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Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona celebrarà
la primera edició amb instal·lacions efímeres, realitats
augmentades, debats, rutes i més de cent activitats
»

L’esdeveniment, coorganitzat per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), neix com a primera gran cita de la Capitalitat
Mundial de l'Arquitectura UIA-Unesco de Barcelona

»

Del 5 al 15 de maig, un circuit de 7 quilòmetres que delimita la frontera entre Ciutat
Vella i l’Eixample, serà l’escenari de la primera edició del festival. Comptarà amb 10
instal·lacions físiques i de realitat augmentada experimentals a l’espai públic,
menjars populars, rutes, workshops i debats, que ens convidaran a re-descobrir la
ciutat i a nosaltres mateixos

»

Amb una sèrie de debats a espais emblemàtics de la ciutat, incloent un homenatge a
Oriol Bohigas, una fira de llibres d’arquitectura internacionals a la plaça Reial,
exposicions i més d’un centenar d’activitats organitzades per entitats independents,
aquesta primera edició de Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona engega amb
el tema Re-Créixer i la intenció de repensar com volem imaginar, construir i habitar
la ciutat del futur

»

Durant deu dies la ciutat serà la seu del debat internacional sobre allò públic, amb
veus internacionals que ens ajudaran a repensar la construcció de la ciutat. El
festival acollirà un ventall de propostes dirigides a tots els públics, amb llenguatges i
formats diversos que permeten la reflexió col·lectiva en un marc participatiu amb
dinars populars, concerts, workshops, etc.

»

Amb més de 120 participants d’arreu del món, el festival comptarà amb la presència i
les idees d’arquitectes, escriptors, filòsofs, antropòlegs i pensadors establerts i
emergents, que inclouen noms com: Maarten Gielen (ROTOR), Carolyn Steel, Rafael
Moneo, Carme Pinós, Reinier de Graaf (OMA), Amica Dall/Assemble, MAIO, Elizabeth
Duval, Battle i Roig, La Col, Cooking Sections, FLEXO Arquitectura, Camilla van
Deurs, Jill Stoner, Ricky Burdett, Maria Rubert, Josep Maria Montaner, Peris+Toral,
Anna & Eugeni Bach, Elisenda Solsona, Areti Markopoulou, Iñaqui Carnicero o
Carlos Ferrater, entre molts d’altres

»

Aquesta primera edició del festival té com a directors artístics a les arquitectes Eva
Franch i Gilabert i Beth Galí i l’investigador cultural José Luis de Vicente. Els
comissaris assistents del projecte són Ethel Baraona (Llibres Model), Álex Giménez
(Pensament Model), Núria Moliner, Eva Serrat i Francesc Pla (Instal·lacions).
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1. EL FESTIVAL
Del 5 al 15 de maig, la ciutat acollirà la primera edició de Model. Festival d’arquitectures de
Barcelona. L’esdeveniment, coorganitzat per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), esdevindrà un espai de reflexió obert, plural i
multidisciplinar on abordar els principals debats al voltant de l’arquitectura i l’urbanisme per
fer front als reptes socials, polítics i climàtics del s. XXI.
El festival engega amb el lema Re-Créixer i neix com a primera gran cita de la Capitalitat
Mundial de l’Arquitectura UIA-Unesco de Barcelona 2026. Per començar-la a posar en valor
des d’ara, l’espai urbà es transformarà en una plataforma per al talent arquitectònic i de
disseny emergent, en un fòrum de trobada per a líders de pensament d’arreu i en una festa
per a la ciutadania on es promogui la reflexió i l’exploració.
Un circuit de 7 quilòmetres que delimita la frontera entre Ciutat Vella i l’Eixample serà
l’escenari on s’ubicaran una desena d’instal·lacions físiques i de realitat augmentada
experimentals i se celebraran menjars populars, rutes, workshops i debats que convidaran a
re-descobrir la ciutat i a nosaltres mateixos.
2. INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions d'arquitectura efímera de Model transformaran cinc espais simbòlics
de la ciutat al perímetre de les rondes entre Ciutat Vella i l’Eixample. Es tracta
d'intervencions en l’espai públic que permeten debatre sobre els conflictes d’aquests
entorns, descobrir les memòries ocultes i especular amb els futurs possibles. Concebudes i
desenvolupades per estudis d'arquitectura de la ciutat, en col·laboració amb artistes,
paisatgistes i escoles, les instal·lacions podran ser adoptades per la ciutadania per a ús
quotidià durant els dies del festival, i es convertiran en l'escenari de trobades i converses,
debats, accions artístiques, actuacions musicals i menjars populars.
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2.1 Cuina Urbana / Plaça Catalunya
Dissenyat per l’estudi internacional ubicat a Barcelona MAIO
Una cuina urbana al centre de la plaça de
Catalunya serà l’escenari de diverses activacions
culinàries on es presentaran i discutiran nous
models sobre la relació del menjar i la ciutat, el seu
impacte climàtic i la seva vinculació amb la justícia
social.
El col·lectiu Cooking Sections ocuparà la cuina
urbana oferint una musclada que convida a
reflexionar sobre la capacitat dels musclos d'actuar
com a filtres depuradors a les aigües mediterrànies i
l’oportunitat d'utilitzar les deixalles del menjar com
materials de la construcció en un món post ciment.

