà un document de criteris per a la implantació de les plaques
fotovoltaiques en edificis de la ciutat de Barcelona i es diversos exemples de bones
pràctiques sobre terrats, cobertes inclinades i mitgeres.
Ponents:

Fermín Jiménez i Elisabet Gallardo (Agència de l'Energia)
Montserrat Prado (IMPU, Ajuntament de Barcelona)

Organitza: Institut Municipal Paisatge Urbà - Ajuntament de Barcelona

