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Receptes per afrontar la crisi
Quan iniciem el nou curs, les dades de I' Observatori COAC de
l'Habitatge confirmen el descens de l'activitat que registrem des del
mes de marg. La davallada es molí profunda: de moment, deixa el
volum de la projecció d'habitatge a Catalunya al nivell de 1993. Pero,
a mes, es tracta de la caiguda mes abrupta que mai hem sofert.
Alguns pronóstics diuen que la durada de la crisi al nostre sector no
será curta, pero en qualsevol cas sembla que quan ens n'haurem
sortit moltes coses ja no serán com abans.

Aquesta realitat i aqüestes perspectives les hem d'afrontar de
cara, no hi ha alternativa. Es el punt de partida, la condició
necessária, per poder-les gestionar adequadament. A partir d'aquí,
el consell essencial que ofereixen els experts ais despatxos
d'arquitectura des de la plataforma de l'Agora Empresarial del COAC
es: "reaccioneu rápid amb plans de canvi'.' Les solucions passarien,
dones, per dissenyar i aplicar canvis, sense dilacions, amb el
benentés que a cadascú correspon determinar el qué i el com
d'aquest canvi, en funció de factors diversos.

No obstant aixó, sembla raonable pensar que la formació ha de
teñir i tindrá un lloc en els plans de reacció de molts deis
arquitectes catalans. Per aquest motiu el COAC ha fet un esforg
important de renovació de la programació de l'Escola Sert, intentant
compassar millor l'oferta a les demandes del mercat. La formació
será un factor clau en un procés de reconversió professional que
probablement ja abans era inevitable, pero que ara la crisi no fará
sino accelerar.

Si la solució a la crisi comenga per afrontar-la decididament i
rápida, i continua amb el disseny de plans de canvi i la seva
aplicado, podem dir que el COAC está fent els deures puntualment.
El pía de xoc aprovat per la Junta de Govern el 6 de maig, que va
rebre l'aval unánime de lAssemblea General poques setmanes
després, estableix unes bases económiques noves per a un
escenari pressupostari nou, i es tradueix en quinze mesures que
afecten l'organització col-legial i incideixen en un esforg per
augmentar els ingressos i reduir les despeses. La implantació del
pía de xoc comporta sacrificis per part de tots els ámbits col-legials,
demarcacions i árees, vocalies o departaments; té repercussions en
la prestació d'alguns servéis ais col-legiats; implica decisions
vehtablement difícils, sobretot les que afecten el personal.
En compensado, estem aconseguint resultats molt positius,
qualitativament i quantitativament, i progressos importants que
tindran efectes mes enllá deis comptes de l'exercici.Tot plegat,
també una reconversió col-legial.

De fet, també podem llegir en aquest sentit el conveni marc de
col-laboració entre el COAC i el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya que hem signat
recentment. Per un costat, en les actuáis circumstáncies reflecteix
una actitud de sensibilitat respecte a les dificultáis que travessa el
col-lectiu d'arquitectes i una molt bona sintonía amb el Col-legi.
Per un altre, a mes llarg termini, inaugurem una nova formalització
de les nostres relacions institucionals que, entre d'altres virtuts, ens
ajudará a la modernització del Visat posant-lo al servei de les
polítiques publiques.

Jordi Ludevid, dega
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