Cuina Urbana. MAIO.
Comissionat per Model. Festival Arquitectures de Barcelona. 2022

La reducció del malbaratament alimentari serà la temàtica que definirà l'activació
liderada per la Plataforma Aprofitem els Aliments, que oferirà divendres 6 de maig un
menú cuinat amb les sobres recollides a la pròpia ciutat. Diumenge 9 de maig, les líders
dels Menjadors Populars de Lima, Perú, activaran una vegada més la instal·lació per a
explicar a través d'un ají de gallina la història de la xarxa de cuines urbanes de Lima i la
seva vinculació amb l'apoderament de la dona migrant.
2.2 Arca de Convivència / Ronda de Sant Antoni
Una col·laboració de l’estudi de paisatgisme LEA Atelier i l’estudi d'arquitectura TAKK
Architecture
Recorrent la plataforma deixada per
l'antic mercat provisional de Sant
Antoni, un artefacte mòbil allotja
una multitud d'arbres, plantes,
arbustos i insectes.
L’arca ens recorda la necessitat
urgent de crear espais públics per a
revertir els efectes de l'escalfament
global i estimular la biodiversitat.
Arca de Convivència. LEA Atelier / TAKK Architecture.
Comissionat per Model. Festival Arquitectures de Barcelona. 2022
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La instal·lació incorpora espècies de diferents climes, altituds, estructures i paisatges
del món. A la instal·lació es troben hostes de moltes classes: des d'espècies capaces
d'absorbir deu vegades més CO2 del que és habitual, espècies comestibles que obren
noves possibilitats a la nostra sobirania alimentària, o capaces de convocar altres
agents a través de l'establiment de relacions de mutualisme, inquilinisme o simbiosi. La
proposta evidencia també les relacions de competència per l'espai i els recursos que es
donen a la natura, en un món finit. Durant el festival, aquest artefacte es desplaçarà per
la Llosa de Sant Antoni actuant com a projecte pilot per a imaginar escenaris futurs tan
necessaris com desitjables.

2.3 Revertir la Piràmide / Plaça Idrissa Diallo
Dissenyat per Ojo Estudio
L’antiga plaça Antonio López, des d'aquest març reanomenada com Plaça Idrissa Diallo,
encarna el llegat colonial de la ciutat i ha estat l'escenari d'un dels primers exercicis de
resignificació simbòlica. El pedestal buit ens ofereix una oportunitat per marcar sobre el
teixit urbà les empremtes que deixen les diferents formes de dominació i explotació que
encara segmenten la ciutat. La instal·lació planteja revertir aquesta piràmide de
classes i elevar sobre aquest pedestal un espai públic col·lectiu i per a tothom.
Una cabana de l'arbre, un espai per cohabitar, un refugi, un mirador.. un lloc on
reflexionar i veure la ciutat i el mar des d'una altra perspectiva.

