
  

NOTA DE PREMSA 

 
Lluís Comerón, degà en funcions del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
ha explicat la transformació de la professió cap a la diversificació 
 

“El sector de la construcció ha de jugar un paper 
important en la sortida de la crisi” 
 
El COAC ofereix al sector de la construcció noves eines per ajudar a la seva 
recuperació  
 
Barcelona, a 24 de febrer de 2010.-  Lluís Comerón, degà en funcions del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) des del 13 de gener de 2010, ha explicat aquest 
matí com s'està transformant  la professió d'arquitecte i el seu context, en que s’ha de 
passar de demonitzar el sector de la construcció a veure’l com a part essencial en la 
sortida de la crisi.  
 
Així mateix, ha donat a conèixer les eines d’acompanyament al col·legiat 
desenvolupades des del COAC i el paper de la institució en la defensa i impuls de la 
recuperació de l'arquitectura, factors tots ells necessaris per a la reactivació econòmica 
al país. 
 
La construcció, un sector clau en la recuperació econòmica 
Segons Comerón, en el decurs de la crisi econòmica actual, el sector de la construcció 
a Espanya ha estat criminalitzat sense tenir en compte que s’ha modernitzat dins un 
nou marc normatiu de gran complexitat orientat a garantir confort i qualitat als usuaris. 
“En els últims anys el sector de la construcció ha aportat qualitat i excel·lència 
arquitectònica. Ha augmentat la seva capacitat productiva i ha incorporat la 
industrialització de materials, la recerca i la innovació a les empreses, la millora tècnica 
i  l’aposta per la sostenibilitat”. 
 
Per això, Comerón reivindica el paper clau de la construcció en la sortida de la crisi. “El 
sector de la construcció no està perdut. És cert que no està en condicions de liderar la 
sortida de la crisi, però sense el sector de la construcció no ens en sortirem.” Tot i 
posar l’accent en la rehabilitació com una de les àrees en creixement —a Catalunya 
suposa un 33% de l’activitat total del sector—, Comerón ha reivindicat l’obra nova com 
a part fonamental en la recuperació i ha incitat a construir “entre tots l’entorn necessari 
per a la recuperació del sector”. 
 
En aquest sentit, la contribució del COAC es materialitza en el desenvolupament de  
diverses eines, com l’estàndard COAC de redacció de projecte. Es tracta d’un sistema 
de gestió i seguiment de tot el procés d’edificació, que incorpora un conjunt complert 
de guies, documents d’ajut a l’elaboració dels projectes i normativa vigent. D’aquesta 
manera, el COAC fa una important aportació al sector facilitant la gestió, la producció i 
el control de qualitat dels projectes en el complex entramat normatiu que regula el 
procés d’edificació. 
 
Una altra millora aportada pel COAC és el visat d’idoneïtat tècnica. Desenvolupat pel 
Col·legi, s’implantarà a Barcelona durant el segon semestre de 2010. La presentació 
del visat d’idoneïtat serà necessària per a la tramitació de qualsevol llicència d’obres, 
tal i com va anunciar el consistori barceloní el passat 11 de febrer en el decurs de la 
presentació del projecte de les e-llicències. L’objectiu de l’eina és, d’una banda, 



millorar la qualitat del procés d’obtenció de llicències a la ciutat i reduir el temps de 
tramitació, i de l’altra garantir la qualitat de l’edificació.  
 
Acompanyament de l’arquitecte en la transformació de la professió  
Vetllar pel col·lectiu d’arquitectes, per la qualitat dels processos constructius i de 
l’arquitectura, sense oblidar el seu vessant social, són part de les missions essencials 
del COAC. En aquest context, i fins a la celebració d’eleccions, el proper 4 de maig, la 
institució encara dues grans qüestions: la manca de feina per als arquitectes i la 
transformació de rol de l’arquitecte cap a la diversificació. 
 
