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L’espai  de  Cultura  de  l’Escola  Tècnica  Superior  d’Arquitectura  del  Vallès  va  proposar  un  cicle  de  “cultura
col·laborativa” la primavera de 2016 (Febrer-Juny). En aquest període un col·lectiu obert, RUSC –qui escriu aquest
comunicat- en sintonia amb EMBA (Enric  Massip-Bosch) van afegir  una sèrie de debats on es prioritzaven la
reflexió sobre temes relacionats amb la Formació, la Professió, el Futur i la Generació arquitectònica. Els aspectes
metodològics a tractar, més enllà del contingut dels debats, varen ser: l’estructura horitzontal, l’accés obert i la
base estudiantil. Això va propiciar accions com la desjerarquització de la “sala d’actes” de l’escola, la negació –en
primera  instància-  de  ponències  amb  caràcter  direccional  i  la  reunió  de  persones  de  camps  diversos per
augmentar la profunditat de mirada crítica.

Aquests fets van crear un vincle entre diferents agents (Escola, Cultura, RUSC, alumnat, delegació...) que ha fet
aflorar la necessitat de revisar la metodologia i el contingut cultural del centre acadèmic. 

Així doncs ens proposem fer efectiu un canvi de paradigma afectant a diversos punts que, creiem, són clau per un
canvi en l’estructura formativa:

1. Laboratori  Experimental  i  Intercanvi  de  Coneixement.  El  parti  que  ens  proposem  és  crear  un  teixit
universitari  on  l’interès  per  la  formació,  l’acció  directa i  la  relació  entre  persones siguin  els  pilars  que
sustenten l’escola. Entenent el centre educatiu en un marc molt més ampli del que ens trobem ara mateix –
sigui per les raons que sigui- en el que el desinterès i l’apatia agafen cada dia més força. Interessa trencar la
dicotomia -o relació-  de classe-lleure per  començar a treballar  xarxes  més complexes  on classes,  tallers,
xerrades, debats, projectes externs i investigació i recerca siguin peces d’un mateix trencaclosques.

2. Equip de treball. La càrrega reflexiva que comporta generar uns cicles ben estructurats, relacionats entre ells i
amb força i coherència teòrica porta a treballar des d’un punt de vista col·lectiu. Aquest procediment permet
fer  efectiva  la  participació  a  partir  de  la  plataforma  oberta  “RUSC”  (2012)  i  l’aportació  de  la  delegació
d’estudiants  de l’escola  que,  juntament  amb el  departament  de Cultura  ETSAV,  construiran la  seqüència
explicada en el punt 3.

3. Estructura dels cicles.  Ens explicarem de manera deductiva, és a dir, de més general a més particular. La
imatge global dels cicles es veurà afectada per la voluntat d’estudiar conceptes i temàtiques d’àmbit general
amb especificacions en tallers que centraran les forces en punts i qüestions concretes. Així doncs ens trobem
amb un espai on les preguntes fonamentals es resolen  evolutivament a partir de sistemes expositius i mitjans
audiovisuals, i un altre amb tallers pràctics puntuals on resoldre preguntes específiques.

4. Temporalitat  dels  cicles.  Cada  cicle  està  previst  per  una  durada  trisetmanal amb  una  setmana  extra
d'esponjament on s'anira introduïnt conceptes bàsics (com vèiem en el punt 3) a partir d'exposicions i mitjans
audiovisuals. Durant les setmanes de cicles com a tal es barrejaran debats, tallers, sortides, grups de recerca,
performance...  dilatant  els  Espais  de Cultura  predefinits  pel  centre  a tota  la  setmana.  D'aquesta manera
crearem el clima de laboratori experimental que hauria de ser tota universitat. Repetim, trencant la relació
classe-lleure. 

