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ll-lustració coberta: Josep Cayueías.

Hem tancat l'any encadenant dues Assemblees Generáis
¡mportants en la trajectória del COAC. La segona, el 18 de
desembre, es la que anualment es reuneix per aprovar el
pressupost de l'exercici següent. La primera, el 25 de novembre,
la va convocar la Junta de Govern amb carácter extraordinari per
analitzar la triple crisi -económica, professional i institucional- en
qué ens trobem i les respostes que el Col-legi hi está donant.

Repassem breument les coordenades que vam dibuixar aquell
dia. Si 2008 ens deixa, com sembla, al nivell mes baix deis darrers
40 anys en habitatge projectat, les previsions per a 2009 no son
millors perqué la caiguda de la producció de la construcció a
Espanya pot superar el 3'7% - el 16% en el subsector residencial.
A Europa, només la construcció ais paísos de l'Est registrará
resultats positius. La dimensió i la velocitat de la caiguda posen
de manifest la crisi mes greu de la historia del COAC. Segons eis
experts, no es resoldrá rápidament: el cicle de recessió será
almenys de quatre anys, mentre que la crisi immobiliária s'estendria
f insal 2016.

Podem parlar de crisi professional quan constatem que la relació
de metres quadrats projectats per col-legiat cau deis 3.636 de 2005
ais 1.373 de 2008, o quan comprovem que tenim un arquitecte per
cada 835 ciutadans (a Espanya, només Madrid en té mes, un per
cada 606), mentre que la mitjana europea es de 1.382. Altres
vectors d'aquesta crisi son la hiperregulació que ens aclapara i la
transformació del nostre perfil professional que les dades següents
il-lustren: fa cinc anys, els assalariats eren el 13% deis col-legiats,
mentre que els lliberals en representaven el 70%. Ara, els primers
son el 33%, mentre que els segons no superen el 57%. Finalment,
s'hi superposa la crisi institucional provocada per Tona expansiva de
la Directiva europea de Servéis, ara en fase d'incorporació al nostre
ordenament jurídic. No perqué la Directiva siguí una bomba, que no
ho es, sino per la interpretació que alguns en fan, posant al punt de
mira, per exemple, el visat o la col-legiació obligatoria.

Des del Col-legi intentem donar resposta ais reptes que tenim
plantejats. Per exemple, amb el Congreso de Arquitectos de España
de juliol a Valencia, el desenvolupament de l'ámbit de l'ocupabilitat
internacional o el reglament de les InspeccionsTécniques deis
Edificis, en el qual estem col-laborant activament.

Com no podia ser d'altra manera, el pressupost 2009 que va
aprovar lAssemblea prácticament per unanimitat es fruit i
conseqüéncia de les circumstáncies adverses que acabo de
repassar. Es un pressupost que expressa la magnitud del canvi
historie accelerat que viu el Col-legi. Si el gestionem be, i em
comprometo personalment a dedicar-hi moltes energies, haurem
estat capagos, en un any, de reduir el volum del Col-legi al 61 %.
Per afrontar el repte de pressupostar déficit zero ens ha calgut
dissenyar un segon Pía de xoc que ha requerit un esforg titánic de
reducció de la despesa pressupostada. No hauria estat possible
sense la col-laborado i la complicitat de molts agents col-legials,
óbviament els tresorers pero també els presidents de les
demarcacions i tots els treballadors de la casa. Un esforg de
responsabilitat i, sobretot, de solidaritat entre ells i amb la institució.

Jordi Ludevid, degá
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