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Participació (tancada)
Per participar al Congrés només cal registrar-se* al web.
A partir d?aquí, cadascú podrà aportar el seu granet de sorra per contribuir amb el
desenvolupament del Congrés.
? Vine als Actes. Més de 100 actes oberts i organitzats per més de 60 institucions.
Debats i ponències amb mirades específiques al context actual.
? Envia?ns una comunicació. Fes un document de reflexió teòrica que plantegi temes a
debat.
- Formulari online amb dades personals i resum de 250 paraules.
- PDF i word de màxim 10 DIN A4 (màx. 15 Mb de pes). Text màxim de 1500 paraules
més els enllaços i imatges necessaris.
- Identifica la teva comunicació amb un eix temàtic (Context / Instruments / Objectius) i un
màxim de tres etiquetes.
*Nota: a hores d'ara les inscripcions a actes i participacions al congrés es troben
tancades.

? Digues la teva al debat 2.0. Participa de les reflexions i opina a través de la web.
Llegeix les comunicacions que t?interessin i deixa els teus comentaris
? Jornades de síntesi. El procés culminarà amb la celebració d'uns actes la setmana del
21 al 25 de novembre. Les reflexions sobre els REPTES de l?arquitectura ens han de
permetre construir una visió col·lectiva de futur.

Registra't

[1]

Registra't [2]

Envia una comunicació

[3]

Escriu una comunicació sobre aquells temes d?arquitectura al voltant dels quals voldries
conversar, reflexionar o debatre. Les comunicacions es penjaran al web perquè es
pugui opinar i dialogar sobre elles. Les més debatudes al llarg d?aquests mesos seran les
que portarem sobre els escenaris a les jornades finals del Congrés.
Per realitzar l?enviament de la comunicació cal que utilitzis el formulari que trobaràs fent
clic aquí [4].
En el formulari et demanem algunes dades bàsiques i caldrà que incloguis un resum de la
comunicació (250 paraules màxim), que escullis 3 etiquetes (tags) i un tema.
ATENCIÓ! Us demanarem adjuntar un PDF amb la comunicació sencera i una fotografia
per posar de caràtula al web. El sistema no us permetrà completar l?enviament si no
adjunteu ambdues coses.

Quin format ha de tenir?
PDF (màx. 15 MB)
Idioma: català / castellà / anglès
Màxim 10 A4 (text màxim de 1.500 paraules, més els enllaços i material gràfic
necessari)
Imatge per a l'encapçalament de la web
Identifica la teva comunicació amb un eix temàtic i tres etiquetes.

[5]

Digues la teva

[6]

/ca/comunicats [7]

Vine als actes

[8]

/ca/agenda-arquitectura [9]

Jornades de síntesi

[10]

Les jornades finals serviran per a posar en comú totes les reflexions aportades durant el
procés congressual. Durant la setmana del 21 al 25 de novembre, debats i ponències
hauran de definir les prioritats de la professió i prendre una posició reivindicativa per a
mostrar el canvi de percepció de l?arquitectura com a disciplina indispensable i amb
vocació de servei a la societat. El procés culminarà amb la celebració d'un últim
esdeveniment de tarannà festiu el dia 25 de novembre.

Arxiu multimèdia

[11]

/ca/arxiu-multimedia-10 [12]
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