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Jordi Ludevid: «ja sigui a Nairobi o a
Manresa, l’habitabilitat és el problema»

El bagenc que presideix els arquitectes de tot l’estat dóna les claus per al futur de la professió
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Crònica
Francesc Galindo

MANRESA

E

l futur de l’arquitectura
està més a les mans dels
estats que dels mateixos
arquitectes.
Aquesta va ser una de les reﬂexions que el president dels arquitectes de tot l’estat, el bagenc
Jordi Ludevid, va fer davant dels
representants de la professió que
omplien la sala d’actes de la casa
Lluvià de Manresa, en un acte organitzat per la Delegació del Bages-Berguedà del COAC.
Ludevid, l’arquitecte alfa resident a Cabrianes, guanyador de
sis disputades eleccions que l’han
portat de ser president de la delegació del Bages-Berguedà del
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
a ser el president del Consell Superior dels Col·legis dels Arquitectes d'Espanya, compartia la
mirada que té des de la seva talaia.
I deia coses com aquestes: «sense

polítiques públiques, Europa perdrà l’arquitectura», i «no hi ha política pública d’habitabilitat perquè
s’ha considerat que es podia posar
en mans del mercat. Un error».
Mentre que la salut i l’educació
han estat a recer de l’estat, l’habitabilitat s’ha deixat a la intempèrie
del mercat, i els problemes descomunals generats per la bombolla immobiliària haurien d’haver demostrat que amb l’habitabilitat no s’hi juga. Però no ha
estat així. «Si encara no està regulat
què és un habitatge digne!», es
dolia Ludevid.
L’arquitecte coautor de l’ediﬁci
de la FUB recordava que això passa en un estat que «és tan ineﬁcient
que fer qualsevol cosa costa deu
vegades més que a França», en el
qual hi ha temes importants a cabassos pendents de regulació i
en el qual l’estat del Consell Superior dels Col·legis dels Arquitectes d’Espanya era un desastre
abans de la seva arribada, amb
dues faccions absolutament enfrontades. Va fer una repassada

SORTIDES EN GRUP DES DE MANRESA
GRAN CREUER FLUVIAL
PER BÈLGICA I HOLANDA

OFERTA

Del 6 al 13 d'agost (8 dies)
Preus per persona:

Jordi Ludevid durant la conferència a la casa Lluvià de Manresa

de la tasca realitzada des del 2010,
una feina d’endreça realitzada seguint un mapa dels principals
problemes de la professió.
Els fonaments de la seva xerrada, però, van ser la percepció
de l’arquitectura com «el parent
pobre de les polítiques públiques»
en un marc en el qual «amb la
salut no s’hi pot jugar, però amb
l’habitabilitat sí», i els arquitectes
estan «ﬁns a la barretina de no
sentir-nos respectats». Va dir que
«ja sigui a Nairobi o a Manresa,

l’habitabilitat és el problema», i
que «si el problema és l’habitabilitat, l’arquitectura és la solució»,
una solució que passa per tenir
clar que «els arquitectes som els
soldats de l’habitabilitat».
Uns arquitectes que s’han d’especialitzar més i coordinar més
bé, i que s’enfronten al repte
d’aconseguir posar en primer pla
la seva importància com a responsables del segon cos, la segona
pell de qualsevol persona: casa
seva.

€
Camarot doble Coberta Superior 1.850 €

945 €

Del 12 al 15 d’agost

1.475 €

COSTA AMALFITANA (3 dies)
Del 18 al 25 d’agost

FESTA DE LES FLORS A LUCHO (3 dies)
CANTABRIA I PICS D’EUROPA (6 dies)
Del 4 al 9 de setembre
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985 €

LIQUIDACIÓ

275 €

-30 %

585 €

Si fa LIKE al nostre facebook
podrà veure les ofertes
excepcionals
de darrera hora
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La presentació de l’Associació
Little Stars de la Catalunya Central, orientada a donar suport a famílies que han tingut la mort d’un
nadó en l’etapa gestacional o neonatal, tindrà lloc demà a les 7 de la
tarda a la sala d’actes del Centre
Cultural del Casino de Manresa.
L’acte tindrà la participació de l’escriptora i periodista Bàrbara Julbe; la psicòloga perinatal Elena
Crespi; i clourà l’acte la regidora
de Cohesió Social, Gent Gran i Salut de l’Ajuntament de Manresa,
Mercè Rosich.
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ESCAPADA A LONDRES (4 dies)

Del 12 al 15 d’agost

La CUP ha organitzat un acte
pel sí al referèndum dissabte a les
8 del vespre a la Plana de l’Om de
Manresa, que tindrà la presència
de Víctor Callejas, militant del
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a Jaén i un dels participants en l'ocupació de la ﬁnca
abandonada de Jaén coneguda
com a Cerro Libertad propietat
del BBVA. També hi intervindran
Joan Belda, secretari general de
Podem a Sant Adrià de Besòs, i la
diputada sallentina de la CUP
Anna Gabriel. L'acte inclourà l’actuació de la cantautora de Moià
Namina i d’actuacions de música
i cultura popular.

Tai-txi contra
el càncer infantil,
aquest divendres
a la Plana de l’Om

* Vols directe des de Barcelona
* Trasllats
* Creuer de 7 nits amb el vaixell
SWITZERLAND II de 4*
* Pensió completa
* 6 visites incloses: Amsterdam,
Rotterdam, Middelburg, Gant, Anvers
i Brussel·les

Del 18 al 25 d’agost
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Presenten Little
Stars de la
Catalunya Central

Camarot doble Coberta Principal 1.730

CIUTATS IMPERIALS:
PRAGA, VIENA I BUDAPEST (4 dies)

Acte de la CUP
a favor del sí
al referèndum

EN TOTS ELS ARTICLES
PÀRQUING
GRATUÏT
CLIENTS

C/ Sant Cristòfol, 16 -

MANRESA

HORARI BOTIGA: de dilluns a dissabte
de 9.00 a 21.15 hores

NO TANQUEM AL MIGDIA

L’auditori de la Plana de l’Om
de Manresa acollirà divendres a
les 8 del vespre una exhibició de
tai-txi en beneﬁci de l’associació
contra el càncer infantil Adrián
González Lanza. Les entrades
tindran un cost de 5 euros i els diners recollits aniran destinats íntegrament a l’associació manresana.
La demostració anirà a càrrec
d’alumnes de tai-txi del gimnàs
Esport-7 de Manresa, conduïts
pel professor Marcelo Leal i per
dos mestres de l’escola superior
de Wudang de Madrid.
En l’exhibició, l’espectador podrà, d’una banda, veure i conèixer
els diferents tipus de tai-txi i de txikung, i d’altra banda, rebrà missatges de conscienciació per
adoptar un estil de vida més saludable i assossegat. L’acte, que tindrà una durada d’una hora i mitja,
inclourà la venda d’imatges
d’aquesta pràctica, i els fons aniran destinats a la mateixa causa.