Revertir la Piràmide. Ojo Estudio
Comissionat per Model. Festival Arquitectures de Barcelona. 2022
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2.4 Memòria Cronotòpica / Passeig de Lluís Companys
Dissenyat per FLEXOARQUITECTURA
Aquesta instal·lació proposa l’aixecament
i juxtaposició de les arquitectures
desaparegudes entre els segles VII i XXI
en el solar dels antics jutjats de
Barcelona; des de la Necròpoli Medieval
(s.VII-2017), fins a l'Edifici dels Jutjats
(1966-2017), passant pels Jardins de la
Fusina (s.XVI-1714) i el Palau de Belles
Arts (1888-1944), amb el seu famós triple
orgue elèctric, el més important d'Europa
en aquell moment.
Memòria Cronotòpica. FLEXOARQUITCTURA.
Comissionat per Model. Festival Arquitectures de Barcelona. 2022

Memòria Cronotòpica presenta un reflexió al voltant del flux material de les
arquitectures passades i de les que estan per venir. Enfront l'enderroc
d'arquitectures per canvi d'ús, és possible valorar la seva permanència i reprogramació?
Quins altres programes poden acollir avui el Palau de Belles Arts o els Antics Jutjats?
Quines arquitectures podrien haver aprofitat els paviments, mobiliari o finestres dels
jutjats? Què se n’hauria pogut fer del triple orgue i les pedres de Montjuic dels murs de
càrrega del Palau? Enfront els solars buits de la ciutat, que es troben en transició entre
una arquitectura enderrocada i una altra per venir, seria possible la seva activació
temporal respectant, alhora, la diversitat i riquesa de la seva flora i fauna de creixement
espontani?
2.5 Ocupar el centre amb la paraula / Plaça Reial
Dissenyat per ELISAVA | Roger Paez (direcció), Manuela Valtchanova, Albert
Fuster, Toni Montes
La plaça Reial serà el centre de debats entorn d’arquitectura, ciutat, disseny i societat.
La intervenció temporal a la plaça busca generar unes condicions òptimes on es puguin
produir tant trobades com desacords, tant consensos com polèmiques -sempre a través
de la paraula-. Per això, es cobrirá la font de les Tres Gràcies de la plaça Reial, ocupant
temporalment el centre de la plaça amb una estructura que fomenta la seva apropiació
per part de qualsevol ciutadà que vulgui prendre la paraula. ‘Ocupar el centre amb la
paraula’ té un sentit tan infraestructural com simbòlic—és un sistema espacial que
facilita el debat transformant temporalment l’espai públic i, alhora, és un manifest per a
una ciutat oberta.
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Ocupar el centre amb la paraula. ELISAVA.
Comissionat per Model. Festival Arquitectures de Barcelona. 2022

3. REALITATS AUGMENTADES
Històricament l’arquitectura s’ha visualitzat a través de formes de representació i abstracció
basades en el dibuix i les maquetes. L’aparició de mitjans digitals i de realitats augmentades ha
transformat la manera en que previsualitzem el futur però també la manera en que el construïm.
La capacitat de produir noves capes digitals d'informació i de disseny en temps real i davant de
l’espai específic d'intervenció, ens ajuda no només a entendre una possible realitat futura sinó
una realitat digital que transforma radicalment l’espai material que ens envolta.
Hi haurà cinc instal.lacions de realitat augmentada que apareixen en el circuit de rondes
desenvolupant els temes de Model 2022 que han estat dissenyades per cinc equips
d’arquitectes internacionals: Infer Studio, Farzin Lotfi-Jam, Júlia Nueno i Austin McInnis,
ON-a, ANF Studio i Space popular, que mostraran visions especulatives, futuristes i a
vegades distòpiques d’una Barcelona que els ciutadans podran contemplar a través dels seus
mòbils a l'espai urbà, in situ.
A més, Ricard Efa, Roser Cabré-Verdiell, Elizabeth Duval, Anna Pacheco i Elisenda
Solsona, cinc escriptors que coneixen bé la ciutat de Barcelona, han desenvolupat noves
narratives especulatives que convidaran als ciutadans a imaginar la ciutat dintre d’un horitzó de
possibilitats expandit.
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3.1 Els Auguris / Plaça Urquinaona
Dissenyat per Infer Studio (EEUU) amb l’antropòloga britànica Bethany Edgoose i
l’arquitecte australià Nathan Su
Els
auguris
són
organismes digitals que
funcionen com a indicadors
de dades realitzades en
temps real i visibles a
través de XR. Entesos com
una ecologia d’espècies
virtual, la seva aparició i
comportament estan lligats
a mesures del canvi
climàtic.
Els Auguris. Infer Studio. XR Model
Comissionat per Model. Festival Arquitectures de Barcelona. 2022

