CONGRÈS D’ARQUITECTURA 2016 ‐ COL.LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
Sessió de treball

DE LA DEONTOLOGIA AL COMPROMÍS ÈTIC PROFESSIONAL

RESUM:
Des del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya tenim la voluntat d’impulsar l’interès públic de
l’arquitectura, incloses las seves escales urbanes i territorials, i d’assolir el bé comú a través de
la mediació i la concertació per tal de vehicular els interessos col∙lectius que hi conflueixen en
una societat de comunitats diverses, fragmentada i d’interessos contraposats. Aquesta
voluntat es concreta en prioritzar la qualitat dels edificis, l’espai públic i en general de l’hàbitat
urbà i territorial. És per això que defensem el paper estratègic de l’arquitectura en la
construcció de millors hàbitats urbans i entorns territorials i la importància de la qualitat
arquitectònica, des del treball de l’arquitecte en els equips interdisciplinaris, i des de la seva
capacitat de síntesi de problemes complexes i de formulació de propostes realitzables a
diferents escales a partir de l’exercici de l’autonomia disciplinar plenament compatible amb la
confluència amb altres professionals.
A la sessió de treball plantejarem quines possibilitats tenim com a col∙lectiu d’anar més enllà
de la deontologia professional i elaborar un document de compromís ètic professional que
pugui ser signar per l’arquitecte col∙legiat de forma personal i voluntària, on s’afirmin uns
valors i uns principis ètics que permetin a l’opinió pública, al client i a l’administració pública
identificar una pràctica professional i tècnica a favor de la persona i de la comunitat, en el
marc d’uns edificis, unes ciutats i uns territoris més eficients, sostenibles i justos socialment.
Aquest compromís ètic professional podria ser un segell de qualitat que pogués computar
favorablement com un fet diferencial a l’hora de contractar un estudi d’arquitectura o un altre,
o en els processos de valoració dels concursos públics. El compromís ètic professional seria, en
aquest sentit, el document garant d’unes bones pràctiques laborals, socials i mediambientals
supervisades pel nostre col∙lectiu d’arquitectes i per la societat, i que anirien enfocades a
assolir el bé comú.
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PROGRAMA:
11:45 – 12:00 h Acreditació d’assistents

12.00 – 12.30h Acte Inaugural
Lluís Comerón, Degà del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya

12:30 – 12:45 Presentació de la sessió de treball
Albert Cortina, Comissionat.

12.45 ‐ 13.45 h Taula rodona
Victoria Camps. Dra. en filosofia. Catedràtica emèrita de Filosofia moral i política de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya.
Marc‐Antoni Broggi. Cirurgià. Ex cap de servei, ara jubilat. Membre numerari de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. President del Comitè de Bioètica de Catalunya.
Antonio Font. Dr. arquitecte. Catedràtic emèrit d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de
Catalunya
Esteve Corominas. Arquitecte urbanista. Land Urbanisme i Projectes SLP
Toni Gironès. Dr. arquitecte. Estudi Toni Gironès.
Rosa Rull. Arquitecte. BailoRull ADD + Arquitectura.
Eliseu Arrufat. LaCol Cooperativa d’Arquitectes.

Condueix: Albert Cortina, advocat i urbanista. Director de l’Estudi DTUM.

13.45 ‐ 14.15 h Debat obert al públic

14.15 ‐ 14.30 h Conclusions
Albert Cortina. Comissionat.
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