En funció de la disponibilitat de les persones convidades les sessions aprofitarien les hores “EDC” per cercar el
públic en els espais potencials (punt 6) o es fragmentarien els tallers en parts connectades el mateix dia o, fins
i  tot,  la  mateixa  setmana.  Aquesta voluntat  sorgeix  de l'aprofitament  dels  espais  EDC actuals,  però amb
l'interès de disoldre, més endavant, el temps (EDC) i l'espai (Sala d'Actes) que ara resta tant fixat. 



5. Persones convidades.  L'objectiu de “desjerarquitzar” la cultura ens porta a definir un tipus de relació entre
persona convidada i persona que participa que no es pot regir per la diferència ponència-públic, sinó apostar
per una simbiosi d'intercanvi de coneixement molt més horitzontal. És així en tan que totes les persones que
formem els tallers s'hi involucrin activament i, a més, s'afavoreixi aquest  “feedback” a partir de material i
mètodes  complementaris (gràfic,  fotogràfic,  audiovisual,  maquetes,  pràctiques,  grups  de  treball...).  Fent
èmfasi en la pròpia autonomia del taller, siguin quines siguin les persones que hi assiteixin.

6. Espais potencials.  Les conclusions que s'extreuen de l'enquesta llançada per part de RUSC a l'alumnat de
l'escola són les següents:

La sala d'actes actual resta en una posició desfavorable i amb poca visibilitat de cara al públic i, juntament
amb la poca eficiència de la comunicació, genera una problemàtica de poca afluència d'assitents als actes.
Aquest abstracte és fins a cert punt verídic, ja que hi hem de sumar el desinterès i l'apatia sistemàtiques que
demostrem dia a dia a l'escola. Per tant no trobem tant la patologia en la mala comunicació, sinó en la poca
connexió entre conferències i la seva estructura interna ponència-públic.

Que els espais potencials a investigar i calibrar són els que tenen, per sí mateixos, una afluència gran de gent
en el seu dia a dia. Aquests són el bar, la biblioteca, el rebedor (hall) i la terrassa amb bon clima. Així doncs
ens proposem anar a buscar la participació i no esperar que vingui. 

També hi trobem espais que no són potencials perquè són  residuals i no tenen un ús definit. Parlem de tot
l'exterior del campus, el turó, l'antic emplaçament de RESSÓ i els pins (al voltant del LOW3). Aquestes zones al
estigmatitzar-les de “residuals” perden la funció i esdevenen llocs a evitar. Proposem  revivar-les amb una
proposta  de  “laboratori  experimental”,  un espai  on desenvolupar  projectes  de recerca  i  investigació  de
material, forma, estructura... sempre de caràcter efímer per tal de mantenir encesa la flama generació rere
generació, propiciant el  sentiment de pertinença a partir de la intervenció constant i la seva regeneració.
Més en detall, es proposa un taller vertical (tots els cursos en sintonia) anual de proposta i acció en aquest
lloc.  Aquesta  vegada  (Tardor  de  2016)  seria  efectiu  en  el  cicle  “Construir  Conscient:  Biocontrucció”  que
desenvoluparem aquest Desembre.

7. Temàtiques  potencials.  De la  mateixa  enquesta  es  van filtrar  els  temes potencials  a  treballar  durant  els
quadrimestres següents. A saber,  les preocupacions tendien cap a temes de Territori  i  espai,  Tecnologies
aplicades a l'arquitectura (ja sigui High Tech com Low Tech), Bioconstrucció, Permacultura, Arquitectura Sana,
Representació i comunicació, Art i Cultura, Multidisciplina, Camps i Sortides Laborals.

És un estudi de tendències el que ens porta a decidir cinc dels sis cicles a desenvolupar, per ordre:

Octubre 2016: Percepció Espacial i Corporeïtat.

Novembre 2016: Territori i Violència en l'Arquitectura.

Desembre 2016: Bioconstrucció.

Març 2017: ------ (a determinar).

Abril 2017: Participació i Acció Ciutadana.

Maig 2017: Habitatge Comunitari.