Aquest projecte especula sobre un futur on a les ciutats estan habitades per criatures
fantasma/digitals que fluctuen en resposta als canvis en el nostre planeta.
3.2 Landlord Open House / Paral.lel
Produït per un equip australià, català i nord americà i composat per Farzin Lotfi-Jam,
Júlia Nueno i Austin McInnis. Real Time Structure Realtime Urbanism lab
Aquest projecte ens acosta a una realitat distòpica no molt llunyana, i ens proposa una
jornada de portes obertes virtual d'un sistema de propietat invisible que s'ha
desenvolupat en l'última dècada a grans ciutats del món: un model especulatiu que
privilegia el valor sobre l'ús i el benefici sobre l'accés a l’habitatge. Al Paral.lel, el públic
podrà observar aquestes estructures de propietat ocultes que regularien les possibilitats
d’accedir a una llar a Barcelona.
Landlord open House. Farzin Lotfi-Jam, Júlia
Nueno i Austin McInnis. XR Model.
Comissionat per Model. Festival d’Arquitectures
de Barcelona. 2022
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3.3 Colon-itzar el Port de Barcelona / Estàtua de Colom
Dissenyat per ON-a, estudi barceloní dirigit per Jordi Fernandez i Eduardo Guitierrez
El port de Barcelona és una infraestructura
que al llarg de la seva història pràcticament
només ha mirat al mar i ha donat servei al
que venia i al que cap allà anava.
Símbol d'això és la pròpia estàtua de Colom,
al final de les Rambles, que ens mostra amb
el dit índex aquesta direcció cap al
Mediterrani.
Colon-itzar el Port de Barcelona. ON-a
Comissionat per Model. Festival Arquitectures de Barcelona. 2022

Amb l'ampliació del port de Barcelona a la zona logística, s'obre la possibilitat que el
Port Vell miri cap a la ciutat i que els ciutadans de Barcelona el re-colonitzin. Aquesta
intervenció ens ofereix l’oportuitat de renaturalitzar aquest espai, omplir-lo de vida i que
els ciutadans dels barris adjacents a aquest espai, no només els visitants, el prenguin
com a seu i el gaudeixin.
3.4 Queer de Triomf / Arc de Triomf
Dissenyat per ANF Studio, estudi ubicat a Londres dirigit per Adam Nathaniel Furman
en col·laboració amb Sacha Hickinbotham
Com a símbol clàssic de la victòria, l'Arc es
reinventa per proposar un nou símbol d'orgull
cultural, en homenatge a les milers de victòries
no celebrades de la comunitat LGBT que han
suposat un canvi monumental cap a l'acceptació
de diverses expressions d’identitat de gènere i
sexuals a Catalunya.

Queer de Triomf. ANF Studio
Comissionat per Model. Festival Arquitectures de Barcelona. 2022
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3.5 La plaça al final del metavers / Plaça Universitat
Inspirat en la ciutat de Barcelona, el model està desenvolupat per Space Popular, un
equip format per l’espanyola Lara Lesmes i el suec Fredrik Hellberg
El metavers serà tan bo com
les comunitats que l’habitin,
els espais que hi construïm i
els servidors que utilitzem
per executar-lo.
La plaça al final del
metavers és la idea d'un lloc
social en línia que existeix
fora de les plataformes
centralitzades.
La plaça al final del metavers. XR Model. Space Popular
Comissionat per Model. Festival Arquitectures de Barcelona. 2022

