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Durant la setmana del 21 al 25 de novembre, el Congrés d'Arquitectura dedicarà cada dia
a una temàtica diferent. Els continguts seran el resultat del procés participatiu en el qual,
durant els sis mesos de Congrés, s'han recollit comunicacions, inquietuds i comentaris
sobre el paper que l?arquitectura ha de jugar en el futur. Els sis mesos s?han concretat
en un programa de més de 120 actes repartits per tot Catalunya, coorganitzats amb més
de 70 institucions, empreses i entitats socials, amb la presència de més de 600 ponents,
on s?ha discutit sobre l?accés a l?habitatge, la sostenibilitat, el dret a una ciutat més
inclusiva i sostenible o la preservació dels nostres paisatges. Aquest plantejament,
innovador i arriscat, ofereix una fotografia àmplia d?un moment d?intensos canvis socials
que l?arquitectura vol abanderar i defensar com a propis.
Els temps han canviat i els arquitectes volen ser uns professionals propers, al servei de
les persones i els seus problemes reals, inaugurant una etapa on arquitectes i ciutadania
han de cercar una visió col·lectiva de futur i començar a pensar junts els espais per viure,
a l?escala domèstica, urbana i territorial. Cada matí s'organitzaran taules rodones i
debats específics de cada matèria, mentre que a la tarda hi haurà conferències amb
diferents arquitectes de prestigi internacional. Seguidament, hi haurà una festa de
cloenda que permetrà als congressistes i ponents trobar-se i conèixer-se.
El dilluns 21 es dedicarà als reptes, necessitats i objectius als quals l'arquitectura haurà
de donar resposta ara i en el futur, des de mirades diverses, per afrontar temes com la
situació social i econòmica, la sostenibilitat i la lluita pel canvi climàtic, el dret a un
habitatge digne i adequat a una ciutat equitativa i saludable.
El dimarts 22, la jornada analitzarà els instruments professionals per valorar tant els
nous àmbits d'actuació, les eines i processos utilitzats, com el marc normatiu i jurídic des
del qual es treballa.
Dimecres 23 serà el torn dels objectes sobre els quals l'arquitectura opera, com
l'habitatge, la ciutat, el paisatge i el territori; el disseny urbà i el planejament com a
pràctiques flexibles en relació a les polítiques municipals contemporànies.
El compromís de servei dels arquitectes amb la societat, els valors que aporta
l'arquitectura i la cerca per a una civilització més sostenible i equitativa centraran les
taules rodones i conferències del dijous 24 per analitzar quin és el treball de l'arquitecte
pel bé comú i la difusió del valor de l'arquitectura a través dels medis i la societat.
Ada Colau i Carles Puigdemont, a les jornades de síntesi
El tret de sortida de les jornades anirà, el dilluns dia 21, a càrrec de l'alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau. [1] El divendres 25 se celebrarà una gran conferència final amb les
conclusions globals d'aquests sis mesos de Congrés. La presentació anirà a càrrec del
Molt Honorable President de la Generalitat, Carles Puigdemont. [2]Les conferències les
obrirà el periodista Òscar Dalmau i giraran al voltant de l'interès general de l'arquitectura i
els seus valors per millorar les ciutats, el territori i la vida de les persones.

Aquest procés per definir el paper que l?arquitectura ha de jugar en el futur va arrencar al
juliol i ha durat sis mesos. S?ha concretat en un programa de més de 120 actes repartits
per tot Catalunya, coorganitzats amb més de 70 institucions, empreses i entitats socials,
amb la presència de més de 600 ponents -arquitectes o no-, on s?ha discutit sobre
l?accés a l?habitatge, la sostenibilitat, el dret a una ciutat més inclusiva i sostenible o la
preservació dels nostres paisatges. Aquest plantejament, innovador i arriscat, ofereix una
fotografia àmplia d?un moment d?intensos canvis socials que l?arquitectura vol
abanderar i defensar com a propis.
Els temps han canviat i els arquitectes volen ser uns professionals propers, al servei de
les persones i els seus problemes reals inaugurant una etapa on arquitectes i ciutadania
han de cercar una visió col·lectiva de futur i començar a pensar junts els espais per a
viure, a l?escala domèstica, urbana i territorial.
