
PROGRAMA:

DIA 1. Dijous 14 d’octubre de 2010:
 Inauguració de les exposicions “Premi AJAC VII” i  “Deadline Today!”.

DIA 2. Divendres 15 d’octubre de 2010:
 Ponències i taules rodones : “Iniciant projectes”.

 Sessió 1 : Fem ciutat
 Investigació: Debat al voltant del procés de projectació des de la visió dels joves arquitectes.

 Sessió 2 : I ara què?
 Sessió 3: Inexperiències
 Ocupabilitat: Aproximació al món professional dels joves arquitectes. Eines de promoció, experiències...

 Itinerari Nocturn
 Vespre de portes obertes a estudis d’arquitectura.

DIA 3. Dissabte 16 d’octubre de 2010:
 Workshop i cloenda.

ACTIVITAT TRANSVERSAL :
   
 Pauses d’Arquitectura : 
 Les “Pauses d’Arquitectura” pretenen apropar l’arquitectura als moviments culturals de la ciutat i alhora oferir als arquitectes i professionals de fora   
 d’aquesta un recorregut alternatiu, una manera diferent de descobrir la ciutat i relacionar-se amb els espais que aquesta ofereix.

SIMPÒSIUM INTERNACIONAL D’ARQUITECTURA JOVE  
14-15-16 d’octubre de 2010, Barcelona 

“Initiating projects” són unes jornades organitzades per l’AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya) com a coordinadora de l’equip espanyol de la xarxa 
internacional Wonderland,  que combinen workshop, ponències, taules rodones i activitats culturals, sempre amb caràcter internacional i orientades als joves arquitectes.

L’objectiu del Simpòsium és establir una base crítica de la manera de fer arquitectura del col•lectiu dels joves arquitectes i establir sinergies a nivell internacional per 
posicionar-se dins el marc cultural i professional de l’arquitectura amb un perfil propi.

El simpòsium té l’objectiu de debatre sobre “com i quan s’inicia un projecte”. Debatre sobre la gènesi projectual des de la perspectiva dels joves arquitectes tant des de 
l’àmbit local com europeu o internacional. Fer un anàlisi dels aspectes conceptuals i d’investigació dins el projecte i també en l’aspecte professional. El programa de les 
jornades estructura les activitats al llarg dels 3 dies i es composa de debats i workshop.

El simpòsium es celebrarà a la Seu del Coac (Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya), Plaça Nova 5  i en altres espais paral•lels de Barcelona.



“ITINERARI NOCTURN”

Objectiu dels “itineraris nocturns”:
Es planteja com una activitat que permet una relació més informal i alternativa dels assistents al simpòsium amb la ciutat i els seus joves arquitectes, així com donar la possibilitat  
a estudis joves de donar-se a conèixer.
 
Criteris de selecció dels estudis: 
Per participar en l’itinenrari nocturn cal fer una proposta adreçada a l’equip organitzatiu de les Jornades Ajac-Wonderland. Les propostes s’hauran d’enviar per correu electrònic a 
l’ajac ajac@coac.net abans del dia 19 de juliol del 2010.

La proposta ha d’estar descrita en una memòria d’extensió lliure din-A4 en format PDF, en català, castellà o anglès. Aquesta proposta ha d’incloure un cv de l’estudi i la capacitat 
d’assistents a la visita. Han de ser estudis d’arquitectes joves (menors de 40 anys) que puguin fer una breu visita guiada en anglès al seu estudi, amb el compromís de preparar 
algun tipus de document (tríptic o similar) amb el treball de l’estudi que els visitants puguin endur-se, “coleccionar”.

L’horari de la visita als estudis serà de 20:00h a 23:00h.

Selecció: 
Els membres organitzadors del Simpòsium valoraran les propostes i faran una selecció seguint els criteris establerts.

Condicions:
 La participació en les pauses d’arquitectura pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
La convocatòria de les “pauses d’arquitectura 2010” es fa pública mitjançant aquestes bases i els mitjans de difusió que es considerin oportuns.

