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horari
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dimarts 05.04
13:30_sala d’actes

dimecres 06.04
13:00_CB8

Se veía venir...
lagula arquitectes

cooperació interna-
cionala l’ETSAB
Vols saber quins projectes de 
cooperació porten a terme estu-
diants de l’ETSAB a l’estranger? 
T’agradaria marxar però no saps 
com? Vols ajudar als demés i 
aprendre a construir amb les 
teves pròpies mans?
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conferències

dijous 07.04
12:30_CB12

dijous 07.04
16:00_Peixera

dimecres 08.04
13:00_A2.3

Low cost

Topographical and cartographical tendencies in art and architecture

escenografia

Paral•lelament, podrem discutir teòricament la 
utilització d’aquesta pràctica a la taula rodona 
LOW-COST, on hi participaran tots els agents 
involucrats en la normativa de la canya com a 
material de disseny i construcció.  

Aslihan Senel
PhD architect, assist professor in Istanbul technical University
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dimarts 05.04
16:00_CB2

dimecres 06.04
16:00_sala d’actes

Arquitectura i crisi

El futur/present de l’arquitecte

[...] Hem canviat la manera de per-
cebre la professió? S’ha qüestio-
nat si l’ensenyament a les facul-
tats és l’adequat? És viable seguir 
com si no hagués passat res? 

Hi participaran Josep Muntañola i Thor-
nberg, Marta Llorente, Itiziar González i 
altres per confirmar

Reflexió sobre les capacitats dels 
arquitectes i consideracions per mi-
llorar respecte la malhaurada situació 
laboral actual de gran part del colectiu 
d’arquitectes. Perfils emergents i pro-
postes per reinventar-nos després de la 
crisi.

Ponents: Patronat de l’etsaB, Sindicat 
d’Arquitectes de Catalunya i Cristina Jover. Hi 
participaràn més experts. 
Veure programa a http://cyberpunkt.blogspot.com
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debats
dijous 07.04

16:00_CB7

dijous 07.04
17:30_CB7

Japó, risc nuclear 2011

El taller d’idees serà un espai de re-
flexió i propostes col•lectives, on es 
partirà de la presentació dels resul-
tats del Concurs Repensar Bonpas-
tor (per part del grup organitzador 
i dels mateixos concursants) i es 
continuarà amb una dinàmica 
participativa sobre el paper de 
l’arquitect@ avui en dia i sobre 
l’ensenyança de l’arquitectura en 
la universitat, tot plegat des d’una 
perspectiva crítica i propositiva.

Ponència: Jaume Rosset

Debat amb representants d’anti-nuclears i 
pro-nuclears
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dilluns 04.04
13:00_Peixera

dilluns 04.04
16:00_terrassa biblio

ioga

capoeira
La capoeira és un art que es caracteritza 
per englobar diferents arts en una: la 
música, el moviment del cos i l’agilitat de 
la ment. És una dansa, és un joc ràpid 
que vibra, i un esport aeròbic que treba-
lla el cos i la ment per convertir-los en 
un. Un art marcial que no es denomina-
ria capoeira si no fos acompanyada per 
la seva música i ritmes particulars.

Si vols conèixer-la, descobrir els seus orígens, 
sentir els instruments que l’acompanyen i, sobre-
tot, practicar-la i aprendre els moviments bàsics 
per endinsar-te en el seu món, no dubtis gens en 
participar-hi!!

Inscriu-te al vestíbul de l’ETSAB!

El Swásthya Yôga ensenya com podem respirar millor, relaxar-nos, concentrar-
nos, treballar els músculs, les articulacions, els nervis, las glàndules, etc, mit-
jançant tècniques corporals intenses però de gran bellesa, respectant el ritme 
biològic d’un mateix.  La pràctica completa del Mètode comprèn vuit tipus de 
tècniques que, sense ser considerades activitat física ni esportiva, promouen un 
perfeccionament global del practicant. 
Porta la teva esterilla i roba còmode!
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tallers
dilluns, dimarts i dimecres

de 10:30 a 19:30_muntanyeta

construcció amb canya
Taller Obert de Construcció amb Canya Mediterrània. Impartit per Jonathan Cory-
Wright fundador de Canya Viva.

