
 

 

                                   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Dossier de premsa 



 

 

 

 

 

 

BCN RE.SET,  

circuit d’arquitectura efímera al carrer 

 

 

L’arquitecta Benedetta Tagliabue (EMBT / Fundació Enric Miralles) i el director 

d’escena Àlex Ollé (Fura dels Baus) col·laboraran en els actes de commemoració del 

Tricentenari BCN amb la realització d’una important intervenció a la ciutat. El 

projecte s’anomena BCN RE.SET, un circuit urbà amb set instal·lacions artístiques i 

arquitectòniques per diferents espais públics de la ciutat que proposen una reflexió 

sobre conceptes com identitat, llibertat i democràcia. La primera instal·lació, ubicada 

al Parc de la Ciutadella, estarà supervisada per Benedetta Tagliabue i Àlex Ollé. Les 

altres sis estaran comissariades per arquitectes internacionals que treballaran 

conjuntament amb els estudiants de diferents escoles d’arquitectura de Barcelona. 

 

Durant aquest any Barcelona celebra l’aniversari dels 300 anys dels fets ocorreguts l’11 de setembre 

de 1714. Dins del programa d’actes de commemoració del Tricentenari BCN, Benedetta Tagliabue 

(EMBT / Fundació Enric Miralles) juntament amb el director Àlex Ollé (Fura dels Baus) col·laboren 

en els actes de commemoració amb el projecte BCN RE.SET, un circuit urbà per alguns espais més 

emblemàtics de Barcelona amb diferents intervencions artístiques i arquitectòniques. Des del maig 

fins al setembre, set instal·lacions proposen una reflexió sobre els conceptes d’identitat, la llibertat, 

la democràcia, la diversitat, la memòria i Europa.  

 

El projecte tindrà lloc en set espais públics de Barcelona. Benedetta Tagliabue i Àlex Ollé 

dissenyaran la primera instal·lació que s’inaugurarà al maig al Parc de la Ciutadella. Les altres sis 

instal·lacions, que s’inauguraran el mes de juny, estaran definides i comissariades per arquitectes 

internacionals: Odile Decq, Peter Cook i Yael Resiner, Grafton Architects, Alfredo Brillembourg i 

Hubert Klumper (ETH Zurich & Urban Think Tank), Anupama Kundoo i Xiaodu Liu (Urbanus). Per 

primera vegada, cada projecte es realitza de forma conjunta entre els arquitectes i els estudiants 

d’escoles d’arquitectura de la ciutat com l’escola LASALLE, ESARQ-UIC, IAAC o l’ELISAVA. 

 

 



 

 

Primera instal·lació: El mur de la Ciutadella 

 

 

 

Benedetta Tagliabue i Àlex Ollé són els encarregats de posar en marxa la primera construcció 

arquitectònica efímera que s’inaugurarà el mes de maig al Parc de la Ciutadella. El mur de la 

Ciutadella és una instal·lació que simbolitzarà els antics murs que es van construir en aquest lloc.  

La Ciutadella, forma part de la història d’amors i desamors de la ciutat de Barcelona, un mur cap a 

dins i cap a fora, que històricament defensava la ciutat en cas d’atac exterior però també reprimia els 

barcelonins que volguessin enfrontar-se al poder dominant. 

 

A principis del mes de juny del 2014 aquesta instal·lació s’enderrocarà en un acte lúdic i festiu. Una 

actuació artística, de caràcter dramàtic, que simbolitzarà la destrucció de l’antiga fortalesa militar i, 

per tant, un pas històric en la recuperació de Barcelona per part dels seus ciutadans. Aquesta acció 

donarà pas a la creació de les sis instal·lacions efímeres en diferents punts emblemàtics de la Ciutat 

Comtal amb un itinerari interactiu i participatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sis instal·lacions en diferents punts de la ciutat  

 

 

 

Per realitzar aquestes instal·lacions arquitectòniques s’han escollit sis espais públics, emblemàtics 

de la ciutat: Arc de Triomf, Plaça Nova, Plaça del Mar, Plaça dels Àngels, Plaça de Salvador Seguí i 

Plaça de la Mercè. L’objectiu és que aquestes instal·lacions convidin a les persones a caminar per la 

ciutat i escollir el seu propi itinerari. 

