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700 nens participaran a la desena edició del taller d’arquitectura 

“Construint a la Sala” 

El taller d’arquitectura per a nens “Construint a la Sala” arriba a la desena edició amb una 

xifra de participació rècord: 700 nens construiran la casa del futur, aquest diumenge 20 de 

desembre, a la sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). L’activitat està 

dirigida a nens d’entre 7 i 12 anys. Les portes s’obriran a les 11 del matí i acabarà a les 

14h.  

Es tracta d’una activitat totalment gratuïta organitzada per Construint la Sala; una associació 

sense ànim de lucre impulsada per un grup de joves arquitectes, alguns companys d’universitat, 

que van decidir importar aquesta activitat que ja fa anys que s’organitza a diverses ciutats 

europees.  

L’objectiu de l’associació i l’activitat és difondre l’arquitectura a les noves generacions d’una 

manera pràctica, creativa i lúdica. A l’hora, el taller és una invitació a l’autonomia i l’esforç i 

treballen valors com la sostenibilitat i el consum de productes de proximitat.   

Temàtica: com serà la casa del futur? 

“Ningú sap el que ens espera en un futur, però potser amb les nostres idees podem aportar el 

nostre granet de sorra a la societat del FUTUR”. Sota aquesta premissa, els nens que 

participaran en aquesta edició hauran de dissenyar i construir una maqueta que exemplifiqui com 

creuen que ha de ser la casa del futur.  

Voluntaris 

Per al desenvolupament de l’activitat, el paper dels voluntaris es fonamental. Ells són els 

responsables tant de muntar la sala com de dinamitzar l’activitat.  

Cadascun assumeix la gestió d’un grup de nens i, a banda de subministrar el material i ajudar en 

la construcció de la maqueta, trasllada les pautes de l’activitat.  

En aquest cas, es proposarà una reflexió inicial al voltant de la pregunta “Què és una casa?” i 

arran d’aquest debat s’apuntaran factors a tenir en compte en el disseny com la protecció contra 

el clima exterior, l’ús i la transformació dels recursos naturals en energia; materials reciclats, 

renovables i locals i la introducció de noves tecnologies de forma eficient.   

Tot plegat, amb el repte implícit d’adaptar el missatge a nens d’edats diferents.  

Algunes xifres  

 Ampliem a 700 participants la capacitat del taller (600, en anteriors edicions).  

 Fins ara han passat més de 5000 nens pel taller en les 9 edicions precedents. 

 Voluntaris: 170. Però se’n necessiten més!! Són fonamentals pel correcte 

desenvolupament de l’activitat.  

Curiositats 

Hi participaran com a voluntaris alguns joves que van participar en la 1era edició del 2007.  

Aprofitant el desè aniversari, alguns dels promotors que ara viuen a l’estranger, assistiran a 

l’esdeveniment.  

Construint a la Sala es basa en l’esdeveniment holandès “Bouwen in de Beurs” d’Amsterdam 

(fundat l’any 1997). Actualment es coneix amb el nom d’Archikidz. Actualment s’hi han afegit 

altres ciutats com ara Buenos Aires (2010), Rotterdam (2012), Sydney (2012), Bergen (2013) i 

Lisboa (2014).  


