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Reileu al capdavant cTun col legi
amb projecte i ¡Musió
El 12 de gener cessaré com a degá del Col-legi d'Arquitectes de
Catalunya i l'endemá prendré possessió del carree de president
del Consell Superior deis Col-legis dArquitectes d'Espanya.
Han estat onze anys i mig de servei ¡ninterromput al Col-legi,
primer com a president de l'Agrupació dArquitectes al Servei de
lAdministració Pública i com a delegat deis arquitectes del Bages-
Berguedá, després com a president de la Demarcació de Barcelona
i, finalment, des de juliol de 2006 al capdavant del Col-legi.
Com a degá, he viscut 1.292 dies de govern deis assumptes
col-legials, dies apassionants i vertiginosos en qué hem posat en
marxa un procés de canvi irreversible al nostre Col-legi. D'entre els
nombrosos projectes en qué s'ha concretat i se seguirá concretant
el canvi, em quedo -i se'ls queda el Col-legi en el seu patrimoni
intangible- amb cinc.
Primer, el nou visat d'idoneítat o visatCOACplus que, amb el darrer
conveni d'implantació signat fa pocs dies amb l'Ajuntament de
Tarragona, es consolida com a servei útil i generalitzable. El nou
visat té un paper clau en el nou model col-legial que s'está configu-
rant perqué dona resposta a la demanda social generalizada de
seguretat i de procediments mes ágils.
Segon, hem aconseguit establir una nova relació amb la Generalitat
de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona basada en el respecte, la
confianga, la responsabilitat compartida i la complicitat. Una nova
relació que tot just ha donat els primers fruits molí satisfactoris,
pero que té un potencial enorme.
Tercer ¡ quart, ja tenim un Col-legi molt mes lleuger i en forma per
afrontar el repte d'acompanyar els arquitectes catalans en els nous
escenahs del segle XXI: hem donat la volta al pressupost del
Col-legi, reduint-lo a la meitat, i hem reestructurat els nostres
recursos humans.
Cinqué, i en síntesi, disposem d'un Col-legi amb projecte i ¡Musió.
Aprofitem-ho, pero no baixem la guardia, mantinguem la unitat
i la cohesió que amb tants esforgos hem aconseguit entre tots.
Estic segur que el vicedegá, Lluís Comerán, que assumeix
la responsabilitat de máxim representant del Col-legi fins a les
eleccions de maig podrá comptar com jo amb la lleialtat i el suport
de companys i companyes.
Com a degá m'acomiado ara de tots vosaltres agraint la vostra
confianga i l'honor que m'heu fet. Des de Madrid, com a president
del Consell Superior, seguiré com fins ara treballant per la nostra
professió. Fins sempre.

Jordi Ludevid, degá
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