“PAUSES D’ARQUITECTURA”: 

Descripció: 
Les “pauses” seran activitats de tipus cultural organitzades per equips vinculats a ajac i wonderland i es realitzaran en locals i espais de la ciutat oberts al públic en general. 
Diferents equips podran fer propostes de “pauses” a partir d’uns criteris que es descriuen a continuació.

Criteris d’ equips : 
Els equips es pretén que estiguin formats per una o diverses persones de diferents nacionalitats, equips combinats que generin propostes culturals i que exemplifiquin 
l’apropament i la connexió entre els joves arquitectes a nivell internacional. Es valorarà el fet que es creï un equip especialment per muntar una activitat per les jornades.

Criteri d’activitats: 
Les activitats han de ser de caràcter cultural. Han d’estar preferentment relacionades amb l’arquitectura, però el format és lliure i el mitjà d’expressió pot ser qualsevol, de manera 
que aquesta relació pot ser tangencial, informal, provocadora... Es pensa en activitats com instal•lacions, projeccions, exposicions, mostres, espais de lectura, petits concerts, 
escenografies, coreografies, passis de documentals... S’ha de poder representar durant els 3 dies que dura es simposi, si es tracta d’una actuació en directe es programaran 2-3 
actuacions al dia (matí, tarda i/o nit). 
Els espais seran llocs oberts al públic, amb horari ampli i de fàcil accés (metro, prop del centre...). Poden ser espais privats o públics. Es pensa en espais tipus bars, sales cultur-
als, sales d’exposicions, universitats, centres cívics... L’equip que organitza les jornades s’encarregarà de gestionar aquests espais. Quan s’hagin definit els espais s’informarà 
als equips seleccionats per tal que puguin tenir el màxim d’informació dels espais on hauran de portar a terme les diferents activitats (ubicació, horaris, espai físic...). L’equip 
organitzador no es responsabilitzarà del material exposat.

Criteris de selecció de les “pauses”:
Per participar en les pauses d’arquitectura cal fer una proposta adreçada a l’equip organitzatiu de les Jornades Ajac-Wonderland. Les propostes s’hauran d’enviar per correu elec-
trònic a l’ajac ajac@coac.net abans del dia 19 de juliol del 2010.
La proposta ha d’estar descrita en una memòria d’extensió lliure din-A4 en format PDF, en català, castellà o anglès. Els membres organitzadors del Simposium valoraran les 
propostes i faran una selecció seguint els criteris establerts.

Condicions.
La participació en les pauses d’arquitectura pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.La convocatòria de les “pauses d’arquitectura 2010” es fa pública mitjançant aquestes 
bases y els mitjans de difusió que es considerin oportuns.

ORGANITZAT PER :

AJAC:
 l’Agrupació de Joves Arquitectes, neix oficialment l’any 1993 i des dels seus inicis pretén estimular el joves arquitectes en el camp arquitectònic, professional i cultural.

Les finalitats de l’Agrupació són la promoció dels joves en la millora del seu desenvolupament professional, fomentant i aprofundint les relacions, els contactes i intercanvis amb 
altres Agrupacions de Joves Arquitectes i col•lectius, tant nacional com estranger. Organitzant i gestionant seminaris, cursets monogràfics i, en general, tota classe d’activitats per 
si o amb col•laboració amb d’altres institucions o organismes, per tal de fomentar la formació permanent dels Joves Arquitectes i fer-ne ressò i participets a la resta de la societat, 
tant a nivell local com internacional.

WONDERLAND: 
Wonderland és un xarxa per intercanviar experiències, informació i coneixement per a joves arquitectes d’Europa. La seva seu central està a Viena, Austria.

Wonderland porta a terme continuament activitats i col.laboracions en projectes amb equips internacional per enfortir l’intercanvia inter-europeu- entre d’ells destaquem simpòsi-
ums, exposicions, conferències, tallers i taules rodones. 

Wonderland també realitza projectes de recerca sobre els nous reptes i enfocs dins del marc de l’arquitectura i l’urbanisme, compartint els resultats amb els membres de wonder-
land i amb el públic en general mitjançant les exposicions i publicacions.

Més informació i inscripcions a www.coac.net/ajac o enviant un email a ajac@coac.net