Amb les proporcions d'una illa de l'Eixample i delimitada per edificis que recorden el
Barri Gòtic, aquest espai pertany a la ciutat que la va inspirar sense ser-hi. Es multiplica
segons sigui necessari per acollir esdeveniments, debats, conferències i cerimònies.
Els seus espais infinits ofereixen lloc fugaços de caràcter cívic en els quals reunir-se,
compartir i aprendre més enllà dels límits de propietat privada. La plaça al final del
metavers és un espai virtual que evita arrelar-se en un entorn concret i tangible.
Aquesta instal.lació proposa un model de trobada virtual per al desenvolupament de
xerrades i debats amb una dimensió virtual i física a la vegada.
4. PENSAMENT MODEL
Un conjunt de taules de debat sobre arquitectura i urbanisme que tenen com a objectiu
superar formalismes i cotilles, travessar generacions i disciplines amb l’objectiu de parlar de
tot amb tothom. Es parlarà de tot el que no s’acostuma a parlar a taula.
Entroncant amb els eixos del festival, es parlarà de temes universals com la religió, en
aquest cas religió urbanística convencional i de dogmes arquitectònics a superar o
conservar. De vells i nous valors. Es parlarà de sexe, de promiscuïtat social, de diversitat
cultural i d’inclusió, de l’arquitectura com a experiència, de la ciutat sensorial contra la ciutat
espectacle, de fregament, d’allò afectiu, pròxim i domèstic enfront d’allò llunyà, impersonal,
pornogràfic. Es parlarà de diners: Qui pensa i per a qui es pensa la ciutat? Qui guanya i qui
perd en les nostres ciutats? Quant? De despesa i benefici de cada projecte de ciutat. D’un
repartiment equitatiu, o no, d’allò comú. De justícia i injustícia espacial. I, per suposat, es
parlarà de política. Dels reptes de les nostres ciutats davant la crisi, sanitària, econòmica,
climàtica i bèl·lica que les amenaça.
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Per fer-ho, comptarem amb figures de renom nacional i internacional com Carolyn Steel,
Rafael Moneo, Jill Stoner, Ricky Burdett, Carme Pinós, Reinier de Graaf, María Teresa
Muñoz, Pedro Torrijos, Anna Bofill, Erick Harley, María García Ruiz o Miguel Robles
Duran, entre molts d’altres.
Les taules de pensament s’inauguraran amb un homenatge a Oriol Bohigas, a l’Ateneu
Barcelonès, que traçaran el seu perfil com a teòric i impulsor del pensament arquitectònic.
Les diferents taules tindran lloc en diversos espais dins i fora de les rondes, i conclourà amb
una cloenda a la instal·lació de Plaça Reial, amb un vermut on es reuniran arquitectes,
dissenyadores, geògrafs, antropòlogues, artistes, periodistes i polítiques amb el propòsit de
generar un intercanvi de pensament entre generacions, entre professionals diferents, de
forma distesa però alhora desafiant i amb ànim propositiu.
L’HORA MODEL
L’Hora Model consistirà en una sèrie de debats informals a l’espai públic comissariats
pels arquitectes i comissaris de les instal·lacions en els quals s’abordaran els reptes urbans
que han motivat les intervencions en espais emblemàtics de la ciutat.
EL PROTOCOL BARCELONA. DHUB
El Protocol Barcelona és un simposi intensiu d’un dia que presenta a través de ponències
un manifest d'intencions amb objectius i aspiracions de futur per a la ciutat. Aquesta primera
edició del festival Model té com a convidada la ciutat de Copenhaguen, que serà capital
mundial de l'arquitectura el 2023. També hi participaran representants de la capital mundial
de l'arquitectura 2020 a Rio de Janeiro, així com arquitectes, urbanistes, i responsables
polítics de diferents ciutats del món.
Organitzat en set panells (Espai Públic, Habitatge Públic, Infraestructures Públiques,
Cultura Pública, Educació Pública, Futurs Públics i Visions Públiques), l'esdeveniment
constarà d'una sèrie de presentacions que reuniran arquitectes, estudiosos, urbanistes,
polítics, sociòlegs i productors culturals per discutir els mitjans i els mètodes amb els quals
construïm, pensem —i somiem— sobre les ciutats i allò urbà.
Cada panelista està convidat a presentar tres punts sobre Re-Créixer que defineixen i
descriuen valors, estratègies i idees que considerin fonamentals en la producció i l’articulació
del coneixement i la construcció de ciutats avui.
Participants: Maarten Gielen/Rotor, Iñaki Carnicero, Amica Dall /Assamble, Cristina
Gamboa / La Col, Camilla van Deurs, Peris+Toral, Nader Tehrani, Zaida Muixi, Manuel
Cirauqui, Assumpció Puig, Sérgio Magalhães, Kristine Munkgård Pedersen, Laia Grau,
Carlos Moreno, Janet Sanz, Clara Blanchar, Josep Bohigas, Xavi Matilla, etc.
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Protocol Barcelona tindrà lloc el dimecres 11 de maig de 10:00h a 19:00h. L'acte es
desenvoluparà a l'auditori principal del Disseny Hub Barcelona i també comptarà amb
l’actuació d’Eduard Escoffet / Barba Corsini.
El mateix dia, a les 20:00h al DHUB s'inaugura CPH/BCN una exposició de projectes
seleccionats al Premi Mies van der Rohe des del 1988 de les dues ciutats. Copenhaguen i
Barcelona seran les capitals mundials de l’arquitectura el 2023 i 2026 respectivament. Ambdues
nascudes al costat de l’aigua –el mar Bàltic i el Mediterrani, respectivament– actualment afronten
l’emergència climàtica prioritzant la cura del planeta i dels seus habitants. Les maquetes,
fotografies, textos i materials audiovisuals narren les particulars històries d’aquestes arquitectures
que construeixen els llocs per a la interacció social davant d’aquest reptes comuns dintre de
contextos.

