Tres eixos,
quinze mesures
El nostre projecte per un
COAC útil, valent i obert

El COAC útil,
valent i obert
Tots els arquitectes, totes les arquitectes som essencials.
Totes les arquitectes, tots els arquitectes fem arquitectura.
Tots estimem la nostra professió, perquè tots contribuïm
a crear espais de vida.
Si això és així, per què tants companys i companyes no
troben utilitat al Col·legi? Per què tants i tantes arquitectes
senten que el Col·legi no els defensa o no els escolta? Per
què no se’l senten seu, per què no el veuen com la casa de
tots els arquitectes?
La nostra és una candidatura amb voluntat de servei. Amb
força i amb idees per fer del COAC l’instrument útil, valent
i fort que la professió demanda i tu et mereixes.
Suma’t a fer el COAC de tothom. Et proposem algunes
idees per fer-ho possible.
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Per als arquitectes,
el COAC útil

1. Que vol ser la casa de tots els arquitectes i
el punt de trobada de la professió.
—Oferirem noves maneres de vincular-s’hi i implicar-s’hi
atenent a les diverses condicions professionals, personals
i econòmiques.
—Posarem a disposició dels col·legiats espais per al suport
de la seva activitat professional (com ara reunions amb
clients o sessions de treball).
—Organitzarem sessions de networking i col·laboració
entre els diferents perfils professionals (grups de treball)
i en crearem de nous.
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2. Que atén sempre, i atén sempre bé.

  
—Prioritzarem l’atenció immediata.Tota pregunta té resposta:
agilitzarem el sistema d’atenció, garantint-ne la traçabilitat.
—Agilitzarem i facilitarem la comunicació entre els col·legiats
i els serveis que s’ofereixen des del Col·legi.
—Transformarem el web i l’app com a eines essencials i
necessàries per a l’arquitecte, endreçant de forma coherent
i fàcil els seus continguts.

3. Que respecta i que valora la diversitat
professional, donant veu a tots els perfils i
sensibilitats.
—Escoltarem activament les arquitectes i els arquitectes per
actualitzar de forma continuada les eines i serveis que el Col·legi
posa a la seva disposició per gestionar les seves necessitats.
—Potenciarem els grups de treball i fòrums de debat, per a
donar resposta a les diferents especialitats.
—Reforçarem el suport que el Col·legi ofereix als arquitectes
que s’inicien en l’àmbit professional.
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4. Que dona i crea serveis nous atenent a les
necessitats dels col·legiats.
—Potenciarem l’OCT, Oficina ConsultoraTècnica, per actualitzar
i augmentar les eines a disposició dels col·legiats.
—Impulsarem l’OCP, Oficina de Contractació Pública, per tal
que sigui un departament eficient, capaç de cooperar amb les
administracions.
—Potenciarem les OficinesTècniques de Rehabilitació (Fons Next
Generation) per a crear noves oportunitats per als col·legiats.

5. Que es gestiona de manera professional,
té objectius mesurables i valora els seus
treballadors.
—Centrarem l’estratègia dels serveis del Col·legi en el suport
professional, establint indicadors i objectius en tots els
departaments.
—Millorarem l’eficiència automatitzant processos interns, de
gestió, productius i administratius.
—Reorientarem la transformació digital del COAC per a millorarne l’eficiència, la transparència i la qualitat dels serveis del
Col·legi.
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Per a l’arquitectura,
el COAC valent

1. Que entoma i dona resposta als reptes
que l’exercici professional té plantejats.
—Treballarem amb totes les Demarcacions del COAC,
atenent a les necessitats i característiques pròpies dels
nostres territoris.
—Incorporarem el coneixement disciplinar que aporten
les nostres Agrupacions i afavorirem la seva participació
en la definició de les estratègies de l’acció de govern.
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2. Que treballa amb el sector públic i
empreses mixtes per millorar i agilitzar els
processos interns.
—Promourem una intensa relació de treball amb cadascuna
de les Administracions, oferint uns serveis de suport per
millorar la seva eficiència.
—Impulsarem el Projecte Llicències Catalunya, cooperant
amb les Administracions per a agilitzar el cicle de concessió
de llicències.
—Donarem suport als arquitectes que treballen a les
Administracions des dels departaments de visats, assessoria
jurídica, oficines tècniques i formació continuada a l’Escola
Sert.

3. Que defensa la qualitat de la nostra
feina proposant un sistema de barems de
referència amb les administracions.
—Treballarem per establir, conjuntament amb les
Administracions, uns honoraris mínims de referència per als
serveis professionals d’arquitectura, garantint la qualitat del
nostre servei i oferint el detall de les feines que comporta
aquest.
—Prendrem com a referència els treballs interns del Col·legi
com els barems que ja tenen alguns departaments i els sistemes
de valoració desenvolupats per altres institucions com l’Itec.
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4. Que impulsa l’elaboració i tramitació del
Reglament de la Llei de l’Arquitectura.
—Assegurarem la presència activa en els organismes
competents per impulsar les noves legislacions (Llei de
l’arquitectura, Pacte per a la renovació urbana, etc).
—Col·laborarem en definir i millorar les condicions dels treballs
per garantir la qualitat de l’Arquitectura Pública, establint
models de contracte i sistemes de concurs que respectin i
valorin justament la nostra feina.
—Proposarem aquestes determinacions com a referència per
garantir la qualitat també en el sector privat.