 

En cadascun d’aquests llocs es construirà una instal·lació a l’aire lliure que pugui transformar-se en 

un paisatge arquitectònic únic per acollir una programació específica. Cada instal·lació s’associa a 

diferents conceptes vinculats a la commemoració del Tricentenari: Identitat, Llibertat, Diversitat, 

Democràcia, Memòria i Europa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTITAT 

 

Lloc: Plaça Nova 

Comissari: Xiaodu Liu (Urbanus) 

 

La Casa Catalana: de l’arc romà a la volta 

catalana (Catalan House: From roman arch to 

Catalan vault) 

 

La instal·lació s’ubicarà a la Plaça Nova, situada al límit de l’antiga muralla de  Barcino, on  hi havia 

l’antiga ciutat romana. Aquest espai, tan actiu i dinàmic, ha sigut l’escollit per instal·lar el pavelló 

“La Casa Catalana: De l’arc romà a la volta catalana”, on es vol mostrar l’evolució d’aquesta tècnica 

arquitectònica i vol recuperar el protagonisme que tenia la plaça l’any 1714. La instal·lació estarà 

fabricada a partir de petites peces d’assamblatge de bambú portats des de Shenzhen (Xina) i fusta. 

Un cop la instal·lació hagi finalitzat, el material es reciclarà  per a que siguin utilitzats com a bio-

combustible. 

 

 

Xiaodu Liu (Urbanus) - Xina 

Fundat el 1999 sota la direcció dels socis Xiaodu Liu, Yan Meng i 

Hui Wang, l’estudi d’arquitectura Urbanus és considerat un dels 

més influents a la Xina. Més que un estudi, Urbanus és també 

un equip d’especialistes (think tank). El seu objectiu és formular 

una estratègia arquitectònica a partir de l’entorn urbà en general 

i del canvi permanent al qual estan sotmeses les condicions 

urbanes. Urbanus sempre es concentra en realitats urbanes de la 

Xina, i busca solucions culturals basades en la seva investigació 

sobre problemes urbans emergents.  



 

 

 

Urbanus ha fet projectes de disseny a diverses escales i amb diferents funcions, que abracen des dels 

usos culturals  (Dafen Art Museum, OCT Art & Design Gallery, Tangshan Urban Planning Museum, 

Tangsham Museum, el Pavelló de Shenzhen a l’Exposició Universal de Xangai del 2010, Luohu 

Creative Plaza), cívics (Registre de Matrimonis de Nanshan, Seu de Planificació de Shenzhen) i 

residencials (Urbanització de Tulou, hotel i apartaments Maillen), fins a arribar al disseny de nous 

espais públics urbans (Dongmen Photography Plaza, Jade Bamboo Cultural Plaza, Sungan Central 

Plaza), la renovació de velles àrees urbanes (renovació d’OCT LOFT) i complexos urbans a gran 

escala (seu central del Metro de Shenzhen, seu central de CNG). Els treballs d’Urbanus són únics i 

alhora preserven la textura urbana original. Han estat guardonats amb nombrosos premis 

d’arquitectura de reconegut prestigi i s’han divulgat mitjançant exposicions i publicacions arreu del 

món. Els socis de l’estudi reben amb regularitat invitacions per impartir conferències en universitats 

i acadèmies de renom, i per formar part dels jurats de concursos internacionals. Les obres 

d’Urbanus han atret l’atenció internacional gràcies a la sensibilitat d’aquest estudi per la història 

urbana i l’estructura social, la integració dels recursos potencials que ofereixen l’espai i la societat, i 

l’eficàcia a l’hora de respondre a desenvolupaments urbans complicats.  

 

Actualment, Urbanus desenvolupa i amplia la seva plataforma existent per al disseny i la 

investigació i, a més, explora oportunitats de col·laboració multidisciplinàries i internacionals. El 

Gabinet de Recerca Urbanus (URB, en la sigla anglesa), que s’ocupa sobretot de la investigació, se 

centra en el fenomen de la Xina contemporània per fer una sèrie de projectes de recerca, que 

inclouen un disseny urbà creatiu, el desenvolupament de petites ciutats posturbanes, les tipologies 

de la hiperdensitat, i altres. 

 

 

 

LLIBERTAT 

 

Lloc: Plaça Salvador Seguí 

Comissari: Anupama Kundoo 

 

La biblioteca dels llibres perduts (The library 

of Lost Books) 

 

 

 

 



 

 

 

El projecte s’instal•la a la plaça Salvador Seguí. La instal·lació remetrà al concepte llibertat a través 

de la cultura del llibre amb la instal·lació “La biblioteca dels llibres perduts”. Es construirà a partir 

de llibres que faran la funció de maons i s’utilitzaran diferents materials reciclats com papers de 

diaris, revistes o pàgines grogues com a complement. La idea és connectar els amants de la lectura i 

convertir-la en un espai dinàmic d’intercanvi lliure de llibres. 

 

Anupama Kundoo - Índia 

Anupama Kundoo és coneguda per la seva pràctica orientada a la 

investigació i la seva tasca docent orientada a la pràctica. La seva 

arquitectura, molt reconeguda en l’àmbit internacional i distingida amb 

diversos guardons, es caracteritza perquè se centra en la investigació de 

materials i en l’experimentació encaminada a assolir un impacte ambiental 

reduït, a més d’adaptar-se a tot tipus de contextos econòmics i socials.  