5. LLIBRES MODEL
Llibres Model presenta una selecció de llibres internacionals d’arquitectura, filosofia i
pensament crític que ens conviden a reflexionar sobre el tema principal del primer Model.
Festival d’Arquitectures de Barcelona: RE-CRÉIXER. Commissariat per dpr-barcelona,
Llibres Model es presenta a la Plaça Reial com una selecció de llibres de les diferents
editorials internacionals que promouen i difonen obres i idees dintre de l’àmbit de
l’arquitectura.
PARTICIPANTS / EDITORIALS:
Valiz, Onomatopee, Hajar Press, Theatrum Mundi, kyklàda.press, Verso, Bartlebooth,
Architektūros fondas, CCA, Princeton Architectural Press, Places Books, Puente editores,
Ruby Press, The Power Plant Contemporary Art Gallery, VI PER Gallery, The Architecture
Foundation, Oslo Architecture Triennale, Onassis Foundation, dpr-barcelona, Routledge,
Publication Studio, Universidad de Alicante, Arquitecturas Afectivas Ediciones, efabula,
Cornell University Press, Arquine, Penguin, World Weaver Press, Wiley, Actar, Lars Müller,
Arcadia Editorial, Space Caviar, Sternberg Press.
Llibreries/Biblioteques Model.
Formant part de Llibres Model, un conjunt de
llibreries i biblioteques de la ciutat presentaran
col·leccions especials reflexionant sobre els
cinc eixos d’aquesta primera edició del festival:
Entre-Cultures; Entre-Generacions; EntreMatèries; Entre-Classes i Entre-Espècies,
cadascuna d’elles seleccionada per arquitectes
internacionals i de la ciutat.
Llibres Model. barcelona dpr. Comissionat per Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona. 2022
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6. VEUS MODEL
Veus Model és una sèrie de podcasts en forma d’àudioguies produïdes a través de caminades
amb persones de la ciutat que aporten perspectives diverses que ens permeten entendre millor
la història de la ciutat, els reptes actuals i els seus somnis de futur. Gravats amb so binaural,
les àudioguies seran íntimes i podran ser escoltades per tots els ciutadans a través
d’aplicacions obertes i de forma gratuïta. Per aquesta primera edició de Model, es presenten
podcasts amb diferents veus que conviden i acompanyen als visitants del festival a fer una
caminada de 7 quilòmetres seguint el circuit de rondes de Ciutat Vella, començant per plaça
Catalunya, passant per plaça Universitat, ronda de Sant Antoni, ronda de Sant Pau, Paral.lel,
Drassanes, passeig Colom, passeig Joan Carner, passeig d’Isabel II, passeig de Picasso,
passeig de Lluís Companys, Arc de Triomf, ronda de Sant Pere, retornant a plaça Catalunya.
Participants: arquitectes, historiadors, polítics i Gloria Groziak, una activista ucraïnesa;
Elisabet Paredes, membre de la brigada de neteja Cuidem Barcelona; Anna Patrusheva,
graffitera russa; Pablo Fernández, llibreter del Mercat de Sant Antoni; Marcos Álvarez, skater
del Parc de les Tres Xemeneies; Enric García, director del Museu Marítim; Magda Andrades,
membre de la Policia Municipal; Josep Ferrer, membre de l'Associació d’Amics del Ferrocarril
de l’Estació de França; Puri Moreno, jubilada del passeig de Picasso; Niping, propietari xinès
d’un bar d’Arc de Triomf; Rasheed Jalloul, arquitecte i artista libanès afincat a Barcelona.

