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Fotocoberta: Habiíatge umfamiliar en palla a Vallgorguina, dissenyat per
l'arquitecta Valentina Maini i finalista deis Premis Catalunya Construcció 2009.

Els arquitectos espanyols tenim
ful! de ruta
Al Congrés que els arquitectes hem celebrat a Valencia abans de
l'estiu s'ha expressat amb prou claredat la transformado enorme
que s'ha produít en la professió i en el seu context durant els da-
rrers vint anys. L!una i l'altre, professió i context, s'han transformat
completament.

El projecte arquitectónic es avui tremendament mes complex:
amb un projecte básic molt mes complet, dependent d'un yderatge
necessáriament arquitectónic, que exigeix noves bases empresa-
rials i económiques per tal de ser defensat, i progressivament
vinculat a la industria que haurá de construir-lo.

No s'ha de teñir por del procés de laboralizació ais despatxos ni
a les societats professionals, que s'han d'utilitzar. A Europa, el
concepte de servéis professionals d'arquitectura engloba totes les
prestacions i totes les formes d'exercici professional de l'arquitectura.

La realitat social i cultural del segle XXI també es molt mes
complexa. Els arquitectes hi estem cridats a liderar i a impulsar
processos, tant o mes que a realitzar accions. L'especialització i la
complexitat social ens criden a ocupar nous espais de tota mena i
condició. Es especialment important generar una cultura de treball
en equip on tothom que hi participa ho fa amb una visió de
conjunt, sentint-se plenament arquitecte i plenament responsable
de la seva aportació.

La creixent dificultat d'identificar el vertader client es una
amenaga per a la qualitat de la feina de l'arquitecte. S'ha de
demanar processos de decisió clars, sense descartar els
participatius i de mediació social. Cal impulsar servéis públics
de concursos d'arquitectura que apostin per la transparencia i
la qualitat arquitectónica per evitar la decadencia de la disciplina.

Cal refundar els col-legis d'arquitectes sobre una base de
lleugeresa, sostenibilitat económica, professionalitat i gestió de
qualitat. Cal adaptar-los ais nous modes d'exercici professional, i
convertir-los en nodes reals d'una xarxa de servéis professionals,
de formado continua i de cultura arquitectónica. I també cal
refundar el Consell Superior tot recuperant la unitat, evitant la
divisió, dimensionant la seva sostenibilitat económica en temps
difícils; construint una xarxa (entre els nodes ja existents) amb
passarel-les i plataformes.

Des de Catalunya, des del COAC, atorguem un alt valor al darrer
Congrés dArquitectes, compendi del nostre present i plataforma
per construir el nostre futur com a col-lectiu. Apostem per la seva
transcendencia, superant el victimisme estéril i potenciant amb
decisió ¡'autoestima a partir del treball sobre els nostres punts forts
mitjangant la seva transformado en un pía estratégic de la
professió. Volem convertir l'energia de Valéncia'09 en objectius
i estratégies compartides amb terminis predeterminats.
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