ARQUITECTE
DEL GOVERN
Recerca sobre la posició del responsable
de l’arquitectura i planificació urbana i
territorial a diversos estats del món.

Arquitecte en cap del Govern
pel lideratge i assessorament estratègic al Govern
Aquest informe es realitza en el marc del Congrés d’Arquitectura 2016 amb la finalitat
d’analitzar la posició de l’Arquitecte de l’Estat o l’Arquitecte en cap del Govern, tal com
es desenvolupen en diversos estats del món i valorar la seva possible implantació a
Catalunya.
Aquesta figura, que en alguns estats té més de dos-cents anys d’antiguitat té com a missió
actuar com a assessor del govern, a
petició seva o per la seva pròpia iniciativa en el desenvolupament de tot allò relatiu amb
la definició de l’Habitat Humà del país.
Aquest informe ha analitzat la posició d’arquitectes de diversos
estats dels Estats Units d’Amèrica i d’Austràlia, que són repúbliques d’estats federats,
així com la figura en diversos estats europeus, amb una especial importància i tradició a
Holanda.
En alguns casos provenen de la tradició de l’Arquitecte de l’Estat com a responsable
dels projectes dels edificis públics. Amb el temps aquesta posició ha anat variant cap
a una major implicació en el desenvolupament de normatives i polítiques vinculades
a l’arquitectura i al desenvolupament urbà, el desenvolupament de concursos i la
coordinació amb les polítiques vinculades al paisatge, les infraestructures o el patrimoni.
La seva posició dins de l’organigrama de l’administració varia en la actualitat en funció de
cada estat, depenent en general del departament de planificació i desenvolupament urbà,
però tenint responsabilitats vinculades a altres departaments, en especial als relatius a
l’habitatge o al medi ambient.
Donada la importància de l’arquitectura en la tradició del disseny urbà i edificatiu
de Catalunya, és convenient reflexionar en la possibilitat de la creació de la figura de
l’Arquitecte en cap del Govern de Catalunya (segons el model holandès) o l’Arquitecte de
l’Estat si fos el cas (segons el model australià) .
La seva missió serà desenvolupar una visió integrada de l’arquitectura i el
desenvolupament urbà i territorial, integrant els requeriments dels diversos departaments
del govern i impulsant la implicació ciutadana, amb la finalitat de contribuir des de
Catalunya al progrés en la habitabilitat humana, per al benestar dels seus ciutadans i
ciutadanes, i per a inspirar al món.

Mapa mundial amb l’Arquitecte del Govern com a membre del Govern local.
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