Shaping European Cities
Esdeveniment col·lateral de la 15th Exposició Internacional d’Arquitectura – La Biennale di Venezia

La Comissió Europea i la Fundació Mies van der Rohe presenten el debat “Shaping European Cities. Urban
confrontation, democracy and identity” i la cerimònia d’entrega del Young Talent Architecture Award
(YTAA).
L'esdeveniment tindrà lloc el 28 d'octubre de 2016 el Teatre Piccolo Arsenale, a partir de les 14.00h i
estarà obert a tothom que estigui interessat en la professió, la multidisciplinarietat i en el diàleg entre
arquitectes, legisladors, polítics i representants d'altres sectors. Culminarà amb el lliurament del YTAA:
tres guanyadors que rebran el premi enfocat a apropar el camp acadèmic i el professional.
La Unió Europea creu fermament que l'arquitectura és un dels més poderosos i al mateix temps una de les
formes més subtils de crear comunitats i integrar les persones en la societat.
En harmonia amb el tema de la Biennale Architettura 2016, la Comissió Europea i la Fundació Mies van der
Rohe organitzen un debat sobre el tema “Shaping European Cities. Urban confrontation, democracy and
identity”. Els participants discutiran el paper de l'arquitectura en la promoció del creixement, la inclusió social,
la participació democràtica i – en última instància – el benestar individual i social dels ciutadans.
La utilitat dels espais públics a les ciutats, la regeneració urbana en el context del patrimoni cultural, i la
participació de l'administració pública, diferencien el territori europeu quan es veu des de fora dels seus límits.
El repte per a l'arquitectura contemporània no és només la creativitat o les qualitats conceptuals, tècniques i
constructives; és també l'harmonia amb l'entorn urbà format pel patrimoni cultural. La relació entre el
contemporani “geste architectural” i el context urbà existent pot ser conflictiva, però també fructífera, sobretot
quan els ciutadans participen en el procés de presa de decisions, el que contribueix a la democràcia urbana.
L'objectiu fonamental del debat és reunir exemples concrets d'aquests èxits, que es troben sobretot en els últims
edificis premiats, i comprendre la manera en què han estat possibles i quina diferència han provocat en el seu
entorn social.
“Shaping European Cities” prendrà en consideració una àmplia visió de l'arquitectura – des dels primers passos
de la professió fins la seva maduració, la seva multidisciplinarietat i el diàleg amb els responsables polítics i
altres sectors. Es posaran de relleu l'educació de l’arquitecte en la disciplina i els canvis en el context social,
polític i econòmic que aquests han d’entendre.
Aquesta aproximació a l'arquitectura es veu reforçada pel recentment creat YTAA del Premi d'Arquitectura

Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, que s’endinsa en l'educació dels arquitectes i
els seus primers passos en la vida professional. Durant el lliurament del YTAA, tres guanyadors rebran el premi
que apropa el camp acadèmic i el professional.
Els detalls de l'esdeveniment es donaran a conèixer durant l'obertura de la 15ª Exposició Internacional
d'Arquitectura de La Biennale di Venezia, juntament amb la presentació dels noms dels arquitectes, activistes
culturals, membres del Parlament Europeu, els membres de la Comissió Europea i altres persones interessades
que participaran en el debat.
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