 

Ha construït molt a l’Índia, i ha acumulat experiència professional, investigadora i docent en una 

gran varietat de contextos culturals arreu del món: Universitat Tècnica de Berlín, Escola 

d’Arquitectura de l’Architectural Association de Londres, Universitat Tècnica de Darmstadt, Parsons 

New School of Design de Nova York… Actualment, és professora a la Universitat de Queensland, a 

Brisbane. A Parsons, va ser catedràtica de tecnologies ambientals i ciències dels materials, i en totes 

aquestes facultats ha impartit classes de disseny d’arquitectura, gestió urbanística i tecnologies 

ambientals. Ha fet també nombroses conferències i tallers, i ha avaluat treballs acadèmics en 

diverses universitats, entre d’altres, la Universitat de Cornell, la Universitat de Merlbourne, la 

Universitat Americana del Líban i la Universitat de Limerick.  

 

El seus projectes, igual que els seus textos, s’han publicat en un gran nombre de llibres, revistes 

internacionals i diaris, entre els quals hi ha Phaidon World Atlas of Contemporary Architecture, AD 

Architectural Design London, Modulør, ArchitectureAU, India Today, Bauwelt i Duurzaam 

Bowen. És coeditora de Sustainable Building Design Manual (vol. 1 i 2), publicat per l’Institut 



 

 

Català d’Energia el 2004 i produït en col·laboració entre Londres, Barcelona i Delhi. El 2009 va 

escriure Roger Anger: Research on Beauty, un treball sobre la vida i l’obra d’un destacat arquitecte 

parisenc (1923-2008) actiu als anys cinquanta i seixanta, que fou nomenat arquitecte en cap 

d’Auroville, un projecte urbà idealista al sud de l’Índia. 

 

La seva recent aportació a la 13a Biennal d’Arquitectura de Venècia incloïa un facsímil a escala real 

del seu projecte «Wall House» (Casa de Parets). Gràcies a la seva participació en l’edició del 2013 

del Premi Internacional Dones i Arquitectura, va rebre una «distinció honorable» del jurat per la 

seva «dedicació a l’hora d’abordar el problema de la viabilitat econòmica i la sostenibilitat en totes 

les seves vessants». El 2013, la Societat Índia de Ferrociment li va concedir també el Premi Dr. 

Vishnu Joshi a la millor estructura de ferrociment. 

 

EUROPA 

 

Lloc: Plaça del Mar 

Comissari: Hubert Klumper (ETH Zurich & 

Urban Think Tank) 

 

Cuines i mercats 

 

Barcelona sempre ha sigut una ciutat oberta el mar, al comerç i a les relacions d’ultramar amb altres 

cultures del mediterrani. La instal•lació vol donar importància a la diversitat d’aliments i la cuina 

europea. L’espai escollit és la Plaça del Mar, un dels més rellevant del barri de la Barceloneta. 

 

ETH Zurich & Urban Think Tank proposen transformar aquest espai públic fent una instal·lació que 

tingui un component social i educador, tot tenint el menjar com a protagonista. La instal·lació es 

transformarà en un pavelló llarg  on es recrearà de forma interactiva el procés de producció del 

menjar: des de la producció (jardí), la distribució (mercat), preparació (cuina), el consum (menjar) i 

el reciclatge. Tot aquest procés es dividirà en diferents àrees i els ciutadans estaran convidats a 

participar a través de diferents workshops, festes, degustacions culinàries de la mà de chefs de 

prestigi, performances o un espai de sostenibilitat per fomentar la cultura del reciclatge en els 

aliments. 



 

 

 

ETH Zurich & Urban Think Tank 

El 1993, Alfredo Brillembourg va fundar U-TT a Caracas, i el 1998 es va 

unir Hubert Klumpner com a director. Des de 2007 exerceixen de 

professors a la Universitat de Columbia i des de 2010 ocupen la Càtedra 

d’Arquitectura i Disseny Urbà a l’Institut Suís de Tecnologia a Zúrich. 

Treballant en contextos globals mitjançant l’establiment de ponts entre 

les zones urbanes industrials del primer món i les àrees urbanes informals del tercer món, es 

centren en fomentar una nova generació de professionals, destinats a transformar les ciutats del 

segle XXI. 

 

Alfredo Brillembourg – Estats Units 

Alfredo Brillembourg va néixer a Nova York el 1961. Es va llicenciar en art i arquitectura el 1984, i va 

obtenir un títol de màster en disseny arquitectònic per la Universitat de Columbia el 1986. El 1992, 

va obtenir una segona llicenciatura en arquitectura per la Universitat Central de Veneçuela, i va 

iniciar el seu propi estudi d’arquitectura. El 1993 va fundar Urban - Think Tank (U-TT) a Caracas. 

