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El Congrés d'Arquitectura va arrencar al juny amb l'objectiu d'incorporar la ciutadania en
la presa de decisions a l'hora de configurar la ciutat per construir una visió col·lectiva de
futur. Quatre mesos més tard, el Congrés ja té més de 2.500 inscrits, arquitectes però
també ciutadans interessats en activitats i esdeveniments en centres cívics i espais
públics, amb la finalitat d?intercanviar idees i establir un bon canal de trobada amb els
professionals de l'arquitectura.

El Congrés està establint espais de debat per recollir quins són els pensaments i
inquietuds al voltant de l?arquitectura, entesa des de les múltiples perspectives que
abraça, com l?habitatge, l?espai públic, les relacions veïnals, els equipaments?, i com la
figura de l?arquitecte pot ajudar a contribuir en la millora de la qualitat de vida de la
col·lectivitat. Fins ara s'han programat 41 actes amb aquest objectiu però
encara hi ha 65 esdeveniments previstos per a les darreres setmanes. Fins al 21 de
novembre, quan començaran les quatre jornades de síntesi que volen recollir totes
les conclusions d'aquests 106 actes.
Des del juny, s'han realitzat ja 136 conferències i 38 debats i taules rodones amb 306
ponents. Unes xifres que deixen palès els esforços de l'organització per poder tocar tots
els temes que es troben sobre la taula en el sector. Des de la lluita contra el canvi
climàtic, la sostenibilitat, la rehabilitació del patrimoni o el dret a un habitatge digne a la
nova agenda urbana, la nova llei de territori, el paper dels arquitectes d'estat o
l'ensenyament dels conceptes d'arquitectura i urbanisme a les escoles. Precisament
sobre aquest pilar, vuit centres de La Salle han participat en un projecte pioner per
ajudar els alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat, a pensar la ciutat
ideal. Aquesta iniciativa ha arribat a gairebé 8.000 nens i joves.
Tots aquests projectes són viables gràcies a més de 70 col·laboradors i entitats que
donen suport a l'organització del congrés i més de 40 espais que han cedit les seves
sales i auditoris per dur-los a terme.
Pel que fa a la part teòrica, s'han rebut a dia d'avui més de 80 comunicacions que
volen ajudar a establir les bases de com serà l'arquitectura del futur, redefinir els nous
reptes, necessitats i prioritats del sector, interpretar el nou context professional, social i
econòmic i revisar els instruments i els nous escenaris per a la transformació de la ciutat i
el paisatge.
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