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Format
El Congrés planteja un format innovador en molts aspectes, i pretén respondre a la doble
necessitat de discussió interna i la difusió externa. Es vol construir una visió col·lectiva de
l?arquitectura i, a tal efecte, s?aposta per un format obert i prolongat en el temps per
afavorir un procés participatiu entre professionals, la ciutadania i les institucions.
Els temes a tractar en el Congrés no estan proposats ni tancats des d?un inici, doncs la
voluntat és que els interessos i les preocupacions dels participants es vagin exposant
durant el procés congressual per acabar debatent, en les jornades finals, un ampli
espectre de reflexions agrupades per temes.

El Comitè Científic, integrat per personalitats significatives lligades al món de
l?arquitectura, guiaran aquesta acció col·lectiva per tal que els continguts i els temes a
debat propiciïn un marc de trobada on intercanviar coneixement d?alt valor i enriquiment
per a tots els participants.
La durada total del Congrés serà de sis mesos, on es succeiran aproximadament 100
actes, comunicacions especialitzades, debats 2.0 i la setmana de síntesis amb la cloenda
el dia 25 de novembre.

Actes

[1]

Cada un dels actes està coorganitzat amb alguna entitat diferent. Són actes oberts i
gratuïts, i tenen lloc en diverses seus arreu del territori català i, en alguns casos, a
l?estranger. Els actes conformen la part presencial del Congrés, i tracten temes concrets
que s?aniran relacionant per a construir, conjuntament, una reflexió sobre els temes
principals de l?arquitectura.
+ informació [2]

Comunicacions

[3]

Les comunicacions són tots aquells textos presentats al Congrés que generen el
contingut teòric. Estan classificades segons un eix temàtic i unes etiquetes. Aquests
assajos poden ser reflexions sobre alguna temàtica proposada pel propi congressista o
poden basar-se en algun acte generat dins el propi Congrés. Envia'ns la teva reflexió!
+ informació [4]

Debat 2.0

[5]

Per tal que el Congrés sigui el més obert i accessible possible, i es pugui nodrir de tots
els seus participants, s?obren espais de debat per aportar comentaris i opinions a través
de la web. Cada comunicació enregistrada obrirà temes de discussió que serviran per
aprofundir i contrastar cada assumpte exposat. Participa-hi!

+ informació [6]

Jornades de síntesi

[7]

Serviran per a posar en comú totes les reflexions aportades durant el procés congressual.
Durant 5 dies, debats i ponències hauran de 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.
+ informació [8]

Eixos

[9]

Les comunicacions es classifiquen en tres eixos que situen el propòsit del text:
· Context: Anàlisi i explicació de la situació actual del tema tractat.
· Instruments: Marc teòric sobre les eines utilitzades o que estan a l?abast dels
arquitectes.
· Objectius: Intencions i prioritats de l?arquitectura per a cada cas concret.

Etiquetes

[10]

Són totes aquelles paraules clau que defineixen les principals intencions d?una
comunicació o un acte. Qualsevol participant, alhora d?escriure una comunicació, pot
proposar una nova etiqueta en el cas que no existeixi per tal de situar millor el marc teòric
desenvolupat.

Agrupació per temes

[11]

Es proposen dos passos previs per tal de determinar quins temes són prioritaris i com
s?han d?agrupar abans de presentar-ho a les jornades finals:

Sessions d?enriquiment: A través del Comitè Científic del Congrés i els propis autors
de les comunicacions, s?organitzen unes trobades per a determinar relacions entre
comunicacions, debats i actes per tal de generar unes conclusions a presentar en la
següent taula de discussions mitjançant una nova comunicació de síntesi.
Sessions de síntesi: Els membres relators de les comunicacions de síntesi es reuniran
en diferents taules classificades per temes per tal de sintetitzar la informació i les
conclusions. La finalitat és formalitzar els continguts a debatre i reflexionar durant les
jornades finals.
Sessions plenàries: Durant la celebració de les jornades finals s?organitzaran diferents
espais amb debats i reflexions amb el format resultant de les Sessions de síntesi. Cada
espai tindrà un format diferent, amb la possibilitat de celebrar-s?hi ponències, debats
oberts, taules rodones, exposicions o tallers. Es buscarà en cada cas els mecanismes
més eficients per tal que d?aquestes sessions es pugui concloure una visió clara de tot el
col·lectiu sobre el posicionament de la professió i els nous reptes de l?arquitectura.

Arxiu multimèdia

[12]

+ informació [13]
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