Des del 1994 pertany a l’Associació d’Arquitectes i Enginyers de Veneçuela, i ha estat professor 

invitat a la Universitat José María Vargas, la Universitat Simón Bolívar i la Universitat Central de 

Veneçuela. Des del 2007, Brillembourg ha estat també professor convidat a la Graduate School of 

Architecture and Planning de la Universitat de Columbia, on va fundar, al costat de Hubert 

Klumpner, el Laboratori de Maquetes Urbanes Vives i Sostenibles (SLUM Lab, en la sigla anglesa). 

Comparteix amb Klumpner, també, la càtedra d’Arquitectura i Disseny Urbà de l’Institut Federal de 

Tecnologia de Suïssa (ETH Zürich). En la seva condició de cofundador d’U-TT, Brillembourg va 

rebre el 2010 el Premi Ralph Erskine que atorga l’Associació d’Arquitectes Sueca; el 2011 i el 2012 va 

rebre, respectivament, el Golden i Silver Holcim Award Latin America, per la seva innovació en 

arquitectura i disseny urbà amb relació a aspectes socials, ecològics i estètics. Va formar part de 

l’equip que va guanyar el Lleó d’Or de la 13a Biennal de Venècia, per la instal·lació Torre David / 

Gran Horitzó.   

 

Hubert Klumpner - Àustria 

Hubert Klumpner va néixer a Salzburg, Àustria, el 1965. Es va llicenciar el 1993 per la Universitat 

d’Arts Aplicades de Viena, en la classe magistral del professor Hans Hollein. Va treballar amb Enric 

Miralles i Paul Rudolph abans d’obtenir un títol de màster en arquitectura i disseny urbà per la 

Universitat de Columbia, el 1995. Pertany a la Cambra d’Arquitectes Alemanya des del 1997. El 1998 

es va unir a Alfredo Brillembourg com a director d’Urban – Think Tank (U-TT) a Caracas. Des del 

2007 Klumpner ha estat també professor convidat a la Graduate School of Architecture and 

Planning de la Universitat de Columbia, on va fundar, juntament amb Alfredo Brillembourg, el 



 

 

Laboratori de Maquetes Urbanes Vives i Sostenibles (SLUM Lab, en la sigla anglesa). Comparteix 

amb Brillembourg, també, la càtedra d’arquitectura i disseny urbà de l’Institut Federal de 

Tecnologia de Suïssa (ETH Zürich). En la seva condició de corresponsal d’U-TT, Klumpner va rebre 

el 2010 el Premi Ralph Erskine que atorga l’Associació d’Arquitectes Sueca; el 2011 i el 2012 va 

rebre, respectivament, el Golden i Silver Holcim Award Latin America, per la seva innovació en 

arquitectura i disseny urbà amb relació a aspectes socials, ecològics i estètics. Va formar part de 

l’equip que va guanyar el Lleó d’Or de la 13a Biennal de Venècia, per la instal·lació Torre David / 

Gran Horitzó. 

 

 

DIVERSITAT 

 

Lloc: Plaça dels Àngels 

Comissari: Odile Decq 

 

 

 

 

 

 

La instal·lació constarà d’una sèrie de cables tensats entre el MACBA i el Convent dels Àngels, de 

l’antic al modern, i viceversa. La idea és que 300 samarretes negres impreses amb el rostres de 300 

persones pengin d’aquests cables com a símbol dels 300 anys que commemorem. El propòsit és 

mostrar la diversitat a través de 300 ciutadans de Barcelona.  

 

 



 

 

 

Odile Decq (1955, Laval) - França 

Odile Decq va crear el seu propi estudi immediatament després de graduar-se 

a La Villette, el 1978, mentre estudiava encara ciències polítiques a París, on 

el 1979 va obtenir un diploma de postgrau en planificació urbanística. El 

renom internacional li va arribar de seguida: el 1990 ja va guanyar el seu 

primer gran concurs, el Banque Populaire de l’Ouest de Rennes, que va 

merèixer el reconeixement de nombrosos guardons i publicacions. Com que posa en qüestió 

l’encàrrec, l’ús, la matèria, el cos, la tècnica i el gust, l’arquitectura d’Odile Decq ofereix una 

perspectiva paradoxal, però alhora tendra i severa, del món actual. Decq va ser guardonada amb un 

Lleó d’Or a Venècia el 1996. Des d’aleshores, és fidel a la seva actitud lluitadora al mateix temps que 

diversifica i radicalitza la seva recerca.  

 

Decq va dissenyar el MACRO (Museo d’Arte Contemporanea Roma) el 2010, el restaurant de 

l’Òpera Garnier de París el 2011, el FRAC – Musée d’Art Contemporain de Rennes el 2012, i acaba 

de finalitzar la construcció del Pavelló 8, seu principal de GL Events, a Lió.  

