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ious camins
La profunda crisi económica que castiga la nostra societat des de
fa mes de dos anys está sent especialment intensa per al nostre
col-lectiu. Els arquitectes estem patint la davallada d'encárrecs i
feina mes gran des que tenim registres de la nostra activitat.

El Col-legi també ha rebut el cop i mira d'enca¡xar-lo per
recuperar-se, o mes aviat adaptar-se, amb forces renovades.
Ais efectes de la reducció deis drets d'intervenció s'ha de sumar
una legislado cada vegada mes exhaustiva, el penúltim capítol de
la qual es el nou Reial Decret que ha de regular el visat. A punt
d'arribar al Consell de Ministres, el text final sembla que suposará
mes retalls en aquesta fundó delegada que exerceixen col-legis
professionals com el nostre.

Al Col-legi estem convenguts que no es tracta d'una crisi
conjuntural, sino mes aviat d'una sotragada que assenyala un
abans i un després per a l'exercici de I'arquitectura i per a
l'activitat del COAC. Així, ara fa gairebé dos anys, el Col-legi va
endegar tot un seguit de canvis estructuráis, molts d'ells
dolorosos, pero que estem convenguts que son necessaris
perqué el Col-legi continuí tenint viabilitat, sentit i utilitat en
el nou escenari.

Es en aquest context en qué hem d'acomiadar-nos de I'INDE,
pero alerta, només en la seva versió en paper. Han passat gairebé
35 anys des de la publicado del primer número d'Informado i
Debat, el punt de partida d'una eina que ha estat al servei de la
comunicado amb els col-legiats i en la qual molts companys i
companyes, així com treballadors i treballadores del Col-legi, han
aplegat esforgos, creativitat, il-lusió i un treball de qualitat. A tots i
totes els agra'ím profundament la feina que han portat a terme.

Els efectes de la ineludible reducció de despesa que está
afrontant el Col-legi i l'adaptació a una época en qué noves formes
de comunicado es fan presents cada vegada amb mes forga ens
porten a buscar un nou suport, segurament de bytes, per
mantenir mes viu que mai el flux comunicatiu amb els col-legiats,
en primer lloc, i també amb la societat.

Així, de la mateixa forma que els arquitectes estem cercant
nous camins professionals, al Col-legi, com a institució, també
haurem de fer l'esforg de trabar noves formes de comunicado
sostenibles, eficients i útils per ais col-legiats, sense perdre mai
de vista que entenem la informació compartida com una de les
claus per al futur del COAC. Estem canviant ¡ estareu sempre al
corrent de com ho estem fent.

Alhora, creiem fermament que hem d'augmentar els ponts de
comunicado amb la societat, esdevenir un Col-legi obert, capag
d'obrir les seves portes i explicar l'arquitectura, el seu valor i els
seus valors, ais ciutadans i ciutadanes. Contribuiríem així a millorar
el reconeixement social de la nostra professió, que potser ais
darrers temps s'está veient injustament devaluada. Trabar i seguir
nous camins com aquest estem segurs que tindrá efecte
beneficiosos per a nosaltres.

Lluís Comerón

Dega del COAC
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