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trcttfnstáncies excepcionals
La primera página de cada INDE habitualment es compartida
peí sumari i per l'editorial que signa el degá del Col-legi
d'Arquitectes de Catalunya, Jordi Ludevid, on presenta els
principáis temes que es desenvolupen a les pagines següents
i els aspectes mes rellevants de l'actualitat col-legial.

En aquest INDE que teniu a les mans hem cregut que calia
alterar aquest guió habitual perqué les circumstáncies no son
les habituáis, son excepcionals. La simultaneítat de tres fronts
de crisi feia gairebé obligat que el máxim representant del
COAC, el seu degá, informes i expliques els objectius de
l'entitat i l'estratégia d'actuació.

Entre els possibles, hem optat peí format d'entrevista
perqué també es excepcional i perqué semblava l'adequat per
plantejar amb una certa flexibilitat i de manera dinámica tots
els temes d'interés. Val a dir que la inclusió de l'entrevista ens
ha fet ajornar la publicado del tercer reportatge de la serie
dedicada ais museus d'arquitectura, que podreu llegir a I'INDE
de novembre.

A la página 10 trobareu el resultat de l'entrevista que el
passat 8 d'octubre van realitzar a Jordi Ludevid l'arquitecte
Manuel Ruisánchez, el periodista i consultor Xavier Roig i el
director de Comunicació i Relacions Publiques del COAC,
Guillermo Basso.

El diáleg que s'hi recull intenta situar de manera sintética
les coordenades de navegació davant la crisi que sacseja
l'economia mundial i que castiga amb molta duresa el sector
de la construcció a Espanya, davant Tonada de pressió sobre
els col-legis professionals que arriba amb l'anunci d'importants
canvis legislatius, i davant les incerteses sobre les formes que
adoptará l'exercici professional en un futur mes que immediat.

Al web del COAC podreu llegir l'entrevista completa.
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