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PREMI LABORATORI EME3, CCCB MARÇ 2009

PER CARLES BAIGES 

Els dies 19, 20 i 21 de març de 2009 va tenir lloc el 4t festival 
d’arquitectura EME3 que aquest any va concentrar les seves ac-
tivitats al voltant de la plaça dels Àngels (FAD, MACBA i CCCB) 
i que va dedicar l’edició a refl exionar sobre el Col·lapse. Segu-
rament el millor que va oferir el festival va ser la intervenció de 
Basurama “Todo sobre ruedas” amb la que van ocupar tot el 
cap de setmana la Plaça dels Àngels amb mobles amb rodes, 
acostant (o enfrontant) skaters i veïnat. També els “duels” entre 
posicions i persones oposades, com el de Josep Acebibllo contra 
Santiago Cirugeda.
L’ETSAB va ser-hi present en diverses modalitats. El Taller Inten-
siu dirigit per Zaida Muxí, Eva Prats, Ricardo Flores i Andrea Tapia 
-que desenvolupava el concepte en el barri de Barceloneta- va 
guanyar el primer premi del Laboratori on competien diverses es-
coles d’arquitectura i màsters de l’estat, entre els quals el Màster 
Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI i el Intelligent Coast, 

ambdós de la UPC. Els quatre grups d’estudiants van treballar 
diferents escenaris possibles com la pressió urbanística i especu-
lativa, l’explosió del turisme, la invasió massiva de l’espai públic 
o una vaga indefi nida d’escombriaires. En un format diferent al 
panorama general que es podia veure al CCCB, el treball es va 
realitzar bàsicament a mà, en grans plànols i amb maquetes, tan 
conceptuals com científi ques i amb detall.
També van ser premiats per l’opinió popular els i les alumnes 
de l’Escola que van participar a l’Assignatura de Lliure Elec-
ció de Brasil amb el professor Manel Bailo i van proposar una 
instal·lació sobre les “faveles”. Aquesta consistia en repartir cen-
tenars de blocs de poliestirè expandit per la sala d’exposicions 
que els visitants podien moure lliurement. L’experiment es va 
repetir amb gran èxit durant la Setmana Cultural al hall d’entrada 
de l’ETSAB, de la mateixa manera que es van tornar a exposar 
els treballs del Taller Intensiu.

imatge de l’exposició dels treballs dels alumnes de la etsab que es va poder veure al cccb 
i es va tornar a mostrar durant la setmana cultural de l’escola


