
dos representants nostres a I'esmentad aComissió de Control de I'Ajuntament, fo upossible de trabar la fórmula perque aques ts'encarregués de hnancartotes aquelles obre sque portava el C .E .N .U ., resolent d'aquest amanera la qüestió cabdal de poder obtenir el sfans necessaris per a portar a cap les obres d ereforma projectades .Com veiem, el Sindicat d'Arquitectes, degut ala seva posició plenament constructiva, v alograr una vegada més amb la sev acooperació i si voleu amb la seva iniciativa ,que es portés a cap aquella obra iniciada pe lC .E .N .U . que segurament a hores d'ara sens ela nostra decidida col•laboració potser encar aestaria en la consciéncia deis dirigents .(Aquí hi haguren unes dades del C .E .N .U .:Nombre deis arquitectes empleats, nombr ededificis, total de pessetes, total d'infants) .Control Sindical de I'Ajuntamen tHem hagut de parlar, en quant fa referéncia a lC .E .N .U ., del Control Sindical de I'Ajuntament ,pera cal explicar encara les causes qu eobligaren a aquest Sindicat a col laborar e nel Control de la Casa Gran .Vista la bona marxa del Control iniciat en le sCases Constructores i que tot seguit va dona rboas resultats, les Sindicals obreresproposaren, dacord amb nosaltres, al'Aluntament que actuava aleshores l anecessitat que sentien d'intervenir també pe ra controlar tots aquells permisos d'obres qu es'haguessin demanat i que els propietaris ocontractistes tinguessin intenció de no porta ra la práctica . Era una tont de treball més icalla assegurar-la per la marxa normal de l aconstrucció a la ciutat .Cal comentar també que previarnent un adelegació del Sindicat d'Arquitectes havi avisitat ('alcalde i altres organismes, ten-lo sveure que degut a les actuals circumstáncie sdesapareixia completament la iniciativ aparticular en el ram de la construcció, el qu evenia a representar un 70% del total qu eanualment necessitava I'esmentat ram d econstrucció per a viere . Aquest 70% calia qu efos absorba duna manera progressiva pel sorganismes oficials .No perdeu de vista aquesta condició básic adel problema de la construcció. L'Alcaldia,fent-se cárrec deis postres raonaments, v aautontzar la constitució duna Comissió d eControl Sindical a I'Ajuntament, de la qual e nformaren part dos arquitectes del nostreSindicat (Comité) .Durant la curta actuació d'aquest Control, e sresolqué, con hem dit abans, la qüesti ófinanciera de les obres del C .E .N .U . i e scomencá I'estudi d'un pla de treball qu eI'Ajuntament havia de portar a la práctica .Posteriors circumstáncies han fet que ara, e nfactual constitució de I'Ajuntament ,aquella Comissió deixés d'actuar, pera en le scircumstáncies anormals de la seva actuació ,podem dir que va complir perfectament el se ucomés .L'Ensenyament de ('Arquitectur aDes de la seva constitució, el Sindicat no h adeixat de vista I'important problema de I'Escol adArquitectura, I'encarrilament del qua lconstitueix precisament una de les finalitat sbásiques de la seva constitució.L'Escola d'Arquitectura s'havia de reorgair tzar .Calla canviar I'esperit que allá imperava ,tancat a tata mena de progrés, per un altr eespera més obert i progressiu, la que nosaltresenteníem que la formació de les nave sgeneracions d'arquitectes era dun aimportáncia cabdal per a poder compli rla labor futura que té encomenada la nostr aprofessió.

Calla actuar immediatament cal existí aun penll ; en aquells dies d'ocupacions id'incautacions incontrolades, podia have rsucceit que I'Escola d'Arquitectura hagué sanat a parar en mans d'altra gent que també e screía amb el dret de reorganitzar-la, dret qu eúnica i exclusivament el teníem el sarquitectes .Si havíem tingut forra per a portar l areorganització de la nostra professió, tamb éI'havíem de tenir per a intervenir en l areorganització de I'Escola . No ens podíe mdeixar passar ningú davant .Després de proposar diferents mitjans per aarribar a aquesta finalitat, una delegació de lComité, junt amb una delegació d'estudiants ,van reclamar prop de la Conselleria de Cultura ,la creació duna delegació de la mateixa aI'Escola d'Arquitectura .Es va atendre el nostre prec i al mateix temp sque es nomenaven delegats per a altre sescales superiors com la d'enginyers, e snomená un delegat amb plens poder sa I'Escola d'Arquitectura .El problema de I'Escola d'Arquitectura é simportantíssim i fa referéncia a dues qüestion sessencials : una és el pla d'Ensenyament iI'altra és el Professorat .En el pla d'Ensenyament havíem de tenir e ncompte el criteri del C .E .N .U . sobre aquest aqüestió ; nomenada la Comissió del Pl ad'Ensenyarnent d'Arquitectura, aquesta es v aposar a actuar tot seguit sota les directive sgenerals que emanaven del C .E .N .U .Hem de aclarar no obstant, que així com el selements del C .E .N .U . que confeccionave nel Pla General d'Ensenyament a Cataluny aintervenien duna manera directa en l aconfecció d'altres plan sd'ensenyament, eis que formaven l asub-ponéncia d'arquitectura varen ésse rdeixats en complerta Ilibertat un co pdeterminadas les línies generals que havie nde servir per a acoplar el pla d'ensenyamen tde ('arquitectura al pla global d'ensenyament .La Comissió d'Arquitectura va actua rconjuntament amb una Comissió d'estudiant sper a elaborar un nou pla, i més que un nou pla ,inclús un nou procediment d'ensenyament .La confecció d'aquest pla ha estat laborios ai en la mateixa s'ha procurat de tenir e ncompte les opinions més autoritzades, sens ediferéncia de matisos, de tots els arquitecte smés preparats en la matéria. Alguns ha ncol-laborat obertament . Altres, no sabe mexactament per quina rae .), han deixa tentreveure que seis hi feia massa honor a ldemanar-se'Is-ho . Pera el pla ha segui tendavant i actualment está ja completamen tconfeccionat .Existeix encara un altre prolecte que varia e nalguns detalls i estem fent en aquest moment sla labor definitiva d'acoplament .Una vegada aprovat pel C .E .N .U . i per l aConselleria de Cultura, aquest pla será el qu ees portará a la práctica .La qüestió Professorat, que nosaltre sconsiderem duna importáncia vital perqu éeis resultats no depenen solsament d'un bo npla, sinó també de la preparació deis qu eestan encarregats de portarlo a la práctica, é suna qüestió que está inclosa dintre l'essénci amateixa del programa .La base, per a nosaltres, la constituei x('acabar amb la immobilitat deis professors .Un professor ha d'ésser substitui timmediatament de la seva cátedra amb el sdegudes garanties, quan no cumpleixi am bel seu deure .El Delegat a I'Escola d'Arquitectura, més qu eun delegat amb absoiutes funcions, és u nrepresentant del Sindicat a l'Escola .

