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Arquitectura per construir un país millor
atalunya es distingeix
des de fa temps per una
arquitectura i un urbanisme que han esdevingut una part intrínseca de la nostra cultura. Ambdós
estan caracteritzats per un fort
compromís amb la construcció
col·lectiva de la ciutat mitjançant
edificis, espais públics i planejaments urbans de gran qualitat,
que han estat mereixedors d’un
sòlid prestigi internacional.
Amb l’arribada de la democràcia
aquest compromís va tenir un aliat
important en les administracions
públiques, que han contribuït a
transformar i millorar el patrimoni urbà fent de l’arquitectura una
política pública, tant en les decisions de definició urbana com en els
nous edificis i equipaments. En
l’actualitat, malauradament, el
marc jurídic i econòmic i les condicions en les quals es fa arquitectura s’han anat deteriorant fins al
punt de no afavorir la seva qualitat i, en molts casos, dificultar-la o
fer-la gairebé impossible.
D’una banda, l’afebliment dels
instruments col·lectius i la prioritat dels criteris economicistes situen la qualitat i els recursos per assolir-la com a valors no prioritaris.
De l’altra, la complexitat de la presa de decisions fa cada cop més difícil actuar amb la visió integral
que demana la naturalesa de la ciutat, no compartimentada en departaments estancs, visió sense la qual
moltes decisions esdevenen absurdes i contraproduents. Finalment,
les conseqüències a llarg termini
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tingui en compte la did’aquestes decisions,
que depassen inevitamensió cultural i la
blement els moments
qualitat del tractament
en què són preses, xofísic dels espais. Alguns
quen cada cop més amb
estats membres han inuns mecanismes d’actucorporat parcialment
ació que prioritzen els
en les seves legislacions
resultats a curt termini,
aquesta posició i el seu
molt allunyats del bé codesenvolupament. En
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blic”. Posteriorment, el Consell
mesures de divulgació i impuls de la
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Prioritzar els criteris
econòmics per sobre dels
instruments col·lectius
perjudica la qualitat
en l’arquitectura
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Estableix noves regles del joc per a
les administracions públiques, per
tal de garantir que les seves actuacions i licitacions responguin a l’interès general objecte d’aquesta llei.
Així, es defineix la composició i els
mecanismes de transparència dels
jurats; s’evita la compartimentació
del procés integral de projecció i direcció de les obres; es fixen valors
orientatius per als contractes de
serveis que regularitzin les condicions dels professionals, i s’estableixen mecanismes per als concursos
que propiciïn tant la selecció de la
millor proposta com la participació
de petits despatxos, joves professionals i altres col·lectius.
Els arquitectes fa temps que
plantegem la necessitat de canvis
significatius en el marc legal
d’aquestes activitats, pel que fa al
seu vessant econòmic, social i de
transformació urbana i territorial.
Cal que el que hem après de la crisi
ens permeti desenvolupar un context millor per al futur; no podem
resignar-nos a una situació com
l’actual, tan “precaritzada” i poc orientada a la qualitat i a l’interès general a curt i llarg terminis.
El nou projecte de llei, impulsat
pel departament de Territori i Sostenibilitat i en el qual el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya ha
col·laborat intensament, ja ha esdevingut, malgrat la limitació de l’àmbit competencial català, una referència capdavantera a nivell internacional. Serà un bon instrument
per afrontar els propers anys amb la
il·lusió de seguir construint entre
tots un país cada cop millor.

El que hem après de la
crisi ens ha de permetre
desenvolupar un context
millor per al futur, no
podem resignar-nos
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Comerç amb la vida humana

La llei del rei

El comerç d’éssers humans mou cada any
entre 7.000 i 10.000 milions de dòlars al
món. Fins a dos milions de nens estan
subjectes a la prostitució en el comerç sexual mundial. Al voltant de 20 milions de
persones són víctimes del treball forçós.
L’esclavitud en forma de tràfic de persones ha assolit un volum financer equiparable –si no superior– al del tràfic d’armes o drogues. Les dones i els nens són
les principals víctimes d’aquest tràfic
horrible en forma de xarxes criminals.
Es tracta d’un delicte que ha de ser perseguit a escala global, amb instruments legals i policials compartits i coordinats. Però també suposa un desafiament: l’objectiu últim és frenar la sagnia humana que
pateixen els països més pobres del món.

És molt significatiu que el cap d’estat espanyol hagi de recordar que la llei s’ha de
complir. Il·lustra la profunda fragilitat
d’un govern central afeblit per la seva incapacitat de governar i per la corrupció
endèmica que pateix.
N’és una prova la constant apel·lació
a l’aparell judicial per resoldre certes
qüestions i el seu enginy per proferir
amenaces a tort i a dret. Em pregunto,
doncs, a qui va adreçada la súplica. I m’ho
pregunto perquè l’Estat incompleix la
llei, per exemple, quan envaeix competències autonòmiques o quan oblida maliciosament la disposició addicional tercera de l’Estatut, llei avalada pel Tribunal Constitucional després de patir, precisament, la seva censura.
La greu situació econòmica que suporta Catalunya és fruit d’aquest pervers
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incompliment. Som una nació afermada
al capdamunt del rànquing europeu de
creació de riquesa, però, paradoxalment,
sofrim per culpa d’una sagnia de 16.000
milions d’euros any rere any.
Respectar la llei, diu. Vet-ho aquí.
XAVIER-S. RIBELLES I PUIG
LLEIDA

Animals nostrats
Sóc veterinari i a casa convivim tres persones i dos gossos. Dos gossos d’atura
que aporten el que donen aquests animals: alegria, companyia, fidelitat... Però també aporten els trets inherents a
aquesta raça: lleialtat, rusticitat, reserva
davant dels estranys, poques ganes de
cridar l’atenció, treballadors...
Tenir un gos d’atura català afegeix un
valor patrimonial, un compromís per tenir una raça ben nostrada. També ho són

Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:
@diariARA

facebook.com/diariARA @ cartes@ara.cat

Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona

Fe d’errades: opinio@ara.cat

el ruc català, el cavall pirinenc català, la
vaca pallaresa, l’oca empordanesa, tot un
reguitzell de coloms, les gallines empordanesa, penedesenca, vilafranquina, paradís i Prat, les cabres blanca de Rasquera i catalana, les ovelles aranesa, xisqueta, ripollesa i berberina.... El panorama
animal català és extens.
Sobta que una raça com la del gos
d’atura cada vegada es vegi menys. Per
això animo tots aquells que desitgin posar un gos a la seva vida que es plantegin
aquesta raça.
PERE-MIQUEL PARÉS I CASANOVA
ANSERALL
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