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imarts passat més
d’un miler de persones es van concentrar a la plaça
Nova de Barcelona, davant del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), sota el lema “Sí
a l’arquitectura!”. Responent la
convocatòria llançada pel
COAC uns dies abans, els assistents hi eren per mostrar la
preocupació i la disconformitat després de l'anunci d’una
nova llei de Col·legis i Serveis
Professionals per part del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
L’aprovació de l’avantprojecte de llei suposaria una modificació de la llei d’Ordenació de
l’Edificació de 1999 i permetria, entre d’altres coses, que
els enginyers amb competències en edificació poguessin projectar i dirigir obres.
Aquesta nova desregulació
legal tindria com a conseqüència un greu empitjorament de
les, ja de per si complicades,
condicions en què actualment
treballen els professionals de
l’arquitectura d’aquest país.
Però no només això. Tal com
expliquen des del COAC, la
modificació d’aquesta normativa implicaria, a més, desposseir la societat de la professionalitat i l’especialització dels
arquitectes. Al cap i a la fi, són
ells qui, des de sempre, han
projectat i construït les llars
en què vivim i les ciutats que
habitem.

Una altra de
‘creativitat’
legislativa

No cal dir que aquestes reflexions no poden ser interpretades ni com una crítica als
professionals de l’àmbit de
l’enginyeria, ni com una incitació a la pugna o la picabaralla.
Els coneixements i les habilitats dels enginyers són fonamentals, per exemple, i sense
anar més lluny, en el propi
àmbit de l’arquitectura. Però
aquest fet no justifica en cap
cas que els professionals d’un
sector es puguin arrogar les
competències i atribucions de
l’altre. Aquesta indistinció no
només és perjudicial per a tots
sinó que resulta completament
intolerable des d’un punt de
vista deontològic.
Per posar un exemple en
sintonia amb els temps: s’ima-

ginen que del disseny de les
pàgines web se n’ocupessin els
programadors? I ara (facin un
esforç) imaginin que són un
text i que aquesta web és casa
seva. No els tranquil·litzaria
saber que l’arquitectura gràfica en la qual s’articulen, narren i s’expressen, com un bon
text, ha estat projectada i creada sota l’òptica i per mitjà de
les habilitats d’un dissenyador
gràfic especialitzat? Segur que
hi ha programadors que dissenyen molt bé però... per què
existeixen les titulacions i les
especialitzacions?
Tal com s’explica a la declaració emesa pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes
d’Espanya (CSCAE), l’arquitectura és una activitat específica,
amb una lògica disciplinar i
acadèmica pròpia. Així ho
estipula la Unesco i també la
Unió Europea a través de diferents directrius.
Doncs bé, encara que tot
això sembli evident i, en
principi, estigui fora de tota
discussió, resulta que els responsables de la curiosa creativitat legislativa d’aquest
país semblen obstinats a seguir destruint les perspectives
de futur i apostant per uns
criteris que no semblen respondre a cap lògica mínimament seriosa, responsable i
respectuosa.
FOMENT DE LES ARTS I DEL DISSENY
www.fad.cat

Quatre detinguts en caure un punt
de venda de droga a turistes al Barri Gòtic
BARCELONA w Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han
detingut tres pakistanesos i una dona grega com a responsables de vendre droga en un pis del carrer Obradors, al Barri
Gòtic de Barcelona. Els agents van comprovar, a més, que
diversos grups de llauners feien de captadors de clients a canvi d’una comissió. La banda tenia sempre un guaita al balcó
del pis per indicar a la clientela –gairebé sempre turistes– que
podia entrar o sortir de l’immoble. / Redacció

GUÀRDIA URBANA / MOSSOS D’ESQUADRA

Part del material confiscat durant l’operació

Protecció Civil alerta del perill per fort
onatge a la zona de l’Alt Empordà
GIRONA w Protecció Civil de la Generalitat va decretar ahir a
la nit la situació d’alerta per fort onatge a partir de les dues
de la matinada a l’Alt Empordà, situació d’especial risc que es
mantindrà, segons el previst, fins a les dues del migdia d’avui.
Es recomana no acostar-se a espigons ni esculleres, ja que
s’esperen onades de més de dos metres d’altura. La forta tramuntana es mantindrà fins demà. / Redacció
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1a entrega: Blau Rèflex

5a entrega: Fúcsia

31 maig

28 juny

L’ hora del color
Aquest estiu posa color a les hores amb la
col·lecció de vuit rellotges Ohla. Cada setmana
un rellotge de disseny elegant i d’un color diferent.
5a entrega:

2a entrega: Vermell

6a entrega: Turquesa

7 juny

5 juliol

divendres 28
Rellotge fúcsia

Promoció vàlida a Catalunya.

només

7,95 €
+ val descompte

3a entrega: Blanc

7a entrega: Carbassa

14 juny

12 juliol

4a entrega: Negre

8a entrega: Groc

21 juny

19 juliol

Per reservar-lo, entreu a:
www.suscriptoresdelavanguardia.com/promociones
o captureu aquest codi.

Informació per als lectors i els subscriptors: 2 opcions: 1. Quiosc. 2. A casa (només per a subscriptors): obtingueu la
col·lecció completa dels vuit rellotges en una sola entrega contra reemborsament per 63 € (sense despeses d’enviament),
a partir del setembre de 2013. Reserveu-los exclusivament a www.suscriptoresdelavanguardia.com/promociones.
Període de reserva fins al 19.07.2013.

Característiques:
Maquinària japonesa
Seiko PC21 • Corretja
de silicona • Caixa
d’aliatge de zinc •
Rellotge de quars
analògic
d ’a l t a
precisió • Agulles
luminescents • Pila
japonesa d’òxid de
plata • Caixa posterior
d’acer inoxidable •
1 ATM.