Totes llurs decisions són decisions de lComité .Acordat doncs, per factual Comité a propost adel delegat i de la subponéncia d'arquitectur aen la delegació del C .E .N .U ., la reorganitzaci óde I'Escola d'Arquitectura, es va creur econvenient la destitució de tots els catedrátic ade I'Escola, a fi de poder portar a la práctic aduna manera amplia, el nou pl ad'ensenyament .Aquesta decisió, a més de representar un amesura eficient per a la reorganitzaci ógeneral, era la millar manera d'evitar, e ninstants de nerviosisme general, un aclassificació d'altre ordre que aquella que en sinteressava a nosaltres, per a la futura bon arrrarxa de I'Escola d'Arquitectura .Una vegada acordat el nou pla i aprovat pe rla Conselleria de Cultura, el procedimen tde portar-lo a la práctica, es tindran en compt eper la nova admisió de professors, tote saquelles instáncies presentades ,enquadrant-los per a Mur capacitat i preparaci óen el nou pla .Racionalitat del trebal lAquest punt podríem dir que és la bas eprincipal de I'organització deis arquitecte sdintre duna entitat Sindical . Hem dir abans iinteressa tornar a repetir-ho ara ja que és un aqüestió básica, que la sindicació d'individu sdiversos té per objecte, abans que tot, l adefensa col•lectiva de Ilurs interessos moral si materials . Per a la defensa deis interesso smaterials, cal una racionalització del treball ,i el que nosaltres entenem per racionalització ,no és altra cosa que arribar a una distribuci óequitativa del treball, entre tots eis arquitecte safiliats . Si el treball disminueix ha de disminui ramb totes les seves conseqüéncies per tot si cada un deis arquitectas sindicats, ja qu eseria una gran comoditat, darrera d'unesposicions assegurarades per uns cárrecs ,despreocupar-se deis problemes general sque afecten a la totalitat de la professió .Nosaltres no podem arribar a una distnbuci óefectiva sense una intervenció a fans e nel treball de tot arquitecta . Cal per tant, la fitx ade treball, sense excepció de cárrecs .Ella ens ha de dir, en tot moment, la quantita tde treball de l'arquitecte a qui pertany, per asaber si passa de la quantitat o no arriba a l aquantitat de treball que en aquel) moment e spot assignar a cada un deis afiliats .Per a establir les fitxes de treball s'ha tingu td'anar preguntant als arquitectes i així s'h atingut de fer ara, en els moments de transició ,parqué més endavant es podrá saber dun amanera automática amb un qüestionar iconfeccionat previament, quins són els seuscárrecs, encárrecs i tota mena de trebal lprofessional, sous, honoraras, gratificacions ,et cHa estat una ardua labor del Secretaria td'Organització, $olament amb una plenaseguretat de que la feina havia d'ésse rfructífera, es podia emprendre tal tasca .Ara, aixa ja está fet . A la demanda de trebal lde qualsevol arquitecta, nosaltres sabe mexactament aquellas hores que Ii falte nassignar perqué pugui complir normalment idignament com a Arquitecte, amb la feina qu eté encomenada .1 volem insistir en aquest punt .Lexcés de feina portava com a conseqüenci ala desvalorització de la mateixa, i el descrédi tde la professió .Al "firmonisme" devem més que a res, I'esta tcaótic a qué havia arribat la nostra professió .Degut a I'acaparament de feina i baix preu ,('arquitecta havia de procurar, abans que tot ,captar el treball, per quina funció esmerpava

un temps preciosíssim que havia de regateja rforcosament a la seva preparació cultural i e ndetriment de la tasca encomenada .Hi ha pera un altre factor a tenir en compt etambé en el repartiment del treball i aquest é sla preparació a que, per la seva capacitat iestudis, ha arribat I'arquitecte .No hi ha dubte que el nivell cultural del mateix ,depén directament d'aquests dos factors .Aixa és essencial també i no es pot deixar d econsiderar .Cal, per tant, una aitra fitxa .De la capacitat de I'arquitecte ens en donará ,doncs, compte la fitxa técnica . En ella hi va nenumerats els treballs fets, eis estudi srealitzats, tota mena de publicacions sobr ematéries determinadas relacionadas amb l aprofessió, aficions i també aquelles qüestion sen les quals I'arquitecte s'hagi pogu tespecialitar o pensi especialitzar-se .Entre la fitxa de treball i la fitxa técnica ,reunim suficiente dadas per a poder reparti rel treball duna manera equitativa i justa .Una altra qüestió que es presenta a l aracionalització és la determinació del sou d eI'arquitecte . Com a treballador, el seu sou h ad'estar naturalment en funció directa d'aquel lservei que ell proporciona a la col-lectivitat ,per tant, depén directament de la jornada d etreball . pera el sou de I'arquitecte no és co mel d'un treballador destinat simplement acobrir simplement les necessitats elemental sper a viure, sinó que amb el sou, I'arquitect eha d'atendre no soiament a unes necessitat sd'ordre, naturalment, més compiicat, sinó qu etambé Ii ha de permetre d'atendre a la sev aformació cultural, a fi de poder compli rdignament amb la funció que la Societat Ii t éencomenada .És per aixa que entre tots els treballadors de l aconstrucció, I'arquitecte és qui ha de tenir e lsou més elevat .Aquest criteri I'hem defensat davant de lesorganitzacions obreras que pretenien que el snostres ingressos fossin equiparats als dei streballadors manuals de la construcció .Després de moit forcejar i de fer-los-h iavinents una série de raons entre les que s'h icomprenien les abans esmentades, váre maconseguir que en les actuals circumstáncie sse'ns reconegués el dret a percebre el so umensual, actualment establert, per jornad asencera de treball .Aquest sou és un sou net ; volem dir amb aix óque amb aquest sou no s'han d'atendr eaquelles necessitats que estávem acostumat sa tenir a cárrec nostre : I'Aparellador, ei sdelineants i tata classe d'ajudants . Tots ell ssón pagats peí Sindicat d'Arquitectes, dacor damb els sous estipulats pels Srndicat srespectius .Ens interessa fer remarcar que el sou mensua lde qué parlem és aquel) que assenyalen le santeriors tarifes Oficials peí cas de qu e('Arquitecta haga de prestar els seus servei sa una Entitat, durant la jornada complerta d etreball .D'acord amb aquest sou, s'ha paga tmomentániament, tota mena de treball ,cárrecs i encárrecs, controls C .E .N .U ., treball sdeorganització, etc . etc . D'aquest criteri se' ndedueix també la necessitat de remunerar el scárrecs del Comité . Aixó comport aimmediatament el que el Sindicar adopta co ma mesura general, que tots aquells company sque formin part del Comité, no pugui nacceptar duna manera absoluta cap class ede treball professional durant el temps de l aseva actuació .Ara bé, hi ha dos classes de treball qu erealitza I'Arquitecte . Un és treball de creaci ó110



difícil de medir i, per tant, difícil de valorar pe r
hores. Aquest és el treball del projecte .