 

Tanmateix, més que la materialització de l’Studio Odile Decq, més que un estil, una actitud o un 

procés de producció, l’obra d’aquesta arquitecta és un univers complet, que inclou la planificació 

urbanística, l’arquitectura, el disseny de productes i l’art. Una versatilitat que va ser destacada el 

2013, quan li van atorgar el títol de dissenyadora de l’any Maison & Objet, el mateix any que va rebre 

també el Premi Internacional Dones i Arquitectura. 

 

 

DEMOCRÀCIA 

 

Lloc: Plaça de la Mercè 

Comissari: Peter Cook i Yael Reisner 

 

 

Take my Hand (A daily Celebration of 

Rights & Civil Weddings)  

 

 

La plaça de la Mercè sempre ha sigut un espai de renom que fa de connexió entre el front 

metropolità marítim i el barri gòtic. La seva remodelació es va fer l’any 1976, quan l’enderrocament 

de l’illa de cases, entre el carrer Ample i Louis Braille, va donar lloc a la plaça que coneixem 



 

 

actualment. En aquesta plaça trobem La Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, una de les 

construccions més representatives de Barcelona. 

 

La instal·lació projectada per l’arquitecte Peter Cook  i Yael Reisner 

parteix del concepte Democràcia i han projectat a la plaça una 

instal·lació que faci referència a la llibertat individual de les 

persones en una societat democràtica. Un dels principis de la 

democràcia és la protecció dels drets humans per a tots els 

ciutadans, eix en que s’ha basat el projecte. 

 

Per aquest motiu s’ha creat una intervenció relacionada amb la llibertat de l’individu en la societat 

democràtica i, seguint aquest fil, s’ha dedicat la plaça a les celebracions dels matrimonis. 

El tendal, que defineix l’espai de celebració i que fa ombra, té la forma del nou logotip dels drets 

humans, com a símbol per fer recordar a la ciutadania la defensa dels drets fonamentals en 

qualsevol societat civilitzada. 

 

El tendal és una estructura inflable del mateix color blau del logotip, i estat sostingut mitjançant 

cables lligats als edificis del voltant. L’ombra que fa el tendal es va movent per la plaça seguint el 

desplaçament del sol.  

 

D’aquesta manera queden units els dos principis del comportament democràtic: el social i el 

personal. 

 

Peter Cook 

Sir Peter Cook (nascut el 22 d’octubre de 1936) és un eminent arquitecte, 

professor i escriptor sobre arquitectura, de nacionalitat anglesa. Va ser el 

fundador del col·lectiu Archigram, i la reina d’Anglaterra el va nomenar 

cavaller el 2007 pels seus serveis i ensenyaments en el camp de 

l’arquitectura. També és membre de la Royal Academy i cavaller de 

l’Orde de les Arts i les Lletres de la República Francesa.  

 

Antic director de l’Institute of Contemporary Arts de Londres, i de la Bartlett School of Architecture 

a la University College londinenca (UCL), Peter Cook ha estat membre de la Staedelschule de 

Frankfurt, director d’Art Net a Londres, i comissari del Pavelló Britànic a la Biennal de Venècia. Ha 

estat guardonat amb la Medalla Reial d’Or del Royal Institute of British Architects (RIBA) en la seva 

condició de membre del grup Archigram, com també la Medalla Tschumi de l’International Union of 

Architects (IUA), a més d’haver guanyat un nombre important de concursos.  



 

 

 

Entre els edificis que ha construït hi ha la Kunsthaus (també anomenada «L’alien amistós») de Graz 

(Àustria), en col·laboració amb Colin Fournier, que va popularitzar el treball de Cook entre un 

públic més ampli. El 2013 Cook, juntament amb el seu estudi CRAB, va finalitzar la construcció de la 

nova Facultat de Dret de la Universitat d’Economía de Viena, i la facultat d’arquitectura més nova a 

Austràlia, l’Abedian School of Architecture de la Universitat de Bond, a Gold Coast.  

 

Cook també ha bastit edificis a Osaka, Nagoya, Berlín i Madrid. La seva tasca permanent com a 

conferenciant el duu a visitar institucions culturals d’arreu del món.  

 

Desenvolupa la seva pràctica professional amb Gavin Robotham, amb qui comparteix l’estudi 

(CRAB: Cook Robotham Architectural Bureau), i de tant en tant col·labora també amb la seva dona, 

l’arquitecta israeliana i doctora Yael Reisner (nascuda el 27 de febrer de 1953), que és, també, 

directora del Yael Reisner Studio, a Londres. Reisner és autora de la publicació Architecture and 

Beauty. Conversations with Architects about a Troubled Relationship, i actualment treballa 

conjuntament amb un grup de botànics, investigant el cultiu de flors a l’interior d’edificis 

sostenibles. 

