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El temps de les arquitectes

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

Per primer cop, una
dona està al capda
vantdelCol∙legid’Ar
quitectes de Catalu
nya. Assumpció Puig

(Girona, 1954)n’ésdesdemaig la
degana.Amés, la seva companya
en la candidatura guanyadora de
les eleccions, Sandra Bestraten
(Barcelona, 1976), presideix la
demarcació barcelonina, la més
nombrosa amb 7.600 associats,
d’un total de 10.500, les xifres
més altes de la història. Amb
aquest tàndem, l’organitzacióac
centua un perfil femení que els
últims anys ha guanyat pes en la
professió. A les escoles universi
tàries elles pràcticament igualen
els homes en nombre. I avui un
terçdelscol∙legiats sóndones.
L’equip que ha agafat les reg

nes del col∙legi es planteja, d’una
banda, continuar la tasca de l’an
teriormandat, el de Lluís Come
rón, des de gener president del
Consell Superior dels Col∙legis
d’Arquitectes d’Espanya. No en
va, la novadeganava formarpart
del seu equip. Però, també vol
obrir nous camins per a, explica
Puig, propiciar un “canvi en què
es visualitzi la manera de fer de
les dones, que no és ni millor ni
pitjor sinó diferent, escoltant,

buscant consensos i lideratges
compartits”. Bestraten afegeix
ingredients: “Més capacitat de
generar complicitat i confiança...
perquè tots ens sentim impres
cindibles i siguem capaços de
treureelmàximdenosaltresma
teixos, per enfortirnos com a
col∙lectiu”.
Puig i Bestraten representen

dues generacions que treballen
de lamà.Laprimera, lade l’expe
riència, que en aquest àmbit és
més que un grau, compromesa

amb la gran transformació del
paísdels80i90;ilasegona,ladels
joves que ja no ho són tant, que
han sortit fora i plantegen noves
solucions.Ladeganahacentratla
seva tasca a les comarques deGi
rona –té despatx en aquesta ciu
tatdesde1982–tantpera l’admi
nistració comper al sector privat
projectant escoles, equipaments
esportius, penitenciaris i cultu
rals, espais públics i habitatges.
Bestratenhacombinat lasevaac

tivitathabitualamblacooperació
aAmèricaLlatinaiÀfricaiaposta
amb força des del despatx que
comparteix amb el seu marit,
Emili Hormias, a Bellvitge, per a
la rehabilitació.
Acostarels arquitectesa laciu

tadaniaésunade lesprioritatsde
l’equip. Puig lamenta que “no hi
ha suficient consciència de què
poden aportar, espe
cialment en l’àmbit
de la renovació urba
na”. Per això, es pre
veu explicar la seva
feina als barris, co
mençant pels deBar
celona, en els centres
cívics.
“La crisi ha estat

molt dura entre els
arquitectes –explica
la degana–; encara
estem malament,
amb un creixement
pràcticament pla”.
Però, emfatitza, “ho
hem assumit, ens
hemdereenfocarcapa la rehabi
litació de la ciutat ja construïda,
especialment en eficiència ener
gètica, per contribuir al compli
ment dels compromisos de re
ducció d’emissions, i en accessi
bilitat, per millorar la qualitat de
vida de les persones”. I reclama
“polítiques públiques” que pro
moguinaquestprocésdecanvi.

“Quan es planteja la reforma
d’unacuinararesvegadesespen
saenunarquitecte–lamentaBes
traten–; però descartarho d’en
tradapotacabarsortintcar”.Puig
remata:“Oiquesi tensunproble
madesalutvasalmetge?Isiésle
gal,aunadvocat?Doncspertrac
tar qüestions sobre casa teva, un
arquitecte!”. Reconeixen que el

preu pot ser una bar
rera.Peraixò,creuen
que s’ha de buscar la
manera d’adaptar els
projectes a totes les
butxaques.
Malgrat el revés

que la professió ha
rebutdurantlareces
sió, hi continua ha
vent molt d’interès
perl’arquitecturaen
tre els joves. “És una
professió de futur
–subratlla la dega
na; unim humanis
me i tècnicaambcre
ativitat per donar

respostes a reptes que sovint en
cara no coneixem”; un futur for
jat gràcies a un passat extraordi
nari. Bona part del coneixement
acumulat és a l’arxiu històric del
col∙legi, un llegat ambmésdedos
milions de documents. “Un tre
sor –insisteix Puig– que mereix
unespaipúblicperpoderlocon
sultar idivulgar”.c

Assumpció Puig i Sandra Bestraten, dues dones al capdavant del Col∙legi d’Arquitectes
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La degana, Assumpció Puig (esquerra), i la presidenta de la demarcació de Barcelona, Sandra Bestraten, a la seu del col∙legi
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Unxàrter
deixa al Prat
150passatgers
sense poder
volar
BARCELONA Efe

Un grup d’uns 150 passatgers va
quedar atrapat dissabte a la ma
tinada a la terminal T2 de l’ae
roport del Prat després que es
cancel∙lés el seu vol xàrter amb
destinació a Trondheim (No
ruega) –“sense cap avís ni ex
plicació”–, on s’havien d’embar
car en un creuer pels fiords no
ruecs.
Un altre grup d’afectats vivia

una situació semblant a l’aero
port noruec, ja que sense el vol
d’anada no es pot operar el vol
de tornada, i ells tampoc no sa
bien quan podrien tornar a casa.
A les 7 h d’aquest dissabte

s’havia d’enlairar el vol xàrter
de la companyia romanesa Co
brex en direcció a Trondheim
per començar després un cre
uer pels fiords durant una set
mana organitzat per la compa
nyia Pullmantur, però els pas
satgers es van trobar que el seu
vol havia estat cancel∙lat sense
que ningú els hagués comunicat
res”. Els passatgers van assegu
rar que l’única informació a què
van accedir va ser que el seu vol
havia estat cancel∙lat “per mo
tius tècnics”.
Després de les nombroses

queixes i denúncies, els passat
gers afectats van rebre una carta
oficial de Pullmantur en què ha
comunicat que l’aparell de Co
brex havia tingut “un problema
tècnic que li impedia volar a
l’hora establerta”.
A més, en aquesta carta Pull

mantur els assegurava que faria
tot el que estigués al seu abast
per aconseguir que puguessin
arribar a la destinació i així co
mençar el creuer Fiords del
Nord amb el vaixell Zenith”.
En aquest sentit, Pullmantur

ha ofert als passatgers allotjar
se en diversos hotels de Barce
lona fins que pugui assegurar
los un altre vol, sense especifi
car quan.Amitja tardad’ahir els
viatgers encara no sabien en
quin moment se solucionaria la
incidència.“El problema és que
ja hem perdut dos dies de va
cances i encara no sabem si po
drem volar ni on”, es lamentava
un dels afectats.
Els passatgers han presentat

una reclamació conjunta a Ae
na, en espera de poderse em
barcar en el seu vol i poder co
mençar finalment fi les vacan
ces contractades per a aquest
estiu.c
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