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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Henri Lefebvre anunciava el 1974 que la societat produeix espai però que alhora és produïda pel propi espai. Des d'aquesta idea de
reciprocitat i  de tensió creadora, el  curs persegueix com a objectiu principal examinar la capacitat de transformació social  de
l'arquitectura alhora que el paper de la societat en els processos de producció d'espai i coneixement.

Des d'aquest enfocament, el curs desplega episodis en què la tasca de la disciplina arquitectònica aposta per formes i instruments de
creació basades en els actes de registrar, observar, qüestionar, denunciar, visibilitzar, interpel·lar, formar-ne part i, sobretot, debatre
sobre les relacions i estructures de poder. S'exploren figures, casos singulars i formes d'intervenció especialment compromeses amb
una pràctica professional  que expressa una preocupació ferma per la  responsabilitat  social,  una inquietud que serà capaç de
reconèixer en les persones que viuen i habiten l'espai, la capacitat d'agència i creació en la transformació del seu entorn. En aquest
sentit, el curs convida a investigar, revisitar i desenvolupar una crítica al voltant d'aquests casos de rerefons ètic i polític que
reivindiquen l'equitat, la inclusió i la democràcia com a valors clau en els processos de disseny a múltiples escales.

Altres objectius són:
- Reflexionar i desenvolupar una crítica sobre els episodis de debat centrats en la responsabilitat i el compromís de la pràctica
professional amb els problemes de la societat.
- Examinar la cultura arquitectònica contemporània a través de la capacitat dâ��agència ciutadana en la producció de l’espai.
- Constatar l'acció dels sabers populars en la construcció de la cultura, la crítica i la teoria de l'arquitectura moderna i contemporània.
- Ampliar el paper del coneixement oral i de l’autonomia usuària en la producció historiogràfica arquitectònica i en les formes de
disseny.
- Exploració de les direccions dels debats socials des del 'per', el 'para', el 'amb'.
- Detectar relacions entre el context històric i els valors eticopolítics vinculats a la transformació de l'espai.
- Identificar transferències, llegats i reptes compartits amb el nostre present des d’una mirada global i diversa.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Arquitectura i compromís social: Pràctiques espacials crítiques i transformació urbana.

Descripció:
Els continguts se centraran en les pràctiques espacials associades a la dimensió més quotidiana, les diferents maneres de
resignificar els espais menys intervinguts, les diverses intensitats d'implicació entre qui habita, construeix i dissenya o altres
formes de confrontar la disciplina arquitectònica dominant, serviran com a exercici per avançar en la superació de les desigualtats
produïdes pel binomi espai–societat. Els llegats històrics d'aquestes pulsions oferiran la possibilitat de resseguir rastres que sovint
han passat desapercebuts.

El coneixement situat, l’observació participada, la microhistòria i la història oral seran formes d’anàlisi per als casos d’estudi
presentats. Com a formes de resistència fins i tot latents, aquestes altres historiografies plantejaran alternatives i buscaran les
seves correspondències per tornar-nos al present.

Objectius específics:
Els principals continguts temàtics per setmana són:
- Bases de partida cap a la transformació social: de les 'sociable cities' a la 'just city'.
- La resignificació dels sabers populars: del CIAM d'Otterlo (1959) a una arquitectura vernacular.
- D'una arquitectura total (Gropius, 1956) a una arquitectura social (Hatch, 1984)
- Transferències entre art i arquitectura (I). Pràctiques artístiques davant de processos de gentrificació urbana: formes i accions
de denúncia.
- Transferències entre art i arquitectura (II). La no-intervenció com a estratègia: Del Non-Plan (1969) a les apropiacions
contemporànies del buit urbà.
- Arquitectura comunitària, assistència tècnica i advocacy planning: formes de relació entre el coneixement tècnic i els agents
ciutadans.
- Els Community Design Centers i la democratització de les institucions: cap a una pedagogia de l’urbà.
- Els plans populars: iniciatives veïnals per a la producció de ciutat.
- La reivindicació històrica de l’espai públic: controvèrsies entre tàctiques i estratègies.
- El debat sobre la recuperació de l’espai públic: entre l’acció local i l’obertura institucional en els processos de disseny urbà.
- Espais d'esperança davant de la vulnerabilitat urbana i l'exclusió social. La tensió rural-urbana i els fluxos migratoris a la ciutat
global.

Dedicació: 2h 30m
Grup gran/Teoria: 2h 30m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació considera tres aspectes:
- Dues presentacions parcials al llarg del curs relacionades amb els casos d’estudi facilitats. Aquests lliuraments seran sotmesos a la
consideració de tots els integrants del seminari. Es tracta de presentacions breus (20' aprox.) que s'editen immediatament després
per ser compartides. Es desenvoluparà una crítica sobre cada cas com a assaig escrit. Es valorarà la capacitat d’investigació i l’ús
rigorós de les fonts, la contribució a nous continguts i la capacitat de relació entre passat i present més entre altres casos estudiats.
(35% cada presentació)
- Una reflexió final escrita que compili la mirada articulada sobre els parcials anteriors com a autoavaluació: 20%
- Participació activa al curs: 10%

Avaluació telemàtica:
En les  situacions de docència  en línia,  l'avaluació  es farà seguint  el  mateix  calendari  que l'estudiantat  en format presencial.
S'utilitzaran els mitjans que estableixi la Universitat i el Centre, com ara els suports que faciliti la plataforma Atenea, o les eines
alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en què aquesta docència telemàtica es produeixi amb la
docència presencial ja iniciada, o per qüestions d'ordre extraacadèmic, les alteracions de les ponderacions o sistemes de control
regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a l'Atenea de cada assignatura. Les mesures d’adaptació
a la docència no presencial implementaran atenent els criteris de seguretat TIC i protecció de dades personals per garantir el
compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD).
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