Veus Model. Elisabet Paredes, membre de la brigada de neteja Cuidem Barcelona; Anna Patrusheva, graffitera russa, Josep
Ferrer, membre de l'Associació d’Amics del Ferrocarril de l’Estació de França i Nora Haddad i Elektra, productores de l’àudio.
Comissionat per Model. Festival Arquitectures Barcelona. 2022
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7. 99+ IMAGINARIS
L’habilitat de l’arquitectura per a produir visions de futur queda sovint relegada a donar forma a
les idees i agendes d’un passat obsolet. Marcs econòmics, legals i polítics construïts lenta i
sòlidament al llarg del temps, perpetuen una arquitectura que solidifica les relacions socials i
del status quo existent i rarament permeten l’aparició de noves idees. Aquesta exposició
convida a arquitectes d’arreu del món a especular sobre el futur de Barcelona amb
imaginació i optimisme radical, i a dibuixar unes arquitectures que ens permetin redefinir les
condicions del nostre present i, amb això, obrir-nos a la possibilitat d’un futur diferent, més
equitatiu i just.
99+ Imaginaris, presenta dibuixos produits al 2022 d’escenaris futurs de la ciutat de Barcelona
concebuts per arquitectes d’arreu del món. Cada dibuix, entès com un manifest de pensament i
d’acció, proposarà nous valors, principis, mètodes, estètiques, materialitats i formes -és a dir,
nous models- que ens ajudin a continuar creixent com a societat i com a ciutat.
Participants: Amica Dall & Christina Fraser (Assemble), Anna Bach / Anna & Eugeni Bach,
ARCHIKUBIK, Areti Markopoulou/IAAC, Ariadna Perich & Roger Such, Beatriz Minguez de
Molina, Bruno Seve, BURR (fka Taller de Casqueria), Carlos Ferrater / OAB, Carlos Llop Torné
& GCMT (En col.laboració)ió)ió, Christ & Gantenbein, Diego Carrillo Messa / Celobert, Elena
Cánovas, Felip Pich-Aguilera i Teresa Batlle, Hamed Khosravi, Ibon Bilbao / llindarquitectura,
Jaime Coll / Coll-Leclerc Arquitectes, Jaume Prat, Joan Roig i Duran / Batlleiroig, Joan Trias de
Bes, Jordi Garcés / Garcés-de Seta-Bonet arquitectes, Jose Maria Torres Nadal, Josep
Bohigas, Josep Ferrando, Juan Micieli / MCL Studio, Judit Taberna Torres, Juergen Mayer H.,
Kathrin Golda-Pongratz, Lagula Arquitectes, Laura P. Spinadel, BUSarchitektur & BOA office for
advanced randomness, Luis Urculo, Manuel Herz Architects, Maria Rubert, Mariona Genís,
Marta Llorente Díaz, Mayorga+Fontana arquitectura, Monica Bertolino, Nábito architects, NUA
arquitectures, Octavi Mestre, Olga Felip - Camps Felip Arquitecturia, PALOU, Pau Bajet (estudi
Bajet Giramé), PERIS+TORAL ARQUITECTES, Point Supreme, Queralt Garriga Gimeno, Ros
+ Falguera Arquitectura, Sandra Bestraten i Castells, Sonia Hdez-Montaño- Arquitectura Sana,
Taller Mauricio Rocha, Taller Gabriela Carrillo, TON SALVADÓ, Yaiza Terré, Young & Ayata,
ZUS [Zones Urbaines Sensibles], entre d’altres.
L’exposició s'inaugura el 8 de maig a les 12:00h a la Fundació Enric Miralles i anirà seguit
d’un debat públic de tots els participants a la instal·lació Model a la plaça Reial a les 18:00h.
Aquesta exposició ha estat comissariada per Eva Franch i Gilabert i Josep Maria Montaner en
col·laboració amb la ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona UPC) i la
Fundació Enric Miralles amb assistència comissarial i disseny de Guillem Rosal, Caterina
Miralles i Jack Isles.
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8. + MODEL
Les entitats que els últims anys han participat en la Setmana de l’Arquitectura formaran part de
la columna vertebral del festival: 90 entitats diferents organitzaran més de 200 activitats durant
els dies del festival.
Alguns d’aquests esdeveniments són ja un referent per la ciutat, com les Festes d’Arquitectura
del COAC (una a cada districte) o els Espais Ocults, amb visites per descobrir 8 espais de la
ciutat. Hi haurà visites guiades de l’IMPU a espais singulars (cobertes verdes, patrimoni
racionalista, pavellons Güell, patrimoni modernista), tallers i visites a la Fundació Miró, així com
xerrades i debats sobre patrimoni i sostenibilitat organitzades pel Departament d’Arquitectura
Urbana i Patrimoni.
A més, el dijous 12 de maig, la Fundació Mies oferirà una jornada d’actes al voltant de
l’exposició i l’entrega del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea - Premis Mies
van der Rohe 2022, que comptarà amb la presència de la Comissària Europea d’Innovació,
Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel.