Els arquitectes convidats
A les jornades participaran arquitectes de prestigi internacional, com Carles Ferrater,
Josep Lluís Mateo, Juan Herreros [3], Lucy Bullivant, Laura Zampieri, Eva Franch i Beatriz
Colomina. [4]Carles Ferrater ho farà dimarts 22 a la taula que analitzarà els nous àmbits
d'actuació i les eines i processos utilitzats, com el marc normatiu i jurídic des del qual es
treballa. Ferrater és doctor arquitecte i catedràtic de Projectes Arquitectònics a l'ETSAB i
soci fundador de l'Office of Architecture in Barcelona (OAB).
Lucy Bullivant parlarà dimecres 23 en la jornada dedicada als objectes sobre els quals
opera l'arquitectura, com l'habitatge, la ciutat, el paisatge i el territori. El mateix dia i en la
mateixa conferència, podrem escoltar a Laura Zampieri, arquitecta paisatgista,
fundadora junt a Paolo Ceccon de l'oficina czstudio a Venècia i professora de paisatge a
la IUAV de Venècia com també al Màster d'Arquitectura del paisatge a la UPC. Bullivant
és doctora arquitecta, curadora, crítica i assessora en la investigació de processos de
disseny urbà i sinergies innovadores. Tots dos participaran en les conferències de
disseny urbà i el planejament com a pràctiques flexibles en relació a les polítiques
municipals contemporànies.
Dijous 24 serà el torn d'Eva Franch i Josep-Lluís Mateo que participaran en la Jornada de
síntesi sobre el compromís de servei dels arquitectes amb la societat, els valors culturals
que aporta l'arquitectura i la cerca per a una civilització més sostenible i equitativa.
Franch és arquitecta, curadora i conferenciant, directora de la Storefront for Art and
?Architecture de Nova York. Mateo, doctor arquitecte i fundador de mateoarquitectura,
professor de la ETHZ des del 2002 i autor d'una gran varietat de publicacions, parlarà del
treball de l'arquitecte pel bé comú i la difusió del valor de l'arquitectura a través dels
medis i la societat.
Juan Herreros participarà divendres 25 en el debat que girarà al voltant de l'interès
general de l'arquitectura i els seus valors per millorar les ciutats, el territori i la vida de les
persones. Herreros és doctor arquitecte i catedràtic de projectes a la ETSAM, professor a
la GSAPP de Columbia University a Nova York i soci fundador de Estudio Herreros. El
torn de Beatriz Colomina serà també el dia 25. Colomina participarà en la jornada de
colenda del congrés. Colomina és doctora arquitecta, historiadora i teòrica especialitzada
en la relació entre arquitectura, els usuaris i els medis i professora a la Princeton

University, reconeguda internacionalment per les seves publicacions que relacionen
l'arquitectura i els mitjans de comunicació massius.
Ràdio en directe, des del COAC
A més, dijous 24 Catalunya Ràdio farà connexions en directe des del COAC pel programa
Catalunya Vespre. Serà de 21h a 23h. La presentadora Sílvia Cóppulo entrevistarà el
degà del col·legi, Lluís Comerón, que explicarà els els objectius del Congrés
d?Arquitectura. També es farà una taula de debat amb diferents arquitectes convidats,
per parlar del futur de la professió, de les noves disciplines, de la necessitat de treballar
conjuntament amb la ciutadania, de temes de sostenibilitat,la importància del paisatge...
A la taula rodona hi seràn Amadeu Santacana, professor de Projectes Interdisciplinars a
l'Escola Eina i professor de Projectes d'Arquitectura a l'ETSAV, Martí Obiols, estudiant
d?arquitectura per l?ETSAV i coneixedor del món de la participació ciutadana i
l?arquitectura, Eva Franch, aquitecta i artista directora del Storefront for Art and
Architecture a Nova York i Lluís Comerón, degà del COAC.
De dilluns 21 a dijous 24, hi haurà servei de bar a la planta baixa del COAC a ca?rrec del
mític restaurant Flash Flash, que funcionarà de 10 a 22h per servir esmorzars, dinars i
sopars.
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