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Arriba el torn de renovar
els òrgans de govern del
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC). Entre
dimecres i dijous, deu mil
arquitectes hauran de
triar entre les tres candi-
datures que es presenten
al deganat. L’actual dega-
na en funcions i exsecretà-
ria de la junta, Assumpció
Puig, encapçala la candi-
datura Ara, arquitectes,
mentre que Emili Mir, vo-
cal en l’anterior junta, li-
dera la llista Obrim el
COAC, i el tercer candidat,
Ramon Torra, actualment
gerent de l’AMB, es pre-
senta amb la candidatura

Per un canvi al COAC.
Les candidatures de

Puig i Mir, com que han es-
tat membres de la junta,
es consideren continuis-
tes, mentre que Torra es
presenta com el renova-
dor. Puig va substituir, a fi-
nals de gener, el degà Lluís
Comerón, que va deixar el
càrrec per passar a presi-

dir el Consell Superior de
Col·legis d’Arquitectes
d’Espanya.

La preocupació per la
participació dels col·le-
giats és una qüestió que
preocupa els candidats els
darrers dies d’una campa-
nya que no ha pogut defu-
gir la situació política que
viu el país. Ara fa uns me-
sos, quan Comerón era en-
cara el degà, la junta va
aprovar un manifest en
què es condemnava la re-
pressió policial, fet que va
portar alguns col·legiats a
presentar una demanda
contra la junta. Precisa-
ment membres d’aquest
sector, pròxims a Ciuta-
dans, han presentat una
llista per a l’assemblea.

El to de la campanya ha
pujat de to els darrers dies
i Torra va denunciar, di-
jous passat, desqualifica-
cions i falses informacions
envers la seva candidatu-
ra, i va demanar l’actuació
del COAC, que va fer un co-
municat demanant que la
campanya es fes “amb el
joc net necessari”. Com ja
passar les anterior elec-
cions, els col·legiats po-

dran emetre el seu vot de
manera telemàtica dime-
cres i dijous, i presencial-
ment dijous. Es tracta, as-
seguren, d’estimular la
participació.

Els arquitectes afron-
ten la renovació dels seus
òrgan de govern en un mo-
ment que s’ha recuperat
l’activitat. La necessitat
de prestigiar la professió,
de posar el col·legi als ser-

vei dels col·legiats, de po-
tenciar la incorporació
d’arquitectes joves i
d’obrir mercats són punts
que, amb matisos, com-
parteixen les tres candida-
tures. Ramon Torra apos-
ta, a més a més, per des-
professionalitzar la junta
i, alhora, professionalitzar
l’estructura del col·legi per
recuperar i rellançar els
serveis. ■

a Deu mil col·legiats d’arreu del país estan cridats
a triar els òrgans de govern entre el 9 i el 10 de maig
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Tres candidatures
per dirigir el Col·legi
d’Arquitectes
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La xifra

10.200
arquitectes estan inscrits en
el Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunyai n’hi ha uns 6.000
que no ho estan.

Seu del Col·legi d’Arquitectes a Barcelona, amb l’emblemàtic mural de Miró ■ F.M. / ARXIU

L’Audiència de Barcelona
ha sextuplicat la indem-
nització que un jutjat va
imposar a l’Hospital dels
Nens de Barcelona i a les
asseguradores, en con-
cloure que hi va haver una
“negligència en l’atenció”
d’un menor de 2 anys i que
les seves seqüeles són
“gravíssimes”, ja que al fi-
nal van haver-li d’extirpar
bona part de l’intestí i ara
té un anus artificial i ha de
dur a la part abdominal
una bossa per als excre-
ments.

Álex tenia un any i mig
quan va tenir un episodi de
restrenyiment i el van dur
a l’Hospital de Nens, l’es-
tiu del 2008. Li van fer un
tractament ineficaç. Tres
mesos després, la situació

del menor va empitjorar i
van dur-lo a l’hospital de
Sant Pau, on va tenir tres
aturades cardíaques i van
extirpar-li l’intestí.

El titular del jutjat de pri-
mera instància 24 de Bar-
celona va fixar la indemnit-
zació en 225.000 euros per
al menor, quantitat que la
secció 16 de l’Audiència ele-
va ara a 1.178.999 euros,
en atendre les demandes
de l’advocat de la família,
José Antonio Fontanilla
Parra. Els pares reclama-
ven una indemnització
com a perjudicats directes.
L’Audiència precisa que
usa el barem de trànsit com
a guia i que en salut “no és
obligada la seva aplicació”,
com deia Fontanilla. Hi afe-
geix que eleva la indemnit-
zació al nen fins a 860.465
euros perquè “li ha canviat
la vida de forma dràstica i
per sempre”. A més, fixa
que el pare sigui indemnit-
zat amb 84.484 euros i la
mare amb 234.050 per ha-
ver hagut de deixar la feina
per atendre’l. ■
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BARCELONA

a L’Hospital dels
Nens de Barcelona ha
de pagar 1 milió a un
menor i als seus pares

L’Audiència sextuplica
una indemnització per
negligència mèdica


