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La Setmana d’Arquitectura 2022 és una iniciativa promoguda per l’Ajuntament 
de Barcelona, el COAC, el Centre Obert d’Arquitectura i la Fundació Mies van 
der Rohe, amb la col·laboració de Construmat i ArquinFAD, que tindrà lloc a 
principis de maig. Un any més s’organitzaran fins a 10 Festes d’Arquitectura a 
la ciutat de Barcelona amb l’objectiu d’apropar l’arquitectura a la ciutadania i 
posar en valor elements arquitectònics de cada àmbit, així com la professió de 
l’arquitecte i la seva funció social.

Dins aquest marc, el dia 8 de maig se celebrarà a la Plaça de la Virreina de Gràcia 
un gran repte per al barri: ‘la Festa del Silenci’, on el protagonista sigui el silenci. 
Els arquitectes del barri es van marcar aquest objectiu per a conscienciar i ajudar 
la ciutadania a reduir el soroll a les places del barri, un tema que preocupa el 
veïnat, i contribuir així a la millora de la convivència i la vida quotidiana al barri. 
Per a això, l’estudi gracienc SALA FERUSIC Arquitectes (Carles Sala i Relja Ferusic) 
serà l’encarregat de dissenyar els ‘Sonalls del Silenci’ dins aquesta festa, una 
acció que convidarà a reflexionar sobre el silenci i el paisatge sonor urbà.

L’ETSAB enguany participarà en la Setmana de l’Arquitectura a través d’un equip 
de fins a 40 estudiants de cinquè curs que ajudaran en la fabricació, el prototipat 
i la construcció dels ‘Sonalls del Silenci’ que permetran posar l’arquitectura i la 
participació ciutadana al servei de la ‘Festa del Silenci’ del barri de Gràcia.

La primera part del taller tocarà la fabricació digital i s’emmarcarà dins la 
Setmana Transversal, organitzat des del Taller Temàtic LAC II, i es farà a l’Ateneu 
de Fabricació de Gràcia; i la segona part consistirà en apropar l’arquitectura a 
les escoles de primària del barri i el treball in situ de la festa el 8 de Maig a la 
Plaça de la Virreina; i es reconeixerà amb 1 crèdit optatiu ECTS.

del 14 al 18 de Març 8h Dins de l’activitat programada per LAC II per
la Setmana Transversal.

del 19 d’Abril al 8 de Maig  4h de tutorització a les escoles de primària.
8 de Maig al matí     4h el día del Festival.

Prof. Carles Sala (ETSAB) / Prof. Relja Ferusic (ETSAB)

40  places per a estudiants de 5è curs
del Grau en Estudis d’Arquitectura de l’ETSAB

1 ECTS optatiu

sol·licituds fins:       7 de Març de 2022 a les 12h
enviar mail:         relint.etsab@upc.edu 
amb assumpte:    ETSAB_FestaSilenci_NomCognom
indicar:    nom|DNI |email | mòbil |estudis|

       + breu paràgraf de motivació (no adjuntar cap arxiu)     
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