Donada la manca de in-formació en aquesta escola sobre la bioconstrucció i els 
materials tradicionals locals, trobem important la difusió de la pràctica d’aquests 
mètodes. Així doncs, podrem aprendre a construir amb les nostres mans, un siste-
ma estructural a partir d’arcs conformats amb columnes de canya. 
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dimarts, dimecres i dijous
10:30_la Narco

dimarts 05.04
11:00_terrassa

Pintem el mural

defensa personal i 
prevenció, femenina

Si t’agrada pintar o dibuixar vine 
a la Sala d’estudi tots els matins 
que vulguis  de 11.30 a 14.00, 
imprescindible confirmar assistèn-
cia per mail així podràs triar espai 
i obtenir el material necessari!!

Vine i aprèn eines necessàries, 
tan físiques com psicològiques, 
per fer front a una possible acció 
defensiva.

(recomanable roba còmoda)
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dimarts, dimecres i dijous
16:00_PFC 2

maquetes de formigó
El taller consisteix en un total de tres tardes (a elecció de cadascú si ve més 
o menys) per tal de formar un encofrat (amb fustes, fang o altres restes que 
tinguem-tingueu) i abocat del guix o formigó. Els temes que es proposaran, 
per experimentar amb la forma o amb la textura de les maquetes, els podrà 
plantejar cadascú: algun projecte propi, formes escultòriques, relleus o 
qualsevol proposta que li vingui al cap fer. En proposarem més per qui no ho 
tingui clar!

Animeu-vos!

tallers
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dimecres 06.04
18:00_Terrassa

SALSA

dimarts 05.04
11:30_A5.1

Relaxa’t gaudint d’un bon 
massatge a l’esquena. 

Vine amb parella i porteu una 
tovallola gran i una “esterilla”
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dijous 07.04
10:00_muntanyeta

dimecres 06.04
10:30_A6.2

Per altre banda, es farà un taller 
d’artesania amb les restes de canya que 
han sobrat de la construcció perquè to-
thom que vingui es pugui inspirar per fer 
cualsevol cosa amb elles. Per exemple: 
flautes, pulseres, cistelles, arrecades…

Taller 
d’improvització 
teatral a carrec de 
l’actriu Alicia Fer-
nández. Cal portar 
roba cómode!!!

artesania amb canya

improvització 
teatral

tallers
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dijous 07.04
10:00_terrassa

dijous 07.04
10:00_terrassa

aïllaments reciclats

reciclatge de paper

Sabiendo la cantidad de papel que se utiliza para hacer nuestras entregas y
aprovechando que gran parte de éstas no son recogidas por los alumnos y por
tanto han de ser desechadas, queríamos utilizar el papel sobrante para
reciclarlo (ya que por la propiedad intelectual no se puede reutilizar) y crear
blocks o libretas que tanta falta nos hacen diseñadas y decoradas por nosotros
mismos. Es algo muy sencillo y divertido. Haz tu propio block de bocetos!

Més enllà del poliestirè i la llana de roca, existeixen 
materials aïllants que no només funcionen perfecta-
ment sinó que, a més a més, són competitius en preu i 
sobretot molt més considerats amb el medi. 

L’objectiu de l’activitat és treballar fisicament amb 
aquests materials per a coneixer’ls millor, i descobrir 
les seves possibilitats. 