9. BARQ. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA D’ARQUITECTURA
Entre el 10 i el 15 de maig, Model acollirà la segona edició del BARQ. Festival Internacional
de Cinema d’Arquitectura de Barcelona. Comptarà amb set llargmetratges i dotze curts a
competició, que es projectaran als Cinemes Girona de Barcelona i al Disseny HUB, i durant els
dies del festival les pel·lícules seleccionades també estaran disponibles a la plataforma Filmin.
El BARQ és una invitació a explorar diverses realitats socials a través del cinema
d’arquitectura. El poder del disseny en documentals com ‘MAU’, els efectes de la
sobreexplotació urbanística que mostra ‘El lado quieto’, les desigualtats retratades a ‘The
Bubble’ o el sorgiment de moviments comunitaris per l’habitatge que narra ‘The Healing’ són
alguns dels temes que es proposen aquest any.
El programa del certamen inclou diverses activitats paral·leles que es celebren al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya com la presentació del projecte “La sala de cinema del futur” o
“Localitzacions amb Pier Paolo Pasolini: Una mirada entre cinema, paisatge arquitectònic i
figures humanes” on participaran el director de cinema Ila Bêka i l’arquitecte Fredy Massad.
https://www.barqfestival.com/
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Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona
Del 5 al 15 de maig. Diversos espais (Barcelona)
En els propers dies s’obrirà el web del festival amb tota la informació, horaris i inscripcions
(per a les activitats que ho requereixen): www.model.barcelona
Segueix el festival als següents canals:
•
•
•

Instagram @ModelFestBCN
Telegram @ModelFestBCN
Twitter @barcelona_cat @BCN_Ecologia
Hashtags: #ModelfestBCN i #ArquitecturaBCN

Contactes de Premsa
Ajuntament de Barcelona – Ecologia Urbana
David Asparó
dasparoh@bcn.cat
618 686 173

www.barcelona.cat/premsa

La Costa Comunicació
Sandra Costa
sandra@lacosta.cat
670 236 496
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