
Seguint el peix
Taller de reparació. Propostes africanes per a la descolonització i la descarbonització.

Dates de celebració

23 de gener (online) 
Presentació del projecte i de l’equip

30 de gener – 3 de febrer 
Presencial Taller a l’ETSAV (Sant Cugat del 
Vallès, Barcelona)

Març-Maig: Sessions taller online
Presentacions i tutories 

26-30 de juny 
Presencial a Taller a Venècia i presentació 
dels resultats finals 

Professorat que ho organitza

ETSAB: Eva Serrats
ETSA: Manuel Bailo, Roger Miralles
ETSAV: Pere Fuertes, Francesc Pla
IUAV: Sara Marini
POLIMI: Martina Bovo, Paola Briata, Barba-
ra Brollo, Davide Colaci, Lola Ottolini, Gen-
naro Postiglione, Pierluigi Salvadeo
Universitiy of Southampton: Daniel Cid
Lund University: Jesús Mateo

Estudiantat  a qui va adreçat
Grau en Estudis d’Arquitectura, 
Màster Habilitant

Reconeixement acadèmic: 
4 ECTS optatiu

Aplicar així:

enviar email a: 
International.office.etsav@upc.edu
amb assumpte: 
SEGUINT EL PEIX_Workshop Internacional_
Aplicar
indicar: nom i cognom | DNI | e-mail | curs | 
Escola d’Arquitectura des de la que aplica.

Escoles participants
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (UPC) 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus (URV)
Scuola di Architectura, Urbanísitca e Ingegneria della Costruzioni (Politecnico di Milano).
School of Architecture, Lund University
University of Southampton

Workshop internacional

Promogut per 
Institut Ramon Lllull
Leve Productora
Sindicat de Venedors Ambulants/ Top Manta

Descripció

La Biennale Architettura 2023 llança el rep-
te “Laboratori de futurs”, amb Àfrica com 
a protagonista, i els comissaris del projecte 
“Seguint el peix” us proposen treballar con-
juntament amb el Sindicat de Venedors Am-
bulants, creadors de la marca de moda Top 
Manta. Fem una crida a l’acció als estudiants 
d’arquitectura compromesos amb els reptes 
socials, econòmics i ambientals actuals.

Una Àfrica feta des de lluny, a Barcelona, 
que a través de la cultura del projecte, ha 
construït una visió contra-hegemònica de la 
seva pròpia identitat i que ha estat capaç 
de prefigurar futurs més sostenibles. Noves 
maneres de viure o organitzar-nos que ens 

proposen pensar l’arquitectura d’una altra 
manera. D’una forma inesperada i com-
plexa, sense esperar que els convidessin a 
participar, amb les seves lluites polítiques i 
creatives, han estat capaços d’activar pro-
jectes reparadors d’allò que ha estat malmès 
o marginat. 

Des d’aquesta perspectiva , explorarem 
noves tipologies arquitectòniques ja sigui en 
espais gastronòmics, d’habitatge o instal·la-
cions veïnals. Serà per tant un taller que es 
mourà entre Barcelona i Venècia. En 
col·laboració amb el col·lectiu Top Manta, 
estudiants de diferents escoles europees es 
trobaran per a treballar entorn aquest repte.

Aquesta experiència educativa comptarà 
amb tallers, seminaris i conferències (onli-
ne i presencials), impartides per un equip 
internacional de professors. El resultat final 
formarà part del projecte expositiu “Seguint 
el Peix”.

Volem treballar de la mà dels estudiants 
d’arquitectura, urbanisme i disseny amb 
els col·lectius que promouen canvis socials 
reals. Volem treballar amb les administra-
cions públiques i els agents locals, partint 
de les infraestructures existents, amb l’espe-
rança que aquestes propostes puguin fer-se 
realitat en el futur.


