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Arriba el maig i és temps d?aire lliure, màniga curta, festivals i esdeveniments en viu. El
#Nothoperdis d?aquest mes us presenta una selecció de les activitats més destacades.
Comencem amb l'esdeveniment més important del mes, i un dels més destacats de la
temporada: el Model. Festival d?Arquitectures de Barcelona [2], organitzat per
l?Ajuntament de Barcelona i el COAC, amb desenes d?entitats i col·lectius participants.
Sota la direcció artística d'Eva Franch, Beth Galí i José Luis de Vicente, el festival
vehicularà els actes d?arquitectura que han de dirigir la ciutat cap al Congrés de la UIA el

2026. La proposta té intenció d?ultrapassar aquest any i erigir-se en una plataforma anual
d?arquitectures.
El festival durarà 10 dies, del 5 al 15 de maig, i comptarà amb cinc instal·lacions
d?arquitectura efímera enfilades per una ruta on passaran tot de coses en múltiples
formats: debats, exposicions, llibres, rutes, visites, tallers i festes, entre altres, obertes a
tothom. El web del festival [3], molt complert, recull les activitats en la seva totalitat, pel
que és fàcil descobrir quines us poden interessar i seguir-les.
Paral·lelament al festival, aquests mateixos dies s?organitzen a Barcelona les
Festes d?Arquitectura 2022 [4]. Organitzades pel Centre Obert en diversos districtes de
la ciutat, les festes recuperen els barris per als ciutadans a base de xerrades,
conferències, visites i tallers. A l?Agenda d'Arquitectura les teniu totes, els llocs i els
temes. Es pot assistir a totes, perquè no es solapen, i constitueixen una bona manera de
redescobrir la ciutat.
Aquest mes la Fundació Mies van der Rohe ens proposa diverses visites d?obra [5] a
edificis guardonats o nominats als Premis Mies. Entre d'altres, es visitaran els habitatges
de la Fabra & Coats, el poliesportiu del Turó de la Peira i la flamant guanyadora
d?enguany, La Borda: arquitectura de qualitat i de proximitat ben explicada.
Si busquem un cicle específicament de conferències, l?Arquinfad organitza ?Llenguatge
versus estil? [6]: quatre xerrades d?arquitectes de primera línia que reflexionaran sobre
aquest tema concret a través de l?habitatge. El cicle s?organitza amb la col·laboració de
Cosentino i es farà a la seva seu, Cosentino City, a Diagonal 497.
Per últim, el 24 i 25 de maig els Amics del MNAC organitzen una visita guiada sota el títol
"Elies Rogent i la Renaixença [7]". Vehiculada a través de dos edificis seus (la
Universitat de Barcelona i el seminari conciliar adjacent), la visita aprofundirà en el treball
d?aquest arquitecte que gairebé va fundar l?arquitectura catalana tal i com la coneixem
avui en dia.
Trobareu tota la informació sobre aquests actes a l?Agenda d?Arquitectura del COAC,
conjuntament amb molts d?altres. Aquest #Nothoperdis forma també part del podcast
Perspectiva, de Catalunya Ràdio [8], que teniu disponible al web de l?emissora.
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