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Agència franco-catalana d’arquitectura i urbanisme especialitza en projectes amb un fort 
impacte ecològic i social. 

La poesia d’allò viu és la infraestructura de tots els seus projectes. L’escala 1/❤, els permet 
desplegar una visió sistèmica i holística necessària per a la desestandardització de la 
producció de les nostres ciutats i de les nostres vides. De la mà, avancen amb els habitants 
amb la seva eina d’ “entrevistes exploratòries” i en diàleg amb els clients, per accelerar la 
transició ecològica, energètica i social i caminar junts per camins oberts a la innovació urbana 
i arquitectònica. 

L’enfocament sistèmic es capaç d’unir una àmplia interpretació de la idea del paisatge com 
a eina de creació en tant que infraestructura vertebrant del territori, amb l’objectiu de crear 
un entorn organolèptic, obert, resilient i apropiable amb el paisatge productiu com a horitzó 
de reflexió. Un enfoc sistèmic capaç de configurar un urbanisme de codi obert, inclusiu, un 

urbanisme d’usos on els seus m2 són intel·ligents i incorporen el vector temps. 

 
 
NEUS BENAGES 

Dissenyadora i facilitadora gràfica, treballo amb el concepte gràfic ajudant-me de colors, 
tipografies i símbols per a potenciar l'impacte, la retenció i la comprensió de situacions 
complexes. 

Impulsora del projecte Mapa Visual ZöN, una metodologia d'orientació gràfica basada en 
mapes mentals; co-fundadora de Grok Visual Thining, una consultoria de pensament visual 

orientada al treball amb persones. Col·laboro com a dissenyadora freelance en diferents 

entitats. 

Diplomada en educació social i en disseny gràfic, vaig complementar la meva formació amb 
un màster en gestió empresarial en la UPC i un postgrau en disseny web en IDEP que em 
van aportar una visió més àmplia de la comunicació interna i externa de les organitzacions. 

M'he format en metodologies Art of Hosting d'intel·ligència col·lectiva i en eines de facilitació 

i documentació gràfica. 

 
 

  

mailto:info@archikubik.com


 

archikubik   Marc Chalamanch - Miquel Lacasta - Carmen Santana 

Luis Antúnez 6 - 08006 Barcelona - tel.  +34 93 415 27 62 -  info@archikubik.com - www.archikubik.com 

2 archikubik 
Arquitectes – Urbanistes – Paisatge urbà  

 

RE_CRÉIXER 

 

RE_CRÉIXER 
 
 
Existeixen tantes ciutats com ciutadans les viuen. Tantes ciutats com formes de vida urbana 
conviuen. Pensem que les ciutats són éssers humans, són animals, són vegetals, són aire i 
aigua, en definitiva, les ciutats no són coses i cases, les ciutats són vides superposades. 

Qualsevol ciutat és un ecosistema obert, viu, canviant i complex. Qualsevol ciutat és també 
un cúmul de realitats no tangibles com ho són els somnis, la poesia o les alegries i les 
tristeses. 

En el cas de Barcelona, es dóna la circumstància que en ella convergeix tot el que no pot 
comprar-se ni inventar-se, un clima excepcional, una geografia privilegiada entre la mar, la 

muntanya i dos rius, i una història mil·lenària rica de relats. 

Tota la resta es pot fabricar, construir o deconstruir, es pot planificar i dissenyar. És qüestió 
de voluntat ferma i de somnis conjunts, de mirar lluny i sentir a prop. És el moment d'anticipar, 
de dialogar i de gosar. 

Per això, fer RE_CRÉIXER la ciutat és evocar anhels per a que sorgeixin nous somnis, 

plantar llavors perquè creixin nous paisatges, conrear idees perquè floreixi la intel·ligència 

col·lectiva i la co-creació. 

RE-CRÉIXER segurament no és fer més, sinó fer millor, pensem que significa alimentar 

l'escala 1: ❤, millor que dibuixar de nou a escala 1.10.000, és fer somiar i fer riure. 

Vist així, RE_CRÉIXER no és un projecte naïf, passa a ser una acció política, que teixeix la 
voluntat social, que s'alia amb la natura, que impulsa l'èpica de l'ètica i inscriu l'economia en 
un cercle, el perímetre del qual, és la solidaritat. 

Major Zaragoza deia que la imaginació és el bé més democràticament repartit. 

Imaginem doncs una ciutat sana, pròxima, propera. Una ciutat que es gaudeix amb els 
sentits, organolèptica i productiva en nous relats. 

Una ciutat imaginada sobre una ciutat que ja existeix. Una ciutat que conservar, que reparar 
i rehabilitar. I per què no? Una ciutat a re-densificar de noves vivències i entusiasmes 
compartits. 

Comencem doncs imaginant junts i somiant desperts que només així tornarem a créixer. La 
ciutat, la nostra ciutat, ens espera. 
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Existen tantas ciudades como ciudadanos las viven. Tantas ciudades como formas de vida 
urbana conviven. 

Pensamos que las ciudades son seres humanos, son animales, son vegetales, son aire y 
agua, en definitiva, las ciudades no son cosas y casas, las ciudades son vidas superpuestas. 

Cualquier ciudad es un ecosistema abierto, vive, cambiando y complejo. Cualquier ciudad 
es también un cúmulo de realidades no tangibles como son los sueños, la poesía o las 
alegrías y las tristezas. 

En el caso de Barcelona, se da la circunstancia que en ella converge de manera remarcable 
todo el que no puede comprarse ni inventarse, un clima excepcional, una geografía 
privilegiada entre el mar, la montaña y dos ríos, y una historia milenaria rica de relatos. 

Todo el resto se puede fabricar, construir o deconstruir, se puede planificar y diseñar. Es 
cuestión de voluntad firme y de sueños conjuntos, de mirar lejos y sentir cerca. Es el 
momento de anticipar, de dialogar y de osar. 

Por eso, hacer RE_CRECER la ciudad es ante todo evocar anhelos para surjan nuevos 
sueños, plantar semillas para que crezcan nuevos paisajes, cultivar ideas para que florezca 
la inteligencia colectiva y la co-creación. 

RE-CRECER seguramente no es hacer más, sino hacer mejor, pensamos que significa 

alimentar la escala 1: ❤, mejor que dibujar de nuevo a escala 1.10.000, es hacer soñar y 

hacer reír. 

Visto así, RE_CRECER no es un proyecto naif, pasa a ser una acción política, que teje lo 
social, que se alía con lo natural, que impulsa la épica de la ética e inscribe la economía en 
un círculo, el perímetro del cual es la solidaridad. 

Mayor Zaragoza decía que la imaginación es el bien más democráticamente repartido. 

Imaginemos una ciudad sana, cercana, próxima. Una ciudad que se goza con los sentidos, 
organoléptica y productiva en nuevos relatos. 

Una ciudad imaginada sobre una ciudad que ya existe. Una ciudad que conservar, que 
reparar y rehabilitar. Y ¿Por qué no? Una ciudad a re-densificar de nuevas vivencias y 
entusiasmos compartidos. 

Empecemos pues imaginando juntos y soñando despiertos que solo así volveremos a crecer. 
La ciudad, nuestra ciudad, nos espera. 
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