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Projectar per a l’altre 90%

PER SISA

Els estudiants d’arquitectura generen cada any una gran quan-
titat de projectes acadèmics que no van més enllà de la forma-
ció personal dels propis autors. Dediquen un munt d’hores a 
projectes que sovint no arriben a tenir un impacte perceptible 
en la millora de l’entorn i que són moltes vegades una font de 
frustracions. Creiem que el compromís social dels estudiants pot 
suposar un valor afegit a la seva formació i un estímul en el 
desenvolupament dels seus treballs acadèmics. D’altra banda, 
no cal dir que aquesta mena de compromís pot contribuir a ca-
nalitzar les seves energies cap a projectes d’investigació que in-
cideixin positivament en el desenvolupament dels grups socials 
més necessitats. Les escoles d’arquitectura són l’àmbit ideal des 
d’on potenciar aquestes iniciatives.
  
És a partir d’aquesta sinèrgia que sorgeix SISA -Social Impact 
Sustainable Architecture-, una xarxa d’estudiants, arquitectes, 
enginyers i altres professionals que han dedicat part dels seus 
esforços professionals i acadèmics realitzant projectes relacionats 
amb l’arquitectura i l’urbanisme en àrees geogràfi ques desfavo-
rides de països en vies de desenvolupament o en situacions de 
manifesta marginalitat en el context de països desenvolupats. 

La majoria d’arquitectes aboca el seus esforços a satisfer les 
necessitats del 10% de la població mundial que disposa de su-
fi cients recursos, oblidant-se de la resta de persones que tam-
bé necessiten els seus serveis, contribuint d’aquesta manera a 
generar desigualtats socials. Els arquitectes poden construir un 

futur més sostenible mitjançant la força de les seves idees, si en 
són capaços de posar-les en pràctica.
 
“Projectar per l’altre 90%” és la primera activitat que organitza 
SISA. Explora una sèrie de projectes que mostren el creixent in-
terès d’estudiants i professors, arquitectes i emprenedors socials 
per dissenyar solucions de baix cost per aquest altre 90% de la 
població mundial. Pretén ser un espai de refl exió sobre el con-
tingut social de l’arquitectura, posant l’èmfasi en aquesta faceta 
de la professió de l’arquitecte tan necessària per tal d’aconseguir 
un desenvolupament humà sostenible.

Aquests col·lectius associant-se, tant a nivell local com global, 
estan dissenyant propostes que facilitin l’accés a serveis bàsics 
d’habitatge, d’equipaments i d’infraestructures a la gent que més 
en té necessitat.

“Projectar per a l’altre 90%” ha sigut possible gràcies al fi -
nançament del Centre de Cooperació per al Desenvolupament 
de l’UPC i té previst visitar diferents Escoles d’Arquitectura 
d’Espanya i altres institucions afi ns durant el 2009 i el 2010.

Més informació:
 sisarchitecture.wordpress.com