5. Que dona eines per abordar noves
necessitats i nous territoris professionals.
—Treballarem per tal que l’Escola Sert es converteixi en el
centre de formació contínua de referència dels arquitectes i
altres professionals del sector, tot garantint la seva viabilitat
dins de la Institució.
—Reformularem els programes acadèmics, trobant sinergies
amb universitats, escoles d’arquitectura, i administracions per
tal que s’adeqüin a les necessitats de la societat actual.
—Reestablirem els canals de relacions amb les escoles per
recuperar continuïtats entre les etapes formatives i professionals
dels arquitectes.
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Per a la societat,
el COAC obert
1. Que impulsa i dota de contingut ambiciós
les eines culturals pròpies: Arxiu COAC,
Biblioteca i Centre Obert d’Arquitectura, tot
subratllant el seu valor i desenvolupant nous
formats de difusió culturals.
—Garantirem la continuïtat i creixement de l’Arxiu i de la
Biblioteca com a elements fonamentals del Patrimoni Cultural
i de la identitat de l’Arquitectura i dels arquitectes catalans.
—Desenvoluparem el nou Centre Obert d’Arquitectura,
definint la seva estructura jurídica, la seva governança i els
instruments de difusió online.
—Aconseguirem l’autofinançament de l’Àrea de Cultura
establint relacions de mecenatge i esponsorització amb
el món professional i empresarial per acostar la riquesa
patrimonial del COAC a la societat.
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2. Que treballa per difondre el valor de
l’arquitectura i de les ciutats, fent evident com
el treball dels arquitectes és clau per millorar
la vida de les persones i de la nostra societat.
—Organitzarem un pla d’accions culturals relacionades amb
l’arquitectura, la ciutat i el territori, incloent-hi també tots
altres camps de la cultura, per posar en valor la feina dels
arquitectes per la nostra societat.
—Recollirem i donarem resposta als reptes que l’evolució
de la nostra societat demana pel rol dels arquitectes i de
l’arquitectura.
—Restablirem el Servei d’Itineraris d’Arquitectura amb una
oferta permanent i especialitzada a càrrec de guies habilitats
pels programes de formació de l’Escola Sert.

3. Que té veu pròpia i no es tanca en si mateix,
i aborda el debat públic i els nous reptes de la
societat, les ciutats, la cultura i l’arquitectura
—Donarem molta més visibilitat als grups de treball de les
demarcacions, dels districtes de Barcelona i les delegacions
territorials, farem arribar l’opinió dels arquitectes en relació
a temes rellevants de l’urbanisme de la ciutat.
—Farem dels grups territorials l’eina per connectar amb els
nostres conciutadans.
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4. Que veu en el projecte 22/26 una oportunitat
d’or per explicar-se al món i regenerar el
prestigi de la professió.
—Organitzarem de cara a l’any 2024 la celebració del 150è
aniversari de la constitució de l’Associació d’Arquitectes de
Catalunya (1874), per explicar l’evolució de l’Arquitectura
Catalana i de la professió.
—Enfortirem les relacions exteriors, reforçant l’acció amb
la new european bauhaus, amb l’UIA, i també amb les
institucions col·legials de l’Estat i de la Comunitat Europea.
—Coorganitzarem amb altres institucions (UIA, Cscae,
Ministeri, Generalitat, Ajuntament) la celebració del Congrés
Barcelona Capital Mundial de l’Arquitectura 2026.