Després hi ha un altre treball que és el d e
Direcció a robra, controls, organetzació de l
treball en general, etc . etc. més fácil de valora r
perqué també és més fácil de determinar .

El temps emprat en la direcció duna obra e s
pot medir fácilment . A aquest temps se l i
assigna un sou horari, derivat del sou mensua l
cornentat aquelles hores que I'Arquitect e
esmerca en la Direcció són pagadas segon s
aquest sou horari .

Cal remarcar que el concepte del sou horari ,
per al que sembla que hi ha repugnáncia, n o
és un concepte nou aplicat per la remuneraci ó
del treball de I'Arquitecte . Es, ni més ni menys ,
que un sou referit al temps, al qual s'aplica ,
corra ho és el sou mesal o el sou anyal .

No voldrem creure que la puerilitat dei s
individus que per la seva professió es veue n
obligats a tenir un conceptes globals de le s
coses arriba a I'extrem de que eis hi faca mé s
il'lusió un sou medit per anys, de 15 .000
pessetes, que un sou medit per hores, de 8
pessetes . Encara que la xifra global pugu i
semblar més remuneradora, amb el sou horar i
de 8 pessetes hora s'arriba al mateix resultat .

Per pagar el treball del prolecte hi havi a
anteriorment establerta una tarifa qu e
determinava la quantitat a cobrar a base d'u n
tant per cent sobre I'import del prolecte .
Nosaltres trobem que en aquest cas, el criter i
a aplicar és prou perfecte, pero calia arribar ,
prácticament, a una nova valorització del tan t
per cént .

A aquesta nova valorització no s'hi pot arriba r
d'altra forma que partint duna expenénci a
práctica i eis treballs realitzats en els projecte s
del C .E .N .U . ens han donat la oportunitat d e
poder establir una nova fórmula proporciona l
a impon del treball . En els treballs de l
C .E .N .U . s'ha anal preguntant a cada un dei s
Arquitectes que hi flan treballat, la quantita t
de temps esmercat en els projectes i aquest a
experiencia ens ha permés dan-bar a u n
percentatge derivat clirectament de la realetat i
diferent del que fans ara s'havia aplicat en le s
tarifes .

Tots sabem prou bé, que aquestes no ere n
prou alustades al treball realitzat. Si algune s
vegades eis honorares que se'n derivaven n o
arribaven a cobrar gairebé les despeses, e n
altres casos eren per sobre de lo necessan ;
d'aquí incites rebaixes que podien realitzar el s
Arquitectes i que servien per a establir un a
competencia professional .

S, el treball de I'Arquitecte era, doncs ,
remunerat desproporcionadament a l a
categoría deis projectes, calla esmenar-h o
intentant ajustar a la realitat eis honoraras .

Doncs bé, I'experréncia del C .E .N .U . repetem ,
ens ha donat I'ocasió d"establir potser un a
fórmula més justa r equitativa .

En aquesta fórmula hi intervenen dos factors :
Factor variable en funció directa de l
pressupost riel projecte i un altre constant ,
sumar a l'antenor, que fa que la xifra total varí e
no exactament duna manera proporcional a l
pressupost, sinó que permet també tenir e n
compte que a mida que va disminuint el valo r
del prolecte, el tant per cent a percebre sigu i
més elevat .

Fins ara, el Sindicat ha vingut pagant al s
Arquitectes a base del sou únic, aban s
esmentat, per jornada sencera de treball, per ó
també en la determinació del sou creie m
nosaltres que s'ha de tenir un altre factor e n
compte, si bé es veratat que el sou es paga a u n
individu en recompensa del treball realitzat ,
sembla que com a conseqüéncea, s'ha d e
pagar a tots els individus a base del matei x
sou . Ano, és com deu pagar el treball e l
Sindicat, peró anteriorment, dins la nostra

agrupació Sindical, nosaltres per reparti r
duna manera equitativa les pessetes entre ei s
afiliats, creiem que hem de tenir en compt e
encara un altre factor i aquest factor e l
constitueixen les necessitats ineludibles qu e
acrediti ('Arquitecto haver de fer front . En s
referim a aquelles necessitats d'ordre familiar .
Es per aixb que hem estudiat la manera
d'implantar el "Salan familiar" . Aquest estar á
per tant també en relació amb el nombr e
d'individus que I'Arquitecte hagi de manteni r
amb el seu treball .

Més encara . Falta un factor a considerar i
aquest és el factor humá .

L'arquitecte, com qualsevol altre individu de l a
Societat actual, está materialitzat i necessita ,
com estímul, trabar una compensaci ó
económica al seu esforc intel'lectual . Aques t
també el volem tener em compte i, pertant, to t
Arquitecte que degut al seu majar interés i
rendiment en el treball, pugui fácilmen t
sobrepassar (en I'aspecte rendiment) el trebal l
mig assignat, se li concedirá un augment d e
sou equivalent a aquel) major rendiment,
sempre que no sigui superior a una quantita t
préviament determinada, de manera que en s
trobarem que hi haurá Arquitectas que podra n
arribar a obtener, a més del salan familia r
assignat, un sobresou equivalent a I'augmen t
en el rendiment normal . Aquest a
compensasió no s'aplicará només que en e l
cas que existeixi una saturació de tema en e l
Sindicat .

Aquest és, en limes generals, el nostre
criteri respecte a la racionalització del treball .

D'acord amb i'exposat respecte a
racionalització, s'han redactat unes norme s
d'actuació professional que sotmetrem avui a
la vostra aprovació i que costituiran la bas e
per a la futura actuació del Sindicat .

Valdríem ara donar una idea a tots el s
companys de la labor feta en la racionalitzaci ó
del treball .

Ouan várem comencar a actuar des de l
Sindicat hi havia X companys sense cap men a
de treball, X companys amb treball inferior a
les 1 .250 ptes . rnensuals i X que passaven d e
les 1 .250 ptes . Avui no hi ha Arquitect e
Sindicat que no tingui treball .

N'hi ha rnolts encara als quals eis hi falt a
completar la jornada, peró la Comissió d e
racionalització va fent la seva labor perqué e n
poc temps s'arnbi, mentre la lema ho permeti ,
a un absolut repartiment .

Exposarem ara algunes dales respecte a
I'Estat actual del repartiment de treball entre
els Arquitectes :

Arquitectas amb jornada complerta de treball: 11 4
Arquitectes amb jornada del hores	 :
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Total Arqwtectes	 182

Conlunt d'hores treballades diariament per la
totalitat deis Arquitectas esmentats : 1 .31 2
hores.

