	
  

L’arquitectura como a “Connection”
Barcelona importa models de Ginebra
El projecte Cities Connection Project (CCP) escull cada any dues ciutats europees i les
connecta mitjançant els projectes i els coneixements dels seus arquitectes de referència
en una doble trobada d'anada i tornada
La iniciativa proposa que les 20 obres seleccionades de cada ciutat s'exposin a la ciutat
convidada i les exposicions s'enriqueixin de taules rodones, debats, conferències i altres
activitats obertes al públic
BARCELONA, Novembre 2014_ Cities Connection Project (CCP), que connecta regularment
l'arquitectura més destacada d'una ciutat europea amb la de Barcelona, ha escollit la ciutat de
Ginebra per celebrar la seva segona edició. El projecte, impulsat pels arquitectes Nicola Regusci i
Xavier Bustos, va néixer l’any 2013 amb el desig d'establir una xarxa de connexions culturals entre
Barcelona i la ciutat convidada. “L'objectiu és que els arquitectes explorin noves mirades a través
de les quals observin les nostres ciutats, estableixin llaços professionals i comparteixin la seva
visió sobre el desenvolupament urbà”, explica el cofundador de Cities Connection Project, Nicola
Regusci.
L'esdeveniment, a part d'una exposició de les obres seleccionades en cadascuna de les ciutats i
l'edició d'un doble catàleg, inclou conferències, taules rodones, debats entre professionals i
institucions i visites als estudis d'arquitectura locals, amb l'objectiu de generar sinergies entre els
arquitectes, els agents culturals, les administracions i les universitats. Segons els criteris de
selecció, es pretén crear un aparador per a l'arquitectura funcional i compromesa amb la realitat
social, fugint d'una arquitectura mediàtica. Les obres seleccionades han estat construïdes en els
últims deu anys per arquitectes menors de 50 anys. “Hem aconseguit reunir els professionals que
realment estan incidint en el panorama arquitectònic actual d'ambdues ciutats i això és un èxit
perquè no passa sovint que els arquitectes comparteixin un viatge amb tants moments, tant
formals com a informals, per connectar”, assegura el també cofundador de Cities Connection
Project, Xavier Bustos.
L'any passat, es va connectar Barcelona amb la regió suïssa del Ticino sota el lema “Architecture
and Territory”. Aquest any, és el torn de Ginebra i, en les properes edicions, ja estan previstes les
ciutats de Berlín, Zurich i Brussel·les. L'objectiu final de Cities Connection Project és que cada
edició sigui només l'inici d'un diàleg continuat entre l'arquitectura de les ciutats triades. “Ens
imaginem un futur amb una àmplia xarxa europea de connexions entre professionals i institucions,
un sistema de neurones capaç de generar una mirada crítica i oberta sobre la projecció de les
nostres ciutats”, confessen Bustos i Regusci.
La segona edició del Cities Connection Project tindrà lloc a Barcelona del 13 al 23 de novembre,
gràcies al suport de l’Arts Santa Mònica Centre de la Creativitat. La mostra _Import GENEVA,
sota el lema “Building Geneva_Projects versus challenges”, és un conjunt de 20 projectes
d'habitatge col·lectiu realitzats en els darrers deu anys per arquitectes de Ginebra.
_Export BARCELONA, la segona fase de l'intercanvi, tindrà lloc del 5 al 26 de febrer de 2015,
quan els 20 arquitectes catalans seleccionats exposin els seus treballs al Pavelló SICLI de
Ginebra, gràcies a la col·laboració entre Cities Connection Project i la Maison de l’Architecture.
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