
s la persona que exer-
ceix l’art de projectar 
edificis i obres sem-
blants, dreçar-ne els 
plans i dirigir-ne la 

construcció. Així és com el Dicci-
onari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans defineix la figura d’un profes-
sional de prestigi, l’arquitecte. 

Aquest ofici viu avui una pro-
gressiva recuperació després dels 
anys més durs de la crisi econòmi-
ca, quan l’arquitectura va veure’s 
directament afectada per la desfe-
ta del sector de la construcció. 

A l’actualitat, els estudis d’ar-
quitectura comencen a projectar 
altra vegada edificis d’obra nova, 
que són els tipus d’encàrrecs que 
precisament més els van disminu-
ir arran de la crisi de la construc-
ció. Durant aquest temps, les re-
formes d’edificis i les petites obres 
han ocupat una bona part de les 
feina dels arquitectes. Així ho as-
senyala el darrer informe “Estat de 
la professió d’arquitecte a Europa 
el 2016”, elaborat pel Consell d’Ar-
quitectes d’Europa. 

La tasca de dissenyar espais, però, 
encara el futur tendint a la recu-
peració. Una mostra n’és que, 
l’any passat, els visats per erigir 
habitatges de nova planta o per fer 
grans rehabiltacions va créixer un 
32 per cent a Catalunya. De pro-
jectes d’aquest tipus se’n van 
comptabilitzar fins a 11.250, se-
gons dades del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya. 

La mateixa corporació gremial  
advertia, però, el mes passat que 
aquesta xifra queda molt lluny de 
la que el col·legi professional con-
sidera com a òptima per tal de ga-
rantir el bon estat del parc d’habi-
tages de Catalunya. I que hauria 
de ser de 40 mil projectes de grans 
rehabilitacions o obra nova l’any. 
A l’època prèvia a la crisi va arri-
bar-se als cent mil habitatges vi-
sats l’any. 

A Catalunya hi ha tres milions 
d’habitatges principals i un més, 
de secundaris, indica el col·legi. //
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