D'aquestes, provenen de feina particula r
anterior a la constitució del Sindicat : 610 i
proporcionales pel Sindicat des de la sev a
constitució: 701 .

Segurs social s
Comissió d'estudi s
i investigacion s

Un punt que considerem essencial i nue
constitueix evidentment una base per a
enlairar el nivell cultural de la nostra
professió és la idea que nosaltres volem porta r
a la práctica de remunerar els treballs
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d'estudis deis Arquitectes. Com tot altretreball, aquest pren un temps a qui el realitzai és Ibgic també que aquest temps sigui pagat,ja que el treball d'estudi posat a disposició detots els altres companys de professió, és untreball del (cual tots nosaltres podrem treure'nun frita.Abans (tots ho sabeu) existia un altre tetenCornpletament oposat. L'Arquetecte que en eltranscurs del seu treball polea arribarasolucions perfectos de tal o qual qüestió enlela un arma per a poder seguir Iluitant ambavantatge contra els dernés companys deprofessió. Nosaltres, al contrare, Invitem a queaquests trevalis siguin fets públics i siguinposats a desposecró deis altres.La Comissió destudis d investigació no téaltra finalitat que la de subvencionar-los. TotArquitecto que hatji fet o tregua intenció derealitzar un treball intel•lectual 1 destudi, potaportarla seva idea a aquesta Comissió segurde que si és un treball profitós per a la restadeis companys de professió, se I'atudará i se'1remunerará per a que pugul portar-lo a cap.Perque vegeu que aixó no són solamentparaules, hern de notificar-vos també, queactualment un Arquitecto está portant a capun treball d'estude sobre el tema de "LaMuenda", convenientment remunerat peraquesta Conussió del Sindicat.La Corissió d'Estudis i d'Investigació,amés daixb, també té altres finalitats: Abansque tot, establlr un contacte amb aquells altresorganismos de carácter cultural existentsacasa postra e a I'estranger.Dintre d'aquesta Comissió actualment hemrealitzat també una altra tasca molt importantr és la que ta referéncia al salvamenticonservació deis Monuments histbrics. No caldar que nosaltres no sabríem estar en el postreIlot: arnb la digmtat que requereix, si nopoguésslm exposar davant de tot rndividucivilitz at, que hem fet tot quant estava alpostre abast, hem posat tota la riostra autoritati influéncra per apoiar la tasca reahtzada pelservei de Conservació de Monuments de laGeneralitat de Catalunya. Es imposiblenumerar, un per un, tots els casos en els qualshem tingut d inteivonir, pera hem de feravinent a I'Assernblea que quasi en tots eleshem reeixit prenament en la consecució daliaque nosaltres proposávem.larribé passa a aquesta Comissió d'Estudisid' Investigacions, la tasca de continuarpublicant la Revista "ArquitecturaiUrbanismo".Fins ara, por dificultats degudes a les actualscircumstáncies, no ha estat possible publicarcap més número.La setnaana que ve sortira un nou número quereo difereix, en esséncia a en el que fa referénciaa la seva presentació, deis darreramentpalb1lcats.Mes endavant es publicará també un Butlletíque es repartirá a tots els membres delSlradleat.Comissió de ComarquesEstenent-se I'autoritat del Sindicat, nosolament a la ciutat de Barcelona, sinó en totCatalunya, ta que és necessan que elsArquitectes actuin sota les mateixes normes,calla establir un criterl general que havia deservir de base per a la reorganització de lanostra professió a les comarques.Des dels pnrners moments ens véiem obhgatsa esteradre la nostra organització de control deles Cases Constructores a la restade Catalunya. Várem haver d'anar a Lleida,Tarragona r Girona, assistrnt a les pnmeresAssernblees del ram de la Construccióaaquestes poblacions, tingudes des delmoment en qué esclata la revolta. Allá, els representants del Sindicatd'Arquitectes, en representació també de lesentitats Sindicals obreres en Barcelona, varenhaver de prendre la paraula per orientar eisproblemes del ram de construcció en cadauna d'aquelles poblacions, duna manerasimilar al que s'havia fet aquí a Barcelona.En el cas que fa referéncia a I'organitzacióde la nostra professió, tenim ja un programaestablert.Catalunya está dividida en 14 seccions. En ladeterminació d'aquestes seccions s'ha tingutmés que res en compte la facilitatde comunicacions entre els pobles queconstitueixen la divisió. En cada divisió hihaurá un delegat del Sindicat que es cuidarád'establir les fitxes de racionalització deltreball de la mateixa manera que s'ha estabterta Barcelona.D'aquestes fitxes en portará un duplicat alSindicat central i en la divisió no hi podranactuar altres Arquitectes que aquells que hohagin sol.licitat previament al Sindicat i els hihagi estat assegnada una de les placesestablertes, ja que en cada divisió s'haurandeterminat a priori el nombre d'Arquitectesque per la seva extensió hi poden treballar.Potser de totes les Comissions que hanactuat, la de Comarques és la que porta unreirás més gran en la seva tasca; aixó és degut,més que a cap altra cosa, a la dificultatd'establir un nexe intens amb els Arquitectesdesplacats a Comarques i amb els diferentsAtuntaments, ja que degut a variacionsd'orientació de constitució d'aquest, eraimposslble tractar res en concret.Munipalització de la vivendaLa futura subsisténcia del ram de construccióha preocupat des del primer moment a aquestComité.Calia, per a evitar els mais que es podienderivar duna manca de treball, que la vida delrara de construcció fos assegurada en totmoment.De llur subsisténcia en depén la dunainfinitat d'obrers manuals i técnics, entre elsque s'hi han de comptar els Arquitectestambé.Analitzat el problema, des d'un principi es veléque la qüestió essencial la canstituia lasubstitució de la font d'ingressos querepresentava la iniciativa privadadesapareguda completament, per una altrafont d'ingressos que havia de preveure lainiciativa Estatal. Aquesta conclusió, tansimple i tan clara, comporta en sí una novaorientació en tot el ram de la construcció.Hem estar nosaltres, els Arquitectes, elsprimers que hem donar el crit d'alarma perafer veure als actuals dirigents la magnitud delproblema que es va a presentar.Es evident que fins ara el ram de construccióviu de les reserves duna economia anterior.Es també evident que, en el periodo detransició que estere passant, mentre