 

 

MEMÒRIA 

 

Lloc: Arc de Triomf 

Comissari: Grafton Arquitechs 

 

 

Museu urbà (Memory Box / House 

of memory) 

 

Aquesta instal·lació vol mostrar la història de Barcelona a partir de mobiliari urbà i diferents 

instal·lacions. L’espai on es troba l’Arc de Triomf, situat al Passeig de Lluís Companys, va ser creat 

per motiu de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. 

 

Partint del concepte de Memòria, Grafton Arquitechs proposen el muntatge ‘Memory Box’ / ‘ House 

of Memory’. Grafton Architects participa en una exposició denominada “Sensing Spaces” que la 

Roya Academy of Arts de Londres presenta de gener a març de 2014. La idea és aprofitar i reutilitzar 

els elements d’aquesta exposició per a la instal·lació de Barcelona i transformar-los en una “Capsa 

de memòria”. 



 

 

 

La instal·lació inclou tres espais, una sala gran i dues sales adossades, elaborades a partir de 

materials com lona. El seu objectiu és convidar al ciutadà a utilitzar aquest pavelló com un lloc per 

xatejar, asseure’s, discutir o dialogar. 

 

Grafton Architects - Irlanda 

Fundat el 1978, l’estudi Grafton Architects és reconegut en l’àmbit nacional i 

internacional per la construcció d’edificis i intervencions urbanes amb un alt i 

constant nivell de qualitat, i ha estat guardonat amb més de vint premis en 

concursos diversos. Els seus treballs s’han exposat a París, Zuric, Madrid, 

Barcelona (sota els auspicis del Premi d’Arquitectura Contemporània Mies van 

der Rohe de la Unió Europea), Londres i la Biennal d’Arquitectura de Venècia del 2002, i s’han difós 

en un gran nombre de publicacions internacionals. 

 

L’estudi Grafton Architects ha adoptat una perspectiva rigorosa i sensible de la construcció urbana, 

basada en el ferm convenciment que la investigació és cabdal a l’hora d’encaminar el potencial urbà 

latent vers la sostenibilitat i el reforçament del caràcter essencial de la ciutat. Aquesta experiència 

s’ha desenvolupat a través de diversos projectes importants, en un ampli ventall de situacions 

urbanes i socials molt complexes.  

 

En els últims anys, la pràctica professional de Grafton Architects ha assumit projectes i concursos 

d’una escala que requeria el desenvolupament de contextos d’intervenció urbana per mitjà d’una 

anàlisi detallada de les condicions urbanes, com ara, entre d’altres, el projecte de la Universitat 

Bocconi al cor de Milà; un estudi de viabilitat per a un paisatge a gran escala i un proposta de 

campus i infraestructures en una extensa ubicació de Scribblestown; projectes d’habitatges socials a 

North King Street, South Earl Street i a Ballymun; el Centre d’Art a Navan, comtat de Meath; noves 

oficines governamentals a St. Stephen’s Green; el disseny d’extenses instal·lacions comunitàries en 

una parcel·la de quatre hectàrees a Trim, comtat de Meath (un projecte que implicava la 

transformació d’un paisatge per acollir usos lúdics i comunitaris); el concurs per al complex 

residencial i d’oficines Bjorvika a Oslo; el concurs per a Magasins Generaux a París, i diversos 

projectes de ponts i infraestructures en col·laboració amb Roughan O’Donovan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BCN RE.SET i la sostenibilitat 

 

Les intervencions destacaran per la seva atenció especial a temes relacionats amb la sostenibilitat i 

el reciclatge. Un cop finalitzades les instal·lacions, l’arquitecte Santiago Cirugeda recuperarà tots els 

materials emprats per la construcció i els reutilitzarà en diferents projectes socials a Catalunya.  

 

L’arquitecte Santiago Cirugeda, nascut a Sevilla, desenvolupa des de fa 11 anys projectes de 

subversió en diferents àmbits de la realitat urbana i amb una finalitat social. Entre els seus projectes 

destaquen ocupacions en espais públics amb contenidors, fins la construcció de pròtesis en les 

façanes, patis, cobertes o solars. A més, l’arquitecte sevillà desenvolupa projectes d’autoconstrucció 

en diferents ciutats espanyoles, on grups de ciutadans decideixen generar els seus propis espais 

urbans. 

 

 

Santiago Cirugeda 

Va néixer a Sevilla, on va estudiar arquitectura a l’ETSA, tot i que finalment vaig acabar la carrera a 

l’ESARQ de Barcelona. 

 

Des de fa onze anys duu a terme projectes de subversió en diferents àmbits de la realitat urbana amb 

un marcat compromís social: des d’ocupacions sistemàtiques d’espais públics amb contenidors, fins 

a la construcció de pròtesis en façanes, patis, cobertes i, fins i tot, solars.  

