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La lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat, la rehabilitació del patrimoni o el dret a
un habitatge digne són alguns dels temes que es troben sobre la taula i que en els
propers mesos es debatran en els diferents actes que s'organitzen al voltant del congrés.
Són gairebé un centenar d'activitats i ponències programades en les seus de prop de 60
institucions, repartides per tot el territori català. Tots els actes són gratuïts però cal
registre previ. Fins ara s'han inscrit gairebé 2.000 persones, arquitectes i ciutadans, ja

que un dels reptes d'aquesta edició és acostar l'arquitectura a la societat. Com insisteix
Lluís Comerón, degà del COAC, ?és necessària la incorporació de la ciutadania en la
presa de decisions a l'hora de configurar una ciutat?. Per aquest motiu, els canal
principals de difusió del congrés són els digitals: el web [1]i les xarxes socials (Facebook [2]
, Twitter [3]i Youtube [4]).
Els pròxims actes
L'última setmana de setembre és per la 9ª Biennal Internacional del Paisatge [5], un
debat per aprofundir en la intervenció en el paisatge, tant des de l'arquitectura com des
d'altres disciplines involucrades. A més, durant la biennal s'atorgarà el Premi Rosa Barba
al millor projecte o planejament de paisatge. El tret de sortida del simposi serà el 28 de
setembre amb una acció ciutadana de reclam per millorar els nostres paisatges
quotidians. Es llançarà la instal·lació Pop Up Green [6], que proposa ocupar part de la
Plaça Nova amb més de 8.000 plantes i testos per despertar la curiositat dels ciutadans i
generar la seva interacció: podran moure'ls per dissenyar els paisatges que imaginen o
reclamen per a la ciutat.
A principis d'octubre se celebra Un dia, una arquitecta [7], que proposa divulgar les
aportacions de les dones arquitectes a través de quatre generacions amb un diàleg sobre
experiències personals i professionals. A més, se celebra la X edició dels premis AJAC
[8], que premien els projectes dels joves arquitectes catalans; el simposi del Sòl no
urbanitzable [9], a Girona, que pretén reflexionar sobre els espais oberts i trobar nous
enfocaments entorn de l'ordenació del sòl i recollir idees i reflexions per aportar al debat
de la futura Llei de Territori que prepara la Generalitat; el debat sobre el futur de
l'exercici de l'arquitectura [10], en col·laboració amb l'ETSAB; o la jornada sobre noves
exigències de l'habitatge i el seu entorn [11], a Tarragona, que s'organitza de la mà
d'Arquitectes per l'arquitectura. I més ponències, xerrades, debats, activitats...
Els actes anteriors
Si mirem enrere, destaquem la taula rodona Ciutats Olímpiques: transformacions i
llegat [12], que va analitzar les transformacions urbanes de Rio de Janeiro i Barcelona
amb motiu dels Jocs; la jornada La ciutat per viure. Repensant els espais des de la
vida quotidiana [13], que va debatre com es defineixen els espais per viure a les ciutats
des del punt de vista de les persones i la sostenibilitat al centre del planejament urbà i
l'arquitectura. L'arquitectura va molt més enllà de la construcció d'edificis: és generadora
d'ambients, relacions, sensacions, textures, llum... També les primeres jornades
d'Arquitectura i ciutat sostenible, saludable i risible [14]. Avui vivim un moment en què
les ciutats i el món en conjunt s?enfronten a nous problemes: pèrdua de biodiversitat,
contaminació, canvi climàtic, fets desconeguts fins fa molt poc, o coneguts fa milions
d?anys, però que fins ara no mereixien l?atenció de la comunitat o potser no era encara
necessari. Aquests ?nous problemes?, s?afegeixen a les enormes i creixents desigualtats
socials entre les persones.
A més, el simposi Responsive cities, el debat Arquitectura i nous mitjans o
La Boja Retail Experience [15] entre molts altres actes estan permetent que el Congrés
d'Arquitectura 2016 defineixi les prioritats de l'arquitectura del segle XXI.
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