esprepara la solució definitiva, s'intenti ques'esgotin les reserves que provenen d'unanterior organització social.La primera aportació important deisorganismos col.lectius al treball del ram deconstrucció I'ha constituit la subvenciómunicipal del programa preconitzat pelC.E.N.U. referent a la reforma deis edificis ques'han d'habilitar per a I'ensenyament.Aquesta solució, peró, és momentaniaiserveix simplement per a allargar el momentde la solució definitiva del problema.Estudiat aquest amb tata atenció pel nostreComité, hem vist que s'havia de procurar,abans que tot, que els organismes públics,estatals i municipals, augmentessin Ilur fontd'ingressos, a fi de poder aconseguir per a lavida del ram de la construció, aquell 70%d'ingressos del total necessari peralimentar-lo, que proporcionava abans lainiciativa particular.No hi ha doncs, alta solució peraprocurar-se els ingressos necessaris, queproceder a la Municipalització de la Vivenda.Arnbats a aquesta conclusió hem procurat, pertots els mitjans al nostre abast, propugnar pera I'adopció d'aquesta mesura pels organismespúblics, mitiancant els elements Arquitectesque aquest Sindicat té desplacats prop delConsell Superior d'Economia i prop a lesSindicals obreres.S'ha treballat conscienciosament perainfiltrar al seu ánim I'adopció d'aital mesuraiintervenint activament en la discussió deisprojectes. Ara es pot dir que la Municipalitzacióde la Vivenda, és ja un fet. Dintre lesponéncies on han treballat els Arquitectes pera dictar les normes a que havia de subjectar-sela Municipalització, s'ha procurat en totmoment de tenir en compte, en el quepermeten les actuals circumstáncies, aquellsmodestos interessos als quals no és possibleatacar sense forma un altre exércit dedesvagats.Nosaltres hem propugnat per a unaindemnització i hem fixat naturalment un tipusmáxim perqué tampoc no fos possible que, enles circumstáncies actuals, hi haguésindividus que poguessin viure massafolgadament d'aquells drets derivats deI'organització de la Societat anterior.No és possible explicar detalladament enaquesta Memada, totes les qüestions que hadefensat el Sindicat d'Arquitectes per arribarauna solució el més perfecta possible.De la Municipalització de la Vivenda el ram deconstrucció en treurá el fans necessan peraviure d'ací en endavant.Resalta la pan económica del ram de laconstrucció amb aquesta mesura, calimmediatament preocupar-se deis programesconstructius més adients a factual momentique el Sindicat d'Arquitectes haurád'empényer amb tata la seva forca.Aquesta és una altra de les responsabilitatsque pertoquen, en aquest moment, al nostreSindicat.Resolt el Pla económic, cal un Pla deconstrucció de conjunt.Hi ha moltes idees de plans constructius,potser masses, peró a nosaltres, al Sindicatd'Arquitectes, incumbeix avocar i aplicartotes les nostres activitats per a que puguinésser un fet totes aquelles proposicions deplans que denotin una preparació socialitécnica deis que les han estudiat.Col•lectivització del ram de la construccióAquest problema plantejat darrerament, estáactualment en plena discussió.Es tracta, en esséncia, d'escollir entre lacol•lectivització total del ram de construccióila col'lectivització per empreses o grupsd'empreses.No hi ha encara res concret, d'acord amb lanostra idea de col'laboració, seguim d'aproples discussions i intervenim en els debats ques'entaulen en les Sindicals obreres sobre elsintrincats problemes que presenta aquestaqüestió.Últimament, en I'Assemblea generalconvocada per la C.N.T., tota Valencia giróentorn de les intervencions deis delegatsarquitectes; és una demostració més de laviva actuació nostra en I'orientacióde les qüestions que afecten al ram de laconstrucció. FortificacionsMalgrat Iota aquesta reestructuració socialeconómica del conjunt del ram de construcció,que els formen el Comité hem cregut un deured'empényer en aquests moments, no hemoblidat ni un sol instant que estem vivint unperíode de guerra.Potser més que molts d'altres que han cridategesticulat molt sobre aquest particular,nosaltres ho hem sentir en el més íntim de lanostra consciéncia.Creiem i seguim crelent que, malgrat que ésnecessari un gran contingent d'homes alsfronts de Hurta, és necessan també queaquells que no estem al front, no restem ambeis bracos creuats i tinguem consciénciade l'obligació que ens pertoca complir a lareraguarda de contribuir a I'estructuració,el més rápid possible de la nova societat,perqué sense aquesta estructuraciólmmediata, no podrem tampoc aguantar permolt temps els sacrificas que ens imposa ~ enslmposará a tots la guerra.No per aixó hem derxat de tenir en compte quehavíem de portar també la nostra col.laboracióal front. Allá no hi podem portar iniciatives,perqué aquestes corresponen a la gent deI'ofici, peró sí que era necessari que elSindicat d'Arquitectes danés una idea del seuentusiasme per la Iluita actual, aportant la méssincera col.laboració en tot alió quenosaltres, els técnics, podíem ésser ütelsSabíem que calla organitzar els trebails defonificacions i oferírem rncondicionalment lanostra aportació.Acceptada aquesta, dos deis elements delComité es deplacaren per formar parí de laJunta dObres I Fortificacions I allá, dintre elpossible, supiint amb entusiasme a vegadesla manca de preparació en aquesta matera,actuó una representació d'ArquitectesAra, en aquests moments, hl ha desplacats 14Arquitectes en els diferents sectors def(irtrfrcacions.RESUM1 aquesta és, en els punts més importants,la tasca realitzada per aquest Comité; tascamodesta pel seu volum, peró plenad'Importants orientacions en la sevaeconomía.Dintre del que hem pogut aconseguir, el quemés apreciem nosaltres és, sens dubte,la confianca obtinguda entre els organismessindicals obrers.Lactuació que hem exposat ens ha fetmereixedora.perseguíem un ideal comü, i aquest crédit avaldía obtingut, no és altra cosa quela conseqüéncia d'haver comparta aquestideal.Creiem que hem fet I'actuació sindical quepertocava als Arquitectes en aquestsmoments. Cal que els companys es donancompte d'aquesta afirmació.No voldríem que mal sens pogués retreure,que, mentre alguns germans nostres liudenals fronts, exposant Ilurs vides, nosaltres nohaguéssim col'laborat, dintre la nostra esfera,a confeccionar aquella nova societat que ellsdefensen,112