El primer dia serà d’anàlisi i projecte, el segon dia 
ens posarem “manos a la obra” i construirem el detall 
a escala real. Dins d’aquest context del reciclatge, 
treballarem també amb fusta reciclada de palets com 
a suport estructural de l’aïllant.
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tallers
dimecres 06.04

18:30_la Narco

dijous 07.04
11:00_CB10

cable portàtil

correcció de 
projectes col·lectiva

Sabiendo la cantidad de papel que se utiliza para 
hacer nuestras entregas y
aprovechando que gran parte de éstas no son recogi-
das por los alumnos y por
tanto han de ser desechadas, queríamos utilizar el 
papel sobrante para
reciclarlo (ya que por la propiedad intelectual no se 
puede reutilizar) y crear
blocks o libretas que tanta falta nos hacen diseñadas 
y decoradas por nosotros
mismos. Es algo muy sencillo y divertido. Haz tu 
propio block de bocetos!

Creus que les teves correccions de projectes són escasses? No creus que el teu 
esforç mereix més de 5 minuts? Vols conèixer proyectes d’estudiants de tot el 
món?
Ara tens l’oportunitat que tothom els pugui veure i comentar. Junts podem arribar 
a un resultat molt millor! És l’era de la informació i de compartir. Perquè tots tenim 
dret als nostres 15 minuts de glòria.
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dilluns 04.04
20:00_Peixera

dimarts 05.04
13:30_CB1

Thirty years ago, Andrei Simoniovich Filipov, the 
renowned conductor of the Bolshoi orchestra, 
was fired for hiring Jewish musicians. Now a mere 
cleaning man at the Bolshoi, he learns by accident 
that the Châtelet Theater in Paris invites the Bolshoi 
orchestra to play there. He decides to gather toge-
ther his former musicians and to perform in Paris in 
the place of the current Bolshoi orchestra. As a solo 
violin player to accompany his old Jewish or Gypsy 
musicians he wants Anne-Marie Jacquet, a young 
virtuoso. If they all overcome the hardships ahead 
this very special concert will be a triumph.

Shurayukihime - Lady Snow

le concert (2009), Radu Mihaileanu

cicle de cinema japonès
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espectacles i cinema
dimarts 05.04

19:00_CB7

dijous 07.04
20:00_terrassa

Hi havia una vegada un castell ver-
mell i blanc on hi vivien 4000 ànimes 
en pena. Tot el dia es passaven 
picant pedra amb el dit índex, feia 
tant que picaven que ja no sabien 
perqué ho feien i només pensaven 
en el següent cop... pic pic pic... 
llavors aparegueren uns extranys és-
sers que parlaven de móns extranys, 
móns on la gent caminava, parlava, 
pensava i imaginava...
Vols conéixer aquests llunyans i 
extranys móns??? doncs vine a 
escoltar 

l’hora del conte

Teatre a la fresca a la 
terrassa Coderch on es farà 
una esbojarrada comedia 
basada en Somni d’una nit 
de Shakespeare
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dimecres 07.04
16:00_terrassa

volei
3x3

Inscriu-te al vestívul de l’ETSAB!

dimecres 06.04
20:30_Peixera
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esports

divendres 08.04
16:30_consergeria

divendres 08.04
13:30_replà 6è

divendres 08.04
terrassa biblio

curling soap

cursa d’escales

avions de paper_AIR RACE

Recorre l’ETSAB per les escales. Tant senzill? 
Atreveix-te a fer el recorregut...
Hi haurà premis pels més rapids...

Tens l’art papiroflexic per fer avions de paper? 
Demostra-ho en gran format i... a volar!!!

divendres 08.04
terrassa

REM
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dimarts 05.04
20:30_terrassa

dijous 07.04
18:30_terrassa

nit acústica

3Sools connected
Electronic musicset

divendres 08.04
terrassa

trikipoteo
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concerts
divendres 08.04

15:00_terrassa
concerts
The Chabees 
90jump!
Sätira
Yaloví
Stolen Holes
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fotomontajes 
BCN

Open House’ és un concepte simple però a l’hora contun-
dent, que ofereix l’oportunitat de conèixer i experimentar 
l’arquitectura i completament de franc.

