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L'arquitectura es manté com una professió molt atractiva per a les noves generacions.
Segons l'últim estudi del sector, elaborat pel Consell d'Arquitectes d'Europa, el número
d'arquitectes a Europa és cada vegada més gran, i la professió avui dia és relativament jove:
el 30% dels arquitectes europeus tenen menys de 40 anys i el 15% tenen com a molt 5 anys
d'experiència.
És per això que el CAE organitza, coincidint amb la celebració a Barcelona de la seva
Assemblea General, la conferència Perspectives: Young Architects' Forum. L'acte, que
tindrà lloc al COAC el dissabte 23 de novembre, reunirà 12 arquitectes joves europeus per
debatre sobre el present i futur de la professió.
En el context d'un mercat altament competitiu, els arquitectes joves afronten molts reptes:
exportar serveis, treballar en diferents països de la Unió Europea, participar en concursos
públics, explorar noves formes de col·laboració i nous models de negoci... Sobre aquests
temes parlaran els arquitectes convidats, que compartiran la seva experiència i la seva visió
de la professió: els riscos i oportunitats de l'arquitectura avui dia, i les expectatives i desitjos
de cara al futur.
Programa de l'acte:
· Benvinguda a càrrec d'Assumpció Puig, degana del COAC; Lluís Comerón, president del
CSCAE; i Georg Pendl, president del CAE.
· Conferència a càrrec de l'arquitecte norueg Kjetil Thorsen, soci fundador de Snøhetta.

Taula rodona amb els arquitectes
· Cristina Gamboa, La Col, Premi AJAC XI (Espanya)
· Jan Theissen i Björn Martenson, AMUNT (Alemanya)
· Cristi Borcan, StudioBasar (Romania)
· Walter Prenner, Columbosnext (Àustria)
Taula rodona amb els arquitectes:
· Sebastian Skovsted, Johansen Skovsted Arkitekter (Dinamarca)
· Jaufret Barrot, finalista YTAA 2016 (França)
· n?UNDO (Espanya)
· Filipe Magalhães, Fala Atelier (Portugal)
Després d'un descans, la directora de la Fundació Mies van der Rohe, Anna Ramos,
presentarà la propera edició del Yount Talent Architecture Award (YTAA).
Taula rodona amb els arquitectes:
· Erkko Aarti, AOR (Finlàndia)
· Sofia Dona (Grècia)
· Marieke Kums, Studio Maks (Països Baixos)
· Tinatin Gurgenidze, Tbilisi Architecture Biennial (Geòrgia)
· Enrico Muschella i Antonino Caliò, WHOLE - Urban Regeneration (Itàlia)
Finalment, clourà la jornada Tamás Szucs, de la Direcció General de Cultura i Educació de la
Comissió Europea.
Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscripció prèvia [3].
Es disposarà de traducció simultània francès-anglès.
Festa de cloenda Assemblea CAE
La nit abans, el divendres 22 de novembre, el CAE celebrarà a l'Espai Simon 100 la festa de
cloenda de la seva Assemblea General. L'esdeveniment, obert als col·legiats, és una bona
oportunitat de networking per conèixer arquitectes d'àmbit internacional, compartir
experiències i establir sinergies. Més informació i inscripcions [4]
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