 

Actualment, desenvolupa projectes d’autoconstrucció en diverses ciutats espanyoles, on alguns 

grups de ciutadans decideixen generar els seus propis espais urbans, fins i tot proposant suports 

legals que els donin cobertura.  

 

El 2007 va presentar el llibre Situaciones urbanas un receptari que aprofundeix i completa les 

propostes de www.recetasurbanas.net. 

 

El 2011 va presentar el documental En la red i el llibre Arquitecturas colectivas (Ediciones Vibok), 

que mostra el treball en xarxa entre col·lectius de la Península. 

 

R.U. (Recetas Urbanas) té com a finalitat la creació de protocols, sense ànim de lucre, per millorar 

entorns urbans en benefici de la ciutadania, intervenint en espais públics i creant equipaments 

col·lectius a base de reutilitzar materials de rebuig procedents de la construcció i diferents 

instal·lacions efímeres. 

  

http://www.recetasurbans.net/


 

 

Actualment, alterna negociacions polítiques amb exercicis d’alegalitat urbana, i construeix la xarxa 

Arquitecturas Colectivas, que ofereix informació i protocols als col·lectius que hi vulguin 

col·laborar. 

 

Exposició paral·lela 

 

Paral·lelament al projecte de BCN RE.SET, la Fundació Enric Miralles organitzarà una exposició 

amb l’objectiu de donar a conèixer la trajectòria i l’evolució del projecte BCN RE.SET. La mostra 

s’inaugurarà sota el títol de “Making Off del BCN RE.SET”, on es mostrarà el treball de totes les 

escoles que han participat en el projecte i el procés de disseny de cada instal·lació i formarà part del 

circuit urbà. 
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Escoles  

 

Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) 

L’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) és un modern centre d’educació i recerca 

dedicat al desenvolupament d’una arquitectura capaç de satisfer els reptes internacionals de la 

construcció d’espais habitables en el segle XXI. Amb seu al districte 22@ de Barcelona, una de les 

capitals mundials de l’arquitectura i l’urbanisme, l’IAAC és una plataforma per a l’intercanvi de 

coneixements. També disposa d’una facultat que acull estudiants procedents de més de 35 països, 

entre els quals hi ha els Estats Units, la Xina, l’Índia, Polònia, Itàlia, Mèxic i el Sudan. Els estudiants 

treballen simultàniament a diverses escales (ciutat, construcció, fabricació) i en diferents àrees de 

coneixement (ecologia, energia, fabricació digital, noves tecnologies), seguint les seves pròpies vies 

de recerca orientades al desenvolupament d’un conjunt integrat d’habilitats amb les quals poden 

actuar eficaçment als seus països d’origen o en l’àmbit internacional. 

 

Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA) 

Fundada el 1961, ELISAVA és l’escola degana de l’ensenyament del disseny a Espanya. Fa més de 

cinquanta anys que és pionera en aquest camp i contribueix a la formació de professionals del 

disseny i l’enginyeria. Adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, ELISAVA acull més de dos mil 

estudiants procedents d’arreu del món, que cursen els estudis oficials del grau en disseny, el grau en 

enginyeria de disseny industrial, el màster universitari en disseny i comunicació i un ampli ventall 

de màsters, postgraus i programes d’estiu en diverses àrees. La seva línia formativa i de recerca està 

orientada al món professional, i impulsa col·laboracions estretes amb empreses, institucions i 

universitats nacionals i internacionals. ELISAVA està situada en unes modernes instal·lacions 

d’11.000 m2 al cor de Barcelona: la Rambla.  

 

LA SALLE 

La missió de La Salle Campus Barcelona és oferir una formació de qualitat d’alt nivell en un marc 

global, amb el propòsit de dotar els alumnes del coneixement, les habilitats i les experiències 

necessàries perquè puguin ser altament efectius en el desenvolupament de les seves carreres 

professionals. 

  

A La Salle Campus Barcelona formem professionals amb un alt compromís ètic i amb els valors 

necessaris per ser innovadors, saber adaptar-se als canvis i liderar les transformacions d’una 

societat en desenvolupament continu. 

  

 

 



 

 

Els objectius principals del centre universitari són: 

  

Transferir coneixement als alumnes que s’incorporen als nostres programes educatius. 

Transferir capital humà a la societat, a través de la incorporació dels nostres graduats en les 

organitzacions.  

Transferir els últims avenços en tecnologia per crear valor en els llocs on siguin útils i necessaris. 

Transferir empreses creades al Parc d’Innovació Tecnològica i Empresarial, per contribuir al 

desenvolupament del teixit empresarial. 