Més és de 25.000 persones van gaudir de la primera 
edició de l’OpenHouseBCN, 450 persones voluntàries, 
22 entitats col•laboradores i propietaris de 130 edificis. 

http://www.48hopenhousebarcelona.org

Fotomontatges elaborats 
per Pavel Cueto
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exposicions

Japón 13X26

Homenatge a les víctimes del Japó

Exposició de litografies de l’artista Estela Ibarz

Maquetes i diagrames 
de funcionament de 
les escenografies i 
utillatges emprats en 
les obres realitzades a 
l’escola
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Arquitectes 
pel món

Què en saps de...?

Land-Art

Fotografies d’invervencions de Land 
Art a la ciutat de Barcelona

Fotografies de diverses zones del 
món explicant una visió de la realitat 
de cada indret

Recull d’experiències, de vegades alternatives a 
l’arquitectura, que realitzen els joves arquitectes i 
d’altres que no van acabar la carrera. Mostra de 10 
casos i estrena d’una bústia per rebre més històries 
amb l’objectiu de fer tot un catàleg pel proper curs
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exposicions

Logos 
SdD’11

ETSAB participa

Exposició dels logos pre-
sentats al concurs per la 
present Setmana de Dia

Coneixem el procés de parti-
cipació que es desenvolupa a 
l’Assignatura de Lliure Elecció 
d’ESFA!

Exposició de les propostes pre-
sentades al concurs convocat 
per les ‘Cases Barates’ del barri 
de Bonpastor
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dilluns 04.04
11:30_hall

dimecres 06.04
14:30_terrassa

xocolatada

dinar solidari
Aquest cop, els diners recollits serán 
destinats per un projecte a Guatemala, 
per contruir dues aules per discapaci-
tats a la comunitat de San Martin. 

El grup de consum Acció Hortera s’encarregarà 
de preparar menjar amb els seus productes eco-
lògics; a més a més et convidem a col•laborar 
amb el dinar participant en el concurs de truites 
de patata i postres. 

Participa, i deixa’t el tupper a casa!
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gastronomia
dimecres 06.04

14:30_terrassa

divendres 08.04
12:30_muntanyetaconcurs de paelles

Premi: cistella ecològica i una cullera de fusta dedicada 
per Karlos Arquiñano

Podeu passar el dimarts 07 d’abril per la DEd’AB a reco-
llir les patates.

Més info: esfabcn@hotmail.com

Heu de paella, estris de cuina, un suport per la paella i els ingredients. La fusta 
per fer foc us la donarem nosaltres.
Ens haureu de deixar una fiança de 50€ a la DEd’AB que us serà retornada a 
partir del dia 11 d’abril, sempre i quan, deixeu ben net l’espai on fareu la paella.
A les 14h30 passarà el jurat a valorar quina és la millor de les paelles!

concurs 
truites i postres
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dilluns 04.04
11:30_hall

durant tota la setmana...
Durant la SdD’11 participa al joc de l’assassí de la pastanaga!!!

Seràs víctima i assassí alhora i si demostres ser el millor matant, com a premi 
et pots emportar una càmara de fotos instantànea.

Consulta les bases a l’Atenea de la DEd’AB o al Facebook i no t’oblidis la pastanaga.

PREGÓ DE FESTES



33the week that everything can change

altres...
dimarts 05.04

16:00_CS3

dimarts 05.04
20:00_terrassa

dimecres 06.04
15:00_terrassa

Inscriu-te al vestíbul de la ETSAB!

Passa’t i a veure si guanyes un dels premis!

Reunió de POKER

malabars de foc

JOCS TRADICIONALS
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divendres 08.04
terrassa

dijous 07.04

FOTOS ETSAB

FESTA DE NIT

Posa’t guapo... i enmarca’t!
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altres...

divendres 08.04
20:30_terrassa

divendres 08.04
terrassa

traca final

divendres 08.04
14:00_muntanyeta

CASTELLERS

GIMCANA
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amb la col·laboració de:

subvencionat per:

... i de MOLTS altres estudiants  


