MBarch
línia CITY DESIGN LAB

PRESENTACIÓ / JUSTIFICACIÓ
City Design Lab té per objecte formar post-graduats (en arquitectura, disseny
urbà o similars), capaços de fer progressar amb la seva iniciativa l’urbanisme
de les ciutats. La missió dels ensenyaments agrupats en aquesta línia és oferir i
practicar visions, idees i imatges orientats a la transformació material de les
ciutats.
El bressol d'aquesta pràctica es pot trobar a pocs països. El que Manuel de
Solà-Morales va batejar com a Projecte Urbà té el seu origen en els
ensenyaments i en las recerques del LUB sobre projectes estratègics, iniciades
a primers anys 70´ i seguits des d’aleshores en l’acció acadèmica continuada al
Departament d’Urbanisme de la UPC. És així com avui l’ETSAB disposa d'un
coneixement i una pràctica i seguiment de la realitat urbana excepcionals,
reconeguts internacionalment perquè superen l’habitual intervenció limitada als
objectes arquitectònics o als sistemes urbans.
Els dramàtics processos de concentració i transformació urbana s'han seguit
accelerant vertiginosament a nivell global, fins al punt d’assolir un dinamisme
difícil de representar, formalitzar i dirigir. El tractament i estudi orientat al
Projecte Urbà és especialment adequat per a enfrontar-s’hi i la seva difusió,
molt oportuna.
Constatem, doncs, la responsabilitat d’oferir estudis avançats -a nivell de
Màster- per a una audiència global -així doncs en anglès- que responguin a la
demanda i necessitat detectades. És convenient de dotar-los d’un caràcter
transversal, tot incorporant professors de diversos departaments de la nostra
universitat i un ampli grup de col·laboradors.
ENCAIX
La nova línia City Design Lab del MBArch es preveu iniciar el curs 2016/2017 i
ofereix compartir assignatures amb d’altres línies en matèries de teoria i
història, expressió gràfica, planejament i gestió, innovació i urbanisme, amb
l’única limitació de la llengua en que s’imparteixin, ara o en un futur.
Particularment interessant serà la possibilitat d’oferta compartida amb la línia
Urbanisme (amb un total de 90ECTS) per tal de formar candidats a iniciar el
Doctorat amb una suficient profunditat i amplitud. El treball final de recerca de
City Design Lab ha de poder facilitar l’accés al programa de Doctorat del
DUOT i predisposar els estudiants a presentar un projecte de tesis satisfactori.

Aquesta mateixa doble titulació podria donar-se a mode de Joint Master o Dual
Master en associació amb alguna/es universitat/s estrangera/es.
L’ús vehicular de l’anglès al City Design Lab reforçarà l’oferta d’ensenyaments
inicials comuns del Màster pels estudiants no hispanoparlants, les opcions pels
que facin un itinerari obert i també pot facilitar la doble titulació amb la línia
Contemporary Project.
MÈTODE
La immersió en una ciutat específica és una formula amb notables avantatges
per tal de confrontar-ne els instruments propis de la seva transformació real
amb els principis, intencions o idees generals. La Recerca a través del Disseny
que això implica és una orientació necessària per al pensament i l’acció
contemporanis a les ciutats, encara que sigui poc reconeguda en molts
contextos científics i universitaris.
La pràctica exigent del taller porta a la concreció robusta d’aquest procedir
inductiu i intuïtiu. Els tallers d’exploració (inicials) i el treball que condueix el
taller final del Màster (tesina final de City Design Lab) incorporen treball de
camp i revisions intermèdies, però també seminaris i lliçons instrumentals per
donar sentit i eficàcia a l’acció. City Desig Lab proporcionarà un arsenal potent
de teoria i experiències contrastades en dècades de desplegament de
l’urbanisme urbà, mitjançant assignatures temàtiques.
City Design Lab es defineix també per ser un espai físic (pendent de concreció
els propers mesos), lloc de treball non stop dels estudiants, d’intercanvi continu
i d’accions puntuals d’ampli abast.

PROGRAMA
El curs s’organitza en 4 blocs, dos a cada quadrimestre.
1ER QUADRIMESTRE:

- crèdits comuns (15 ECTS). Els professors de la línia participen en l’oferta en
anglès que cada any proposi la direcció del MBarch.
- 3 tallers d’exploració (3 tallers x 5 ECTS= 15 ECTS). Els tres són obligatoris
pels estudiants de línia i dos poden estar oberts a altres estudiants del màster.
En cada edició anual es plantejarà un case study particular. Així en cada edició
es concretarà l’argument, el calendari i la compatibilitat de cada una de les 3
assignatures / taller.

2ON QUADRIMESTRE:

- 4 assignatures temàtiques (que cobriran el total de 15 ECTS). Seguir-ne dues
serà preceptiu pels estudiants de línia. Les quatre estan obertes als altres
estudiants del Màster
- tesina final (15 ECTS): elaboració tutoritzada a partir dels tallers d’exploració.
Presentació i defensa d’un Projecte Urbà a una comissió del CONSELL
ACADÈMIC. Preceptiu pels estudiants de línia. Raonadament es podrà admetre
a estudiants que segueixin el Màster sense especialitat.

ORGANITZACIÓ
La direcció de la línia és compartida pels professors C.Crosas, J.Parcerisa, M.
Rubert, F.Sagarra i E.Serra. Es constitueixen en CONSELL ACADÈMIC i trien un
Coordinador general, un Cap d’estudis i un Coordinador editorial.
L’equip docent de la línia estarà format per un ampli grup de professors de
l’Escola, del departament d’urbanisme i d’altres. Es volen reunir així trajectòries
acadèmiques, professionals i cíviques diverses.
Cada curs convidarà col·laboradors provinents d’altres universitats o vinculats a
iniciatives culturals significatives.
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