L'ENSENYAMENT
PROFESSIONAL

Un deis punts basics exposats en e l
nostre programa inicial era el referent a
la reforma de I'ensenyament d e
('Arquitectura .

Calia transformar essencialment I'esperi t
que inspiraba la desgraciada Escol a
d'Arquitectura ; abans de tot era precís
confeccionar un nou pla d'estudis qu e
s'ajustés a les necessitats, viscudes pe r
tots nosaltres, d'augmentar
I'ensenyament práctic, emmotllant-l o
als problemes vius que comporta
I'evolució técnica i arquitectural .

Sabem la importáncia fonamentai qu e
per a la formació del futur Arquitecte
té la possessió deis seus coneixement s
teóricament estructurats acompanyats
duna forta preparació humanístic a
general . Peró si aquests coneixements
teórics no són contrastats per la práctic a
i I'experiéncia viscuda en la realitat, q o
que constitueix precisament I'arre l
profonda de la ciéncia moderna ,
aleshores es redueixen a vagoroso s
fantasmes totseguit esvaits . Es per aix ó
que hem dirigit els nostres esforcos a
crear un nou pla eminentment prácti c
basar en ('interés de la realització i e n
I'exercici constant de la creació des del
primer curs . Aquesta ha estat la nostr a
directriu essencial fent-nos ressó d'u n
deis principals defectes que han esta t
atribuits a I'antiga Escola d'Arquitectura .

No sabem quin és el procés que h a
conduit a l'estat d'estirilitat qu e
caracteritzava I'Escola d'Arquitectura .
Les causes són molt complexes i, pe r
tant, dif ícils de discernir . No obstan t
la bona voluntat atribuible a parí de l
professorat, l'Escola segui a
inexorablement el seu ritme ; la fort a
inércia impedia cap mena d e
modificació .
Si considerem a més que I'ensenyamen t
ha d'emmotllar-se als problemes vius qu e
comporta I'evolució técnica i
arquitectural, és essencial establir u n
Iligam estret entre I'organisme encarrega t
específicament de la dita funció i aquel l
que centralitza les activitats de la nostr a
professió, el SINDICA T
D'ARQUITECTES DE CATALUNYA .

La representació d'aquest en l a
Sots-Ponéncia d'Arquitectura de l
C .E,N .U . conjuntament amb la dei s
estudiants, de bon principi, amb l a
documentació apropiada i en virtut d e
I'experiéncia i criteri personal deis seu s
components, va redactar un prime r
pla d'estudis que sotmeté a l a
consideració de les persones que per llu r
prestigi en la professió o e n
I'ensenyament hom va creure podrie n
donar suggeréncies o iniciatives valuases .

Finalment, tenint en compte les
observacions verbals i notes escrite s
produ'ides pels qui varen aportar llur de s
d'ac í agra'ida coi .laboració, es redacta
definitivament l'adlunt pla d'estudi s
sotmés ara a ('informe previ del Consel l
de l'Escola Nava Unificada i a la ulterior
aprovació del Conseller de Cultura d e
la Generalitat a fi de donar complimen t
ais corresponents Decrets vigents sobre
la matéria .

Es evident -i amb aixó no ens volem fe r
unes il .lusions excessives— que el pía n o
és I'essencial per aconseguir u n
ensenyament perfecte . Sabem que pe r
aconseguir aquesta perfecció de

I'ensenyament cal posar especial cura e n
l'elecció del professorat ja que en el l
radica I'eficácia de qualsevol pla ; aquesta
elecció no ha de dependre d'un momen t
més o menys afortunat o d'une s
condicions exhibicionistes més o meny s
grans sempre allunyades del que h a
d'ésser el veritable treball en la cátedra .

Una experiéncia pedagógica i un a
preparació professional, garanties de
vocació i aptitud, jutjades pe r
procediments en que la voluntat i
responsabilitat de la decissió qued i
clarament marcada, són les 1 ínies qu e
creiem han de regir dita elecció . Hem d e
allunyar-nos també d'un altre punt qu e
ha constitu it al nostre entendre u n
motiu més de la desmoralització de l
professorat de I'antiga Escal a
d'Arquitectura ; tan absurd és assignar
a un mateix professor un mun í
d'assignatures heterogénies co m
immobilitzar-lo per "in eternum" en l a
mateixa disciplina, causa de la rutina e n
el seu desenvolupament i falta d'unita t
i Iligam amb les que han de continuar-lo .

Creiem també essencial garantir l a
independéncia económica de I'estudian t
pera a I'ensems exigir-Ii el rendiment qu e
una bona preparació fa imprescindible ,
eliminant el clássic tipus d'estudian t
solament de nom .

L'adjunt pla d'estudis és exponent de l a
nostra visió d'aquest problema ; en el l
s'ha treballat amb tot entusiasme i tenim
I'esperanca d'haver contribu - it amb l a
seva elaboració a facilitar la renovació d e
la nostra preparació professional, desi g
de fa temps existent, i la satisfacció de l
qual esperem sigui aviat una realitat .

El comite

ESCOLA POLITECNICA
GRUP DE CONSTRUCCI O
SECCIO D'ARQUITECTURA

Emplacament deis ensenyaments
d'Arquitectura .— Discutida i aprovada ,
per la ponéncia general d'ensenyamen t
técnic del C .E .N .U ., la necessita t
d ' agrupació de tots els ensenyaments
técnics en un Politécnic general, aparei x
amb carácter definits junt al s
ensenyaments de tipus industrial s
(actualment d'enginyer industrial) ,
I'ensenyament de la Construcció, que per
la seva importáncia genera una Secci ó
Técnica Especial, amb dues entitat s
característiques : una .de contingu t
predominantment quantitatiu, a la qu e
proposem nomenar Secció d 'Enginyer s
d'Obres Públiques, i l'altra de contingu t
essencialment qualitatiu, a la que
donarem el nom de Secci ó
d'Arquitectura .

Encara que els ensenyaments per a
assolir el títol d'arquitecte han d'ésse r
més que suficients per a desenvolupa r
totes les activitats a que fa referéncia, e s
preveu la necessitat o conveniéncia d e
facilitar I'especialització de matéries
concretes i per tant : les exigéncies del
desenvolupament industrial en crear les
grans aglomeracions ciutadanes, origine n
I'especialitat necessária de

PROYECTO DE "CASAL DEL POBLE" PARA LA E .R .C .
Sin localización

SERT - SUBIRANA - TORRES CLAVÉ (1935 )

PROYECTO DE HOSPITAL PARA TUBERCULOSOS DE 400 CAMA S
VALLE DE HEBRON, Barcelona

SERT -TORRES CLAVE (1936 )
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i 'ARQUITECTE URBANISTA ; la

construcció en série, el coneixement mé s

detallat deis nous avancos en la técnica ,

materials, i instal .lacions, són factors qu e

aconsellen I'especialització d e

I'ARQUITECTE DIRECTOR TECNIC

DE CONSTRUCCIONS, nom que algun s

han preferit canviar-lo pel d'Enginye r

Constructor, peró del que no som

partidaris per creure que la seva formaci ó

ha d'ésser en un primer pla ,

fonamentalment qualitativa, i própia d e

la Secció d'Arquitectura . L a

importancia primordial en els temps

presents deis factors col .lectius i

económics i la necessitat de crea r

capacitats per a I'organització de gran s

treballs, sota el punt de vista d e

I'economia dirigida, origine n

I'especialització de I'AROUITECTE

ECONOMISTA . També, la riques a

histórica de la nostra patria, amb l a

necessitat cada dia mes sentida, de l a

seva conservació i estudi, fa sentir l a

conveniéncia de 1'especialist a

AROUITECTE CONSERVADOR DE

MONUMENTS .

