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L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà l'encarregada de donar el tret de sortida a les
Jornades de Síntesi que tanquen el Congrés d'Arquitectura 2016. Durant la setmana del
21 al 25 de novembre, es dedicarà cada dia una jornada sencera a una temàtica que
agruparà diferents temes relacionats entre si. Els continguts i la seva agrupació seran el
resultat del procés participatiu en el qual, durant els sis mesos de Congrés, s'hauran
recollit en comunicacions, inquietuds i comentaris.
El dilluns 21, el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Lluís Comerón, donarà la
benvinguda als assistents i passarà la paraula a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau,
que farà la presentació institucional de la setmana de síntesi. També participaran en
l'acte d'obertura el president del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España,
Jordi Ludevid; el president del Consell d'Escoles d'Arquitectura, Jordi Ros; i el director del
Congrés d'Arquitectura 2016, Roger Subira?. Posteriorment, es presentaran les
entrevistes enregistrades durant els sis mesos de congrés a ponents i participants sobre
els reptes de l'arquitectura.
L'alcaldessa ja ha participat en el Congrés d'Arquitectura. Colau va assistir a l'acte
'L'habitatge, un dret com una casa' [1], que es va celebrar els dies 24 i 25 d'octubre al
COAC i que va organitzar l'Ajuntament de Barcelona. En aquest context, Colau va
assegurar que cada vegada es fa més evident la necessitat de regular els preus del
lloguer per part de les administracions. Colau va explicar que els preus dels habitatges a
Barcelona s'han disparat, un fet que atribueix, sobretot, a la crisi econòmica i al boom de
la ciutat com a destinació turística. També va ressaltar que l'oferta de lloguer social és
limitada i que es podria solucionar amb el cohabitatge. Aquesta "és una lluita que ja fa
anys, inclús dècades, que dura i que s'està fent per part de moviments socials i col·lectius
ciutadans".
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