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El dilluns dia 7 de novembre, el COAC donarà a conèixer els resultats de l'enquesta de la
professió "Els arquitectes. Situació, oportunitats i perspectives", en la qual han participat
més de 1.700 arquitectes de tot Catalunya. L'objectiu de l'estudi ha estat el d'aprofundir
en la realitat professional dels arquitectes, després de 10 anys de crisi profunda, i
identificar les perspectives de futur. El projecte s'ha desenvolupat amb l'empresa Open
Evidence, una spin-off de la UOC amb molta experiència en estudis d'aquest tipus

desenvolupats, per exemple, per a la Comissió Europea.
L'enquesta aprofundeix en qüestions com ara el treball a l'estranger, aportant xifres
concretes sobre el percentatge d'arquitectes que han viscut i treballat fora en els darrers
dos anys (per edat, per gènere, per països...); la situació laboral del col·lectiu (autònoms
versus assalariats, sector per al qual treballen, retribució...); el nivell d'estudis i formació
(sobretot la feta en els darrers anys, coincidint amb la crisi); la situació dels despatxos
d'arquitectura (facturació, presència en concursos públics, nombre de treballadors,
perspectives de contractació, descripció dels clients...) o, la part més extensa, la de
l'activitat professional que porten a terme (noves especialitzacions, paper de les noves
tecnologies, situació de les activitats més clàssiques, rendibilitat...).
L'acte s'iniciarà amb la intervenció del degà, Lluís Comerón, que explicarà les dades més
rellevants de l'estudi, l'anàlisi que en fa el Col·legi i les principals línies de treball
prioritàries de cara al futur. Serà a les 12h a la Sala d'Actes de plaça Nova. A continuació
s'iniciarà una taula rodona sobre el futur de la professió amb la presència de Fabián
Llisterri, representant del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
(CSCAE) i membre del Grup de treball de formació contínua del Consell d'Arquitectes
d'Europa (CAE); Ruth Shagemann, membre del comitè executiu del CAE i representant
internacional de la Cambra d'Arquitectes Alemanya (BAK); Miquel Puig, economista, i
Mònica Bonafonte, directora de l'Escola Sert. La sessió finalitzarà amb un debat obert
amb el públic assistent.
Els resultats de l'enquesta descriuen amb molt de detall la realitat professional dels
arquitectes de Catalunya, la seva evolució els darrers anys, els nivells d'ocupació i
desenvolupament professionals, així com la visió que es té del sector i les seves
perspectives de futur. L'objectiu del Col·legi ha estat doble: ser útil al col·lectiu dels
arquitectes, aportant un coneixement sobre la professió perquè cadascú pugui tenir una
eina única per orientar millor el futur i prendre decisions sobre com millorar la
competitivitat i posició en el mercat de treball i, per altra banda, permetre al Col·legi
establir una estratègia de futur que treballi amb encert en la millora del context
professional i del posicionament dins la societat.
Per a més informació sobre l'enquesta, clica aquí. [1]
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