5. Que impulsa la celebració del 150è aniversari
de la constitució de l’Associació d’Arquitectes
de Catalunya el proper 2024.
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Candidatura
Junta de Govern
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Junta de la demarcació
de Barcelona
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Llista de representants
de Barcelona
1. Manuel Ruisánchez Capelástegui
2. Pere Castelltort Sales
3. Anna Prats Iraola
4. Lluís Dalmau Arbós
5. Duna Bellmunt Tarragó
6. Julio Garnica González-Bárcena
7. Esther Díaz Salas
8. Katrin Baumgarten
9. Cristina Navas Pacheco
10. Salvador Torrents Vergés
11. Francesc Guasch Fernández
12. Alberto Alegret Burgués
13. Josep Lluis Ortega Blanco
14. Albert Chouciño Bazán
15. Javier del Olmo Marote
16. Iris Moyés i Polo
17. F. Xavier Gómez Expósito
18. Miquel Nieto i Garcia
19. Josep Pons Cardona
20. Jose Juan Martinez Larriba
21. Federica Patrón
22. Manuel Gómez Triviño
23. Jordi Mestrich Reina
24. Carlota Nadal Sales
25. Jesús Esquinas Dessy
26. Robert Espí Doménech
27. Gisela Steiger Riba
28. Sergi Carulla Altadill
29. Luís Felipe Infiesta Calzado
30. Montserrat Galindo Casas
31. Ignacio Sanfeliu Arboix
32. Miquel Cuellas Canedo
33. Patricia Abrudan
34. Yago Oliva Tauler
35. Enric Serra Riera
36. Laura Prados Gimeno
37. Antoni Reverter Ponce
38. Ramon Muñoz Jordan
39. Olga Gutierrez Prat
40. Francesc Bacardit Segués
41. Marc Miranda Segu
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42. Andrea Masip Noguera
43. Claudio Carmona Parcerisa
44. Jorge Juan Mañas Ibañez
45. Lourdes Maresma Biayna
46. Albert Coll Folch
47. Alfredo Bernard Ripoll
48. Nieves Fernandez Montes
49. Joaquin González-Rojas Quera
50. Ignacio Infiesta Madurga
51. Álvaro Clua Uceda
52. Oscar Blasco Lázaro
53. Marta Bayona Mas
54. Albert Artigas Capellades
55. Borja Ferrater Arquer
56. Sergi Balaguer Barbadillo
57. Agata Buscemi
58. Francesc Anyó Sayol
59. Jordi Bellmunt Chiva
60. Gemma Tarragó Sala
61. Quim Garcés Lanciano
62. Roger Llimargas Lloveras
63. Gemma Ojea Piñata
64. Ignasi Blanxart Raventós
65. Alfredo Peñafiel Suarez
66. Marta Mur Aguilar
67. Robert de Paauw Sole
68. Miquel Batlle Pages
69. Isidre Roca Burés
70. Anna Duelo Alfonso
71. Albert Llurba Bonafont
72. Pere Manubens Gil
73. Angel Rico Painceiras
74. Ana Bracons Botaya
75. Miquel Garcia Maristany
76. Ignacio Galan Santacana
77. Victor Fanlo Punte
78. Lolita Queralt Gimeno
79. Isaac Morilla Santallucia
80. Enric Jiménez Mercader
81. Iñaki Rigo García
82. Zaida Perez Rodriguez

83. Jordi Fornells Roig
84. Pablo Notario García
85. Antoni Amat Reyero
86. Ada Sanchez Arcusa
87. Francisco Javier Rodríguez Cambres
88. Josep Bolet Martí
89. Íñigo Ugalde
90. Núria Cantó Gelpí
91. Jorge Cuevas Gómez
92. Fran Llonch Vilalta
93. Jerónimo Buxareu Padrós
94. Ana Maria Riera Martorell
95. Tomer Eilon
96. Javier Cristobal Diloy
97. Carles Madrid Abril
98. Paz Calleja Battaner
99. Germán Manuel Pérez Fernández
100.Fabian Mario Ostrovsky Ninburg
101.Clara de Solà-Morales Serra
102.Juan Durá Gil
103.Eduard Riba de Palau
104.Marçal Dasquens Tapias
105.Eulàlia Busquets Vidal
106.Jordi Rogent i Albiol
107.David Cuartero Torrano
108.Miquel Àngel Sala Mateus
109.Dolores Cachafeiro González
110.Joan Vera Garcia
111.Gerard Torrent Izquierdo
112.Eduard Permanyer Pintor
113.Maria Teresa Alonso Argul
114.Salvador Droch Lopez
115.Felip-Neri Gordi i Canalda
116.Josep Maria Gutierrez Noguera
117.Maria Lluïsa Felip Garcia
118.Mario Luis Corea Aiello
119.Eduard Gascón Ciment
120.Karin Elke Hofert Feix
121.Robert Brufau Niubó
122.Carles Ferrater Lambarri
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Llista de representants
del Vallès
1. Joan Carles Reviejo Salomó
2. Ignasi Bonet Peitx
3. Joan Argemí Ballbé
4. Núria Alemany Blasco
5. Jaume Auró Pujol
6. Berta del Moral Bernaus
7. Pere Font Farrés
8. Silvia Porqueras Montolio
9. Lluís Martínez González
10. Clàudia Artal Febrer
11. Xavier Mateu Palau
12. Marta Martí Argemí
13. Josep Maria Gallemí Grau
14. Margarita Cerezo Giner
15. BernatArgemí Ballbé
16. Núria Marcet Boada
17. Xavier Olivella Mata
18. Marta González González
19. Mateu Argemí Ballbé
20. Silvia Mas
21. Joel Bages Sanabra
22. Gemma Bas Solà
23. Sara Roig Ruiz
24. Miquel Bosch Torres
25. Nuria Bordas Contel
26. Jordi Moreno Jiménez
27. Carla Torres Soler
28. Roger Guardia Marti
29. Jordi Llort Bosch
30. Jordi M. Lopez Claveria
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