La formació inicial de I'Arquitecte

podria trabar un bon ajut en I'Escola d e

Belles Arts, i el detingut coneixemen t

deis Bells Oficis que en aquesta e s

donin perrnetrá I'especialització d e

I'anomenat fins ara AROUITECTE

DECORADOR .

En la que hem anomenat Secció

d'Enginyers d'Obres Públiques, tot i

creient-la fora de la nostra sots-ponéncia ,

ens atrevim a iniciar les due s

especialitzacions següents : la d e

construccions hidráuliques, i la de vie s

de comunicació, que fins ara han queda r

englobarles en el titol d'Enginyer d e

Camins, Canals i Ports . Per la sev a

situació entre els grups Industrial i d e
Construcció, ens creiem obligats a

recordar la necessitat de la Secci ó

d'Enginyers Cartógrafs, de fáci l

acoplarnent si en el Politécnic es crea un a

Secció o Facultat de Ciéncies ,

especialment matemátiques, naturals i

económiques; Facultat que neix de l

conjunt d'ensenyarnents básics comun s

als quatre grups del Politécnic :

Sociológic-Bioiógic-Industrial -

Constructiu .

Amb un lligam encara mes estret i entre

els grups Industrial i Constructiu e s

troben els ensenyaments de I'Enginyer

de Mines (especialitat d'enginyeri a

química i de construcció), i els d e

I'Enginyer Naval i d'Aeronáutica

(especialitat d'enginer de maquines i de

construcció) . El primer creiem de u

piacar-se decididament en el gru p

industrial, peró el segon, donada l a

importáncia formidable que va adquirint ,

creiem que fa necessária la creació de l a

Secció Técnica especial corresponent ,
ben emmarcada en el Politécnic General .

Disciplines voluntáries .— En el períod e

final caldrá que ('estudian cursi u n

mínim de dues discipline s

d'especialització, escollides iluiremen t

entre les proposades per aquest fi .

representació, la Perspectiva i l a

Topografia .

Amb carácter general per tot e l

Politécnic creiem necessari també en e l

període preparatori, un Coneixemen t

práctic, suficient per la comprensió i

consulta escrita, d'un idioma neollatí, i

d'altre (anglés o alemany) .

També, en un sentit general i per tot e l

curs deis estudis no deu oblidar-se l a

formació cívica i física de I'estudiant .

d'ensenyament tres períodes parcials ,

desenvolupant les abans esmentades

disciplines ; el primer període qu e

anomenarem preparatori, inclós dintr e

les normes generals del Politécnic d e

Construcció, i eis altres dos períodes ,

básic i final, emmarcats ja en la secci ó

técnica especial ; en el primer ser á

necessária I'iniciació del seminari d e

projectes amb carácter marcat, depenen t

de la Secció d'Arquitectura; en eis altres

dos períodes hi haurá una prestació dei s

mitjans pedagógica i práctics entre le s

diverses seccions del Grup d e

Construcció del Politécnic .
PERIODE BASIC.— Seminari de

projectes .— Estudi de projectes senzill s

amb la corresponent Teoria de l'Art ,

ordres clássics i Composició .

En aquest període s'estudiaran projectes
comploerts amb Memória, Pressupost i

Plec de condicions .

Construcció.— Coneixement de material s

compostos i deis emprats en els acabats i
instal .lacions . Estudi cíclic i anal ític d e

la Construcció de masses i estructural .

Tecnologia deis oficis principals de l a
Construcció . Estudi de les Instal .lacion s

auxiliars imprescindibles en tat a

construcció .

Cálcul elástic.— Coneixements básics d e

Mecánica elástica i Elasticitat aplicada a

la Construcció . Demes, eis estudi s

d'Hidráulica elemental necessaris per a

les instal .lacions mínimes deis edificis .

Sociologia i História .— História de le s

Arts Piástiques de totes les époques ,
Sociologia i Higiene col .lectiva .

Dibuix i medis de representació .— E s

continuará la part formativa amb I'estud i

del color i s'aplicará la ponderació d e

Masses i Volums a la construcció d e

maquetes, desenvolupant la intuici ó

espacial .

El dibuix lineal es practicará en les seve s
especialitzacions de Construcció i

d'Entramats. Els coneixements d e

Topografia seran completats amb l a

práctica de Replanteigs .

PERIODE PREPARATORI .— Seminar i

de Projectes .— Esquemes senzill s

d'ordenació, distribució i composició ,

aplicats a projectes elementals (Vivend a

mínima, rural, etc .) i el concepte genera l

del que constitueix la redacció i

desenvolupament d'un programa, forme n

el contingut del període preparatori de l

Seminari de Projectes . Es procurar á

sobretot I'exercici de les facultats

intuitives i d'imaginació en projectes qu e

siguin una anticipació de les condicion s

reals del treball professional .

Construcció.— Aquest agrupament e s

pot subdividir en quatre parts be n

caracteritzades : Materials d e

Construcció, Construcció própiamen t

dita, Oficis i Tecnologia deis mateixos .

Instal .lacions complemantáries . En el

període preparatori deuran incloure's e n

la primera la Química aplicada i Geologi a

Nacional, conjuntament amb e l

Coneixement deis Materials simple s

emprats en la Construcció ; en la segona ,

Nocions elementals de Construcció ,

paral .leles als treballs d'iniciaci ó
realitzats en el Seminari de Projectes ; e n

la tercera, fonamentalment viscuts en l a
realitat práctica el Coneixement dei s
principals Oficis de la Construcció :

básics (paleta, formigó, fuster, manyá

d'obres) i auxiliars (guixaire ,

pavimentador, estucador, lampista ,

vidrier, electricista) ; deixant la quarta

per iniciar-la posteriorment .

Cálcul elástic .— Paral .lelament a

('anterior, i'agrupament de cálcul elásti c
ex igeix un periode preparatori d e
matemátiques, comprenent e l

Coneixement de la Teoría de Funcions ,
el Cálcul Diferencial i Integral ,

Geometría Analítica, Física General (pe r

aplicar-la posteriorment a la Mecánica i
les instal .lacions) i Mecánica Racional .

DISCIPLINES BASIQUES EN LA
FORMACIO DE L'ARQUiTECTE .--

La formació específica de I'arqu i tecte ,

esdevé en el seminari de Projectes . tot s

eis altres coneixements que precisa són
els necessaris per a desenvolupar el se u

treball en el dit seminari, i constitueixe n

quatre agrupaments ben definits :

Construcció . Cálcul Elástic. Formaci ó
Social i Histórica . Dibuix i mitjans d e

representació .

Ensenyament cíclic .— A partir de

I'Escola Técnica Mitjana o Politécni c
básic (edat 18 anys), considere m

necessaris dintre del cicle general

Sociologia i História .— Per la formaci ó
social i histórica es preveu I'estudi de le s
civilitzacions en el seu contingut social ,

enfocat vers les seves produccions en le s

arts plástiques i especialment les obre s

cabdals de ('Arquitectura, destriant-ne e l

fans i la forma i fent-ne I'análisi estétic .

