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Com estan vivint els arquitec-
tes aquesta crisi tant des del ves-
sant sanitari com des de l’econò-
mic?

Pocs dies després de la declara-
ció de l’estat d’alarma, des del
COAC vam realitzar una enquesta
al col·lectiu. Es va comprovar que
l’activitat professional es mante-
nia gràcies al teletreball i al volum
de feina, perquè es portava una
inèrcia de projectes i d’obres en
curs. No obstant això, la tendència
dels nous encàrrecs és clarament
a la baixa: les dificultats ja s’estan
iniciant i preveiem que s’allarguin
fins al primer trimestre de ,
quan l’afectació d’aquesta atura-
da serà més evident. Així doncs,
estem molt preocupats pel futur.

La Taula de la Construcció, de
la qual el COAC forma part, de-
manava fa uns dies que, un cop
passi el confinament, s’apliquin
mesures per poder recuperar el
sector. S’ha fet algun pas? 

Totes les institucions del sector
estem bolcades a aconseguir el
compromís de l’administració per
frenar la caiguda del sector de la
construcció, que tan dramàtica
pot ser per a l’economia. Defen-
sem l’aplicació immediata de me-
sures econòmiques, financeres i
fiscals d’incentivació de la reha-
bilitació i la renovació urbana,
l’agilització i simplificació de trà-
mits burocràtics, apressar l’ator-
gament de llicències municipals,
donar respostes a tràmits que han
quedat aturats, agilitzar els con-
cursos públics, i també flexibilit-
zar aquest any la suspensió de lli-
cències d’obres durant l’estiu, res-
pectant sempre el descans dels
veïns i amb limitació d’horaris.
Davant les dificultats econòmi-
ques però, sobretot, davant la ur-

gència d’actuar contra l’emergèn-
cia climàtica, considerem impres-
cindible impulsar el Pacte Nacio-
nal per a la Renovació Urbana, on
agents públics i privats concretem
accions per transformar els nos-
tres habitatges, barris i ciutats.

La construcció ha de ser un
dels motors de recuperació de
l’economia a Girona? 

El sector de la construcció, tant
en l’obra nova com en la rehabili-
tació, ocupa un gran nombre de
treballadors i genera moltes opor-
tunitats laborals. Per tant, la seva
reactivació tindrà un efecte molt
positiu sobre l'ocupació i la dina-
mització econòmica. A més a
més, es detecten especialment
dues qüestions per resoldre i per

les quals és fonamental estimular
el sector. La primera és donar res-
posta a la problemàtica habitacio-
nal del país. I la segona, abordar
els reptes de present i de futur a
través de l’arquitectura. La quali-
tat de vida de les persones, la salut
i la lluita contra el canvi climàtic
en són alguns exemples.

L’administració no hauria de
ser la primera a reactivar l’eco-
nomia encarregant obra públi-
ca? En els premis d’Arquitectura
sempre predominen les inicia-
tives privades i pràcticament no
hi opten mai obres públiques
perquè no se’n fan...

Segurament,  l’administració
hauria, i així ho hem demanat,
d’agilitzar tots aquells concursos

públics previstos i alhora fomen-
tar-ne de nous. Els darrers anys,
hem comprovat que l’obra públi-
ca era molt minoritària entre els
projectes presentats als premis
d’arquitectura i esperem que
aquesta situació es reverteixi. Un
àmbit en el qual l’administració té
molt a fer és el parc residencial, on
els segments poblacionals més
fràgils i amb menys recursos pa-
teixen dificultats per poder acce-
dir-hi. Tenim un parc d’habitatge
social escàs i hem de treballar per
situar-nos als nivells d’altres paï-
sos europeus.

Es podrà tornar a generar
ocupació en el sector? 

La pandèmia de la covid- tin-
drà una afectació global, no no-
més en el nostre sector, i per tant
haurem d’establir els mecanismes
que permetin reactivar-nos el
més aviat possible i tornar a gene-
rar, controladament, ocupació.
Hem de respondre a un creixe-
ment moderat i sostenible, en
equilibri amb les necessitats so-
cials. I moltes de les accions i pro-
postes que hem anat plantejant
durant els darrers dos mesos van
en aquesta direcció. Els canvis
disruptius que ens porta la indús-
tria ., així com la conveniència
de ser cada vegada més transver-
sals, faran que el sector generi no-
ves i desconegudes oportunitats.
Però perquè això sigui així, ens
caldrà reformular el model pro-
ductiu i incloure una visió estra-
tègica a llarg termini.

A quins canvis s’haurà
d’adaptar la pràctica professio-
nal de l’arquitectura? 

No és tant com s’ha d’adaptar la
pràctica professional als canvis,
sinó com l’arquitectura pot im-
pulsar els canvis que la societat
necessita. Si algun efecte positiu

ha tingut aquest confinament, és
la posada en valor de la qualitat de
les nostres llars, dels seus espais.
En destaca la necessitat de comp-
tar amb elements que promoguin
la salut, com són la ventilació, l’aï-
llament tèrmic i acústic, les sorti-
des exteriors per captar la llum so-
lar... en definitiva, el bon estat de
l’habitatge. En paral·lel, l’urbanis-
me també ocuparà un paper clau
en la reformulació de les ciutats.
En termes de sostenibilitat econò-
mica, social i ambiental, els barris
tenen l’escala òptima per millorar
la qualitat de vida de les persones.

Què aprendrem, si és que
aprenem alguna cosa, d’aquesta
crisi? 

Crec que hem millorat en resi-
liència i en el reconeixement de
qüestions que abans considerà-
vem bàsiques. Un cop haguem
superat la crisi de la covid-, el
que de ben segur haurem de fer,
amb els coneixements adquirits,
és abordar urgentment l’emer-
gència climàtica. L’arrosseguem
des de fa molts anys amb escepti-
cisme, per part d’alguns, i amb so-
lucions supèrflues i encara a mig
gas, per part d’altres. 

És optimista de cara al futur?  
Ara és moment de ser exigents

i responsables amb el nostre pre-
sent i futur. I per tant ens tocarà
treballar, molt i conjuntament,
amb tots els agents socials i les ins-
titucions, per afrontar els reptes
globals i locals que tenim al da-
vant. Des de l’arquitectura i l’ur-
banisme, és hora d’apostar per la
rehabilitació i la renovació urba-
na, assumint compromisos per
defensar la salut, lluitar contra el
canvi climàtic i alhora aturar l’im-
pacte econòmic que podria tenir
deixar caure el sector de la cons-
trucció.
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«L’administració hauria d’agilitzar
tots els concursos públics previstos»

President de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Defensa treballar de manera global i conjunta tots els
agents socials i les institucions per afrontar la sortida d’aquesta crisi, que inevitablement ha afectat també el sector de la construcció i l’habitatge.
Marc Riera demana també que les administracions tirin endavant les obres ja previstes i que fomentin nous concursos públics.

Riera considera que cal treballar molt per recuperar-se. COAC