 

ESARQ-UIC 

L’objectiu  de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura  (ESARQ-UIC) és formar 

arquitectes amb una clara vocació internacional, amb esperit crític, amb capacitats creatives, amb 

coneixements tècnics i de les noves tecnologies, compromesos amb la societat i preparats per 

afrontar els reptes de la societat del futur. 

 

L’ESARQ ofereix als alumnes un tracte personalitzat en un entorn internacional amb 

l’objectiu d’ensenyar l’arquitectura com un servei a la societat, potenciar les habilitats creatives 

juntament amb les capacitats tècniques, generar sinergies en la industrialització de la construcció i 

treballar per aconseguir que l’alumnat disposi d’una borsa de treball diversa i internacional.  

 

Compromesa amb l’alumnat, l’escola ofereix una atenció individualitzada i assessorament 

acadèmic durant tota la carrera i també un servei de coaching  que prepara els alumnes per 

enfrontar-se al món professional. 

 

Compromesa amb la societat, l’ESARQ és l’única escola d’arquitectura d’Espanya amb 

assignatures obligatòries de cooperació, sostenibilitat i accessibilitat. També ofereix màsters i 

postgraus específics en aquestes matèries. 

 

Compromesa amb el món de l’empresa i la recerca aplicada,  

promou l’acostament a les indústries més avançades i innovadores del sector de la construcció, amb 

les quals l’escola estableix càtedres universitat-empresa i desenvolupa conjuntament projectes de 

recerca i transferència tecnològiques. 

 

Compromesa amb la innovació docent, l’ESARQ practica la docència integrada del projecte (DIP), 

un mètode d’ensenyament propi basat en l’exercici del projecte a totes les escales i amb la interacció 

simultània de totes les àrees de coneixement. La DIP millora l’eficiència de l’aprenentatge i la 



 

 

competitivitat del jove graduat a través de la polivalència, la coresponsabilitat, la innovació, 

l’emprenedoria i la internacionalitat.  

Compromesa amb el moment actual de l’arquitectura, l’escola enriqueix el perfil tradicional de 

l’arquitecte amb múltiples línies de capacitació professional. Els joves graduats estan preparats per a 

l’exercici de l’arquitectura en els camps del projecte, la tècnica, la teoria i la comunicació, a través de 

formats professionals innovadors.  

 

A partir d’aquestes coordenades, l’esforç d’un equip docent altament qualificat fa possible 

l’excel·lència de l’oferta formativa de l’ESARQ, avalada, entre altres indicadors, per una ocupació del 

94 % i diversos reconeixements en premis d’alt nivell (Biennal d’Arquitectura i Urbanisme 

Espanyola, Cevisama Lab…) atorgats als treballs acadèmics dels nostres alumnes, tant en treballs de 

final de carrera com en treballs de curs.  

 

Sobre la Fundació Enric Miralles 

 

La Fundació Enric Miralles és una organització privada sense ànim de lucre creada l’any 2011. La 

seu s’ubica al barri de Ciutat Vella de Barcelona en el mateix edifici que acull l’estudi EMBT i 

posseeix un caràcter obert i internacional. Un dels objectius fonamentals de la Fundació és la 

preservació de l’obra, idees i l’esperit creador de l’arquitecte Enric Miralles per el benefici de totes 

les generacions. 

 

Amb aquesta finalitat, l’organització compta amb un arxiu on es conserven tots els dibuixos, croquis, 

documents, fotos, correspondències i més de mil maquetes originals de l’arquitecte. La Fundació, a 

més, és un espai obert a l’experimentació i la investigació; una plataforma per estimular el 

coneixement, inspirant-se en les claus del pensament innovador d'Enric Miralles. 

 

Els programes didàctics de la Fundació (workshops, cursos, conferències, seminaris, exposicions i 

intercanvi internacionals) estan dirigits tant per estudiants i experts en arquitectura com el públic 

interessat. En totes les activitats es combina l’experiència i la reflexió; a través d’aquestes es pretén 

oferir una visió interdisciplinària, crear oportunitats per l’experimentació i la innovació en el 

disseny, relacionant l’arquitectura amb els altres àmbits de la creació. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imatges disponibles a:  

www.mahala.org/public/BCNRESET 

 

 

 

Fundació Enric Miralles  

 

Passatge de la Pau 10, bis  

08002 Barcelona  

Tel. +34 93 624 17 02  

www.fundacioenricmiralles.com  

 

 

 

Per a més informació:  

 
 
Elisa Álvarez      Núria Altabella  
T. 93 412 78 78 ext. 110     T. 93 412 78 78 ext. 108  
M. 663 373 816     M. 717 128 322  
elisa@mahala.org     nuria@mahala.org  

http://www.fundacioenricmiralles.com/
mailto:elisa@mahala.org
mailto:nuria@mahala.org

