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El 13 de gener Jordi Ludevid va prendre possessió com a president
del CSCAE ¡ va renunciar per ¡ncompatlbllltat al deganat del COAC.
Des d'aleshores i fins al proper 4 de maig, dia d'eleccions al Col-legl,
substltueixo el degá amb tota la ¡l-lusió ¡ l'energla que aquest repte
merelx. Serán quatre mesos que reclamen Intensificar l'esforc
col-lectiu per adaptar la institució a les necessitats reals del moment:
donar resposta a la greu situació professional i a les modificacions le-
gislatives que afecten significativament alCOAC.

Cal seguir amb la tasca de gestió económica rigorosa, treballant
alhora per l'equilibri pressupostari i la transformació de la institució,
que ha perdut mes d'un tere deis recursos humans i ha redu'ft a quasi
la meitat el pressupost de despesa. Cal tambó seguir preparant els
canvis estructuráis a qué ens portaran les noves disposicions legislati-
ves. L'estabilització i reconversió del Col-legi ha de fer que serveixi
d'instrument útil ais arquitectes i l'arquitectura. En aquest sentit, vol-
dria ressaltar tres línies d'acció que prioritzarem en els propers mesos.

En primer lloc, la crisi ha accelerat la transformació del rol de
l'arquitecte, l'ha diversificat i ha fet que la professió esdevingui molt
mes heterogénia. Per aixó hem posat en marxa un conjunt d'accions
que, sota el títol El que fem els arquitectes, té un triple objectiu: obrir
camins per resituar professionalment la nostra activitat, posar de
relleu els rols que tenim i podem teñir els arquitectes, i ajudar a visua-
litzar el valor d'aquesta diversificado a la resta de la societat. Aprofito
aquest espai per animar-vos a participar-hi, tant amb els vostres
suggeriments sobre altres temátiques com amb la vostra presencia.

En segon lloc, destacar la intensificado deis debats professionals
al Col-legi. Amb jornades com la del concurs de l'Eixample Nord de
Vilanova, les modificacions de la Llei d'Urbanisme, la modificació
urbanística de l'entorn de l'estadi del FCB i la transformació de la
Diagonal de Barcelona, ens proposem reforgar el debat i intercanviar
idees entre els arquitectes així com mostrar ais ciutadans l'aportació
que com a col-lectiu professional podem oferir.

Finalment, també intentarem transmetre, tant a les institucions
com a l'opinió pública, la necessitat de descriminalitzar el que ha
estat batejat com "sector del totxo". Enfront d'acusacions simplistes
sobre el seu paper en l'entrada de la crisi i de sector poc sostenible,
hi ha una activitat económica que ha tingut nombrases llums: ha
incorporat de forma decidida criteris de sostenibilitat, ha assumit una
nova legislado (CTE) orientada a garantir la qualitat de l'edificació, ha
aportat propostes d'alta qualitat arquitectónica tant en l'edificació
com en la construcció de l'espai urbá, i ha fet de Barcelona i
Catalunya referents a nivell mundial. Des del COAC hem aportat
procediments de qualitat com el visat d'idoneitat técnica —que
tindrá en la ciutat de Barcelona el primer gran escenari d'aplicació a
partir de l'abril de 2010—, l'estándard COAC de redacció de projectes
d'edificació i l'Oficina de Suport a la Rehabilitació.

Es necessari que tots ens esforcem per transmetre que el
nostre sector esta preparat per ajudar a sortir de la crisi. Segurament
la construcció no será la locomotora del creixement pero sense la
construcció —tant rehabilitado com obra nova— difícilment hi haurá
creixement i recuperació económica.

Lluís Corrieron
Degá en funcions del COAC
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