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La tardor arriba carregada d?actes i exposicions. Una bona agenda de la que us portem
una selecció d'activitats, tant per gaudir des de casa amb conferències online, com
perquè us mogueu amb les degudes precaucions.
Primer: aquest mateix dissabte 3 d'octubre, a Lleida, el COAC us proposa un
Arquitectour per la llera del Segre [2] a través de les tres passarel·les que el creuen.
Tres exemples d?excel·lència d?unes arquitectures remarcables.

Segon: el dilluns dia 5, l?arquitecte David García-Asenjo [3] ens parlarà d?arquitectura i
comunicació. David recull els fruits de l?escriptura del seu exitós ?Manifiesto
arquitectónico paso a paso?, un llibre que val la pena llegir i del qual es poden extreure
moltes conclusions ramificades. Aquesta conferència en serà una d?elles.
Tercer: seguint amb les conferències i la divulgació de l?art i el patrimoni, l?arquitecte
Miquel del Pozo endega un cicle de conferències [4] sobre art per al MNAC. El cicle,
que consta de quatre xerrades, explora la nostra relació amb l?art i amb els espais on
s?hi exhibeix, els museus, després de la pandèmia, i la relació d?aquest amb la vida i la
mort. Atents.
Quart: us recordem que encara queden tres sessions del cicle de debats "Superilles:
cap a un nou model de ciutat" [5]: els dies 6, 13 i 20 d'octubre el COAC seguirà amb el
cicle que ens permetrà aprofundir en aquestes reformes urbanes estructurals i repensar
la ciutat.
I, per acabar amb les jornades, del 9 a l'11 d'octubre se celebren les Jornades Europees
de Patrimoni 2020 [6], on es presenta la vila del Vendrell com a Capital de la Cultura
Catalana 2020. El marc d?aquestes jornades és la cultura i l?educació.
Si anem a les exposicions, us recomanem la mostra del premi suís Distinction Romande
d?Architecture - DRA IIII [7], que s'exposarà a partir del dia 1 a l?Altell de Plaça Nova: 26
projectes d?arquitectura del cantó francòfon de Suïssa.
Sortint de Barcelona, el Museu de la Ceràmica de la Bisbal d'Empordà allotjarà la primera
edició de la Biennal Terracotta [8], centrada en la ceràmica 3D: un terreny que podrà
portar aquest material al segle XXI com un dels més vigents de l?arquitectura en tota la
seva història.
Per últim, aquest és el mes del 48h Open House Barcelona [9]. La llista d?edificis i
espais a visitar és, com cada any, molt extensa. Haureu d?estar atents al programa, així
com a tots els actes paral·lels que fan d?aquest un dels esdeveniments d?arquitectura
més populars del país.
Podreu trobar moltes altres propostes presencials i online a la nostra
#AgendaArquitectura, i informació ampliada d?aquest #Nothoperdis al Perspectiva, de
Catalunya Ràdio.
Gaudiu de l?octubre!
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