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Canvi de model amb estabilitat
pressupostáría
Lexercici 2008 será recordat com el mes complicat de la historia
del Col-legi des d'un punt de vista económic. Els resultáis de la
nostra reaccló ¡mmediata ¡ contundent -un 84% deis objectlus del
pía de xoc efectivament assollts- han quedat plasmáis en la
liquidado del Pressupost, aprovada ja per l'Assemblea General de
maig. No ha estat una liquidació de trámit, ha estat una liquidació
extraordinaria que ens ha de permetre estabilizar els préssupostos
liquidats que vindran, comengant peí de 2009, havent digerit la crisi
mes important de la historia del COAC prácticament en un sol
exercici. Ara, quan tot just superem l'equador de l'exerclci, ens
mantenim en un estríete marc de control i equilibri pressupostari
per garantir no només la millor gestió possible sino també la
viabilitat i el futur de la institució.

Al costat d'aixó, cree que el mes rellevant d'aquesta primera
meitat de l'any ha estat la intensitat i la quantitat d'accions i de
feina efectuada, en plena tempesta externa ¡ havent hagut de
reduir en prop d'un terg els recursos humans del Col-legi. Lactivitat
col-legial del semestre ha estat fortament marcada per l'objectiu de
defensar, donar suport i acompanyar els col-legiats davant de la
dificilíssima situació económica. Aquesta ha estat la nostra prioritat.

Som conscients que estem a mig camí d'un procés de
redefinició i transformació radical del Col-legi d'Arquitectes de
Catalunya. Ara estem marcant les bases del futur, amb molta feina
a fer i molt per millorar. Pero el futur del COAC no tan sois passa
peí que pugui fer el mateix COAC per adaptar-s'hi, sino que hi
incidirán fonamentalment algunes decisions que els poders
legislatiu i executiu de l'Estat adoptaran en els propers mesos,
comengant peí projecte de ¡leí Ómnibus que el Consell de
Ministres ha enviat a les Corts Generáis el 12 de juny com a pega
important de la transposició de la Directiva europea de servéis.

En aquest procés de refundació tampoc no estem sois. Per
aixó, confio que el Congrés dArquitectes d'Espanya que celebrem
a Valencia a comengaments de juliol contribuirá a perfilar els detalls
del nou model institucional, un model amb col-legis molt mes
petits i lleugers, amb servéis externa I itzats i una nova governanga
interna i externa, uns col-legis nous que afegeixin valor i ofereixin
oportunitats ais arquitectes. El canvi també passa necessáriament
peí canvi al Consell Superior deis Col-legis dArquitectes d'Espanya,
ara possible aprofitant la renovació que es produirá a l'octubre per
la finalització del mandat de Tactual president.

Nosaltres apostem per impulsar el canvi des de Catalunya. La
meva máxima prioritat, compartida per tota la Junta de Govern,
continua i continuará sent el projecte que va guanyar la confianga
de la majoria d'arquitectes catalans fa tres anys.
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