La crisi del sector de la construcció ha accentuat una transformació profunda de la 
professió, que està portant als arquitectes a diversificar la seva activitat i a actuar en 
noves tasques per respondre adequadament als requeriments del nou marc social i 
econòmic del segle XXI.  
 
La formació, implicació social i capacitació dels arquitectes per resoldre problemes i 
abordar situacions complexes han de permetre potenciar la seva participació activa a 
la societat actual per tal de gestionar un futur millor per a tothom. Des del COAC es vol 
liderar aquest canvi i per això ha desenvolupat un conjunt d’accions que, sota el títol El 
que fem els arquitectes, té un doble objectiu: ajudar i acompanyar els arquitectes a 
adquirir capacitació i competències per aquestes tasques diverses, si no les tenen, i 
ajudar a visualitzar a la resta de la societat el canvi en el rol de l’arquitecte, en la 
manera d’exercir la professió. 
 
El cicle comprèn temàtiques tan variades com el Project Management, l’arquitecte com 
a guia d’arquitectura, el paper dels arquitectes al teixit empresarial, la intervenció en la 
vida pública a través de la figura del càrrec electe, la docència, la intervenció en la 
cultura i en la direcció integrada d’obra, entre d’altres.  
 
Relleu al capdavant del COAC 
Comerón ocupa el deganat del COAC des que el 13 de gener de 2010 Jordi Ludevid, 
anterior degà, va prendre possessió com a President del Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de Espanya (CSCAE). Comerón serà el degà en funcions fins 
a la celebració d’eleccions al COAC el proper 4 de maig. En aquests moments està 
iniciat el procés de presentació de candidatures. 
 
La proximitat de les eleccions i el final de la legislatura emmarquen la tasca de l’actual 
equip de govern caracteritzada, d’una banda, per la continuïtat del treball de 
transformació del Col·legi engegat junt amb Jordi Ludevid fa quatre anys i, alhora, per 
la posada en marxa de nous projectes. L’actual degà en funcions ha anunciat que 
projectarà l’actual il·lusió i energia en una candidatura de govern del COAC per als 
propers 4 anys. 
 
Nascut a Mataró al 1960, Comerón és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Exerceix la professió des del 1989 en el seu 
despatx professional on ha centrat la seva tasca en el sector de la promoció pública, 
tant d'equipaments com d'habitatge, simultanejant-la amb alguns encàrrecs privats. Ha 
projectat i construït edificis d’equipaments culturals, educatius, d’atenció primària i 
penitenciaris, per a la Diputació de Barcelona, GISA i CatSalut, i projectes de habitatge 
col·lectiu per a promotors públics (PMHB, IMPSOL, INCASOL,  PUMSA) i privats.  
 
Entre els seus projectes, destaquen la seu del Institut del Teatre i la Ciutat del Teatre 
de Barcelona (signat amb Ramón Sanabria), l'Institut d'Estudis Secundaris de 
Cubelles, dos centres d'assistència primària, un a Sabadell i l'altre a El Masnou i el 
Centre Penitenciari dels Plans a Tàrrega, així com diversos projectes d'habitatge 
públic. 
 



Des de l’inici, ha combinat l'activitat professional amb la docència, primer a la Escola 
d'Arquitectura de Barcelona i, actualment, a la del Vallés (ETSAV).  
 
Va iniciar la seva vinculació amb la institució col·legial en 2002, primer com a 
representant de l'Assemblea i en la Junta General de Barcelona i participant a l'Àrea 
d'Exercici Professional, i després com a vocal de Serveis Professionals de la Junta 
Directiva. A partir del 2006 desenvolupa la seva tasca com President de la Demarcació 
de Barcelona del COAC i vicedegà fins al passat 12 de gener, moment en què 
assumeix el relleu al front del COAC com Degà en funcions. 
 
 
 
 

Per a més informació, contacteu amb el Departament de Comunicació del COAC: Pilar Urreta, Tel.: 93 306 78 45. 
A/a: purreta@coac.cat  
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