Es donará máxima importáncia a

I'influéncia d'aquests factors en la vid a

actual i en aquest sentit s'enfocará

I'estudi de ('História, defugint donar-I i
carácter arqueológic .

Dibuix i medis de representació .— E l

període preparatori en aques t

agrupament tindrá una part formativa

en el Dibuix esquemátic, natural i

retentiu, així com en I'Estudi de volums

i la seva ponderació i composició . En el

Dibuis lineal es familiaritzará a I'alumn e

amb els medis de representaci ó

generaiment admesos, i procediments

"standard" de dibuix i retolació . Com a

llenguatge d'expressió en el paper i en l a
realitat I'estudi deis sistemes de

PERIODE FINAL.— Seminari d e

projectes .— Estudi de tota classe d e

projectes ; de la vivenda, de l a

col .lectivitat, de la indústria, d e

)'agricultura ; estudiats amb aplicació d e

totes les disciplines, fins a la realitzaci ó

de ('obra en el seu conjunt, i amb el s

detalls i acabats dintre l'economi a

del moment .

Seminari d'Urbanisme .— En aques t

adquirirá I'Arquitecte eis Coneixement s

básics per a desenvolupar ei s

agrupaments simples i els tracat s

reguladors generais . L'especialist a

continuará en aquest seminari la sev a

formació .

Construcció .— Coneixement dei s

materials emprats en els acabats especial s

i instal .lacions i disposicions particulars .

Síntesi deis problemes de construcció e n

eis aspectes mecánic i económic . Estud i

de les Instal .lacions especials i de l a

Tecnologia deis oficis corresponents .

Hidráulica urbana de gran importanci a

per a I'Arquitecte urbanista .

Cálcul elástic .— Aplicació dei s

coneixements d'Elasticitat a I'estudi de

I'Estabilitat deis Edificis .

Sociologia i História .— S'estudiará

comparativa i críticament ('arquitectur a

i construcció de tots els temps . Norme s
sociológiques i d'ordenació legal d e

('Arquitectura .

ESPECIALITZACIO .— La Secció

d'Arquitectura fixará cada curs les

disciplines necessáries per a assolir ei s

Certificats d'Especialització que I'alumn e
vulgui afegir al títol d'Arquitecte .

Organització de I'ensenyament .

El professor que tingui la responsabilita t

de I'ensenyament duna determinad a

disciplina, haurá d'atendre les funcion s

següents :

a) Professar el conjunt de la disciplina ,

orientar el treball práctic i proporciona r

a I'alumne la bibliografia corresponent .

b) Organitzar la labor deis alumnes de ta l

manera, que puguin realitza r

personaiment el mes gran nombr e

possible de treballs práctics per a Ilu r

millor informació i eficacia técnica .

c) Propasar a la Secció d'Arquitectur a

abans de cada curs, un pla mínim d e

treball de la seva disciplina, especifican t

les tasques i exercicis que cregu i

necessaris per a donar el certifica t

d'eficiéncia, que permeti I'admissió a l a

prova del període corresponent .

d) Signar als estudiants el certifica t

d'assisténcia uniforme .

c) Dirigir la formació del fitxer en el qu e

consti el rendiment de cada estudiant i

la seva eficiéncia en les práctiques .

Els ensenyaments de grups similars e s

faran en seminaris de práctiques i estudi s

conjunts, en eis que I'alumne trob i

I'orientació continua deis professors i d e

Ilurs auxiliars i ajudants . Les diferent s

matéries que formen un cicle sera n

desenvolupades en estreta relació .

L'alumne haurá d'obtenir eis certificats

d'eficiéncia en práctiques i d'assisténci a

uniforme a les explicacions orals de le s
disciplines que formen un període per a

poder presentar-se a la prova de conjun t

d`aquest .

A títol d'orientació, la Secci ó
d'Arquitectura proposará anyaimen t

un pla mínim que permeti la preparaci ó

deis tres períodes . Aquest pla mínim e s

fonamentará en el seminari de projecte s

obligatori peis estudiants d'Arquitectura .

Es considerará el període de dos anys ,

dividits en semestre d'hivern i d'esti u

cada un ; el d'hivern o primer semestre ,

durará des del primer d'octubre al 23 de

desembre, i del 8 de gener al 15 d e

febrer ; el d'estiu o segon semestre ,

durará des del primer de maro al 15 de

juliol, comprenent les festes d e

Primavera ; eis dos constaran de 1 7

setmanes . Com queda dit, I'estudian t

tindrá liibertat per a I'acoplament d e

les disciplines dintre de cada període .

Per aquest fi, allá on ('eficacia d e

l'Ensenyament ho fati necessari i l a

situació económica ho permeti, hi haurá

una multiplicitat de professors, cada u n

deis quais desenvolupará successivamen t
totes les assignatures que en eis diferent s
períodes corresponguin a un determina t
agrupament . Així, de moment, es f a
evident la necessitat de tenir com a

mínim eis següents professors :

En eis períodes básic i final : tres e n
Seminari de projectes ; un en Seminar i

d'urbanisme ; dos en Construcció ; tres

en Tecnologia i Coneixement de
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materials ; dos en Instal .Iacion s
complementáries i Hidráulica ; dos e n
Cálcui elástic ; dos en Geografía i
História ; dos en Sociologia, Higiene ,
Economia i Ordenació legal ; dos e n
Dibuix i medis de representació ; total :
19 .

En el per íode preparatori : En Projectes ,
Construcció, Geologia, Coneixement d e
materials, Oficis de la Construcció ,
Geografia i História i Dibuix i medis d e
representació, els mateixos deis altres
períodes . Demés : dos en Matemátiques ;
un en Física ; un en Geometri a
Descriptiva ; un en Topografia ; total : 5 .

Per altra banda, és completamen t
indispensable un conjunt suficientmen t
nombrós de d'auxiliars i ajudants, sens e
els quals tot pla d'estudis restar á
ineficient . El nombre de professors
auxiliars ha d'ésser com a mínim igua l
al de professors titulars .

La formació essent integral tindrá llo c
amb el máxim rendiment de I'estudian t
dintre el Politécnic ; per aixó es proposa ,
sempre que es garanteixi l a
independéncia económica de l'estudiant ,
la setmana de treball de 36 hores, qu e
permet l ' acoplament que proposem com
a mínim pel curs present i que es trascri u
en el pla adjunt . (Pág . XI Ii) .

Profesorat .— Com queda insinua t
existiran dintre el Politécnic le s
categories de professor titular, auxilia r
i ajudant ; a més podran cridar-s e
professors Iliures i especialistes qu e
desenvolupin en un moment dona t
determinadas matéries .

Fonamentalment sentem el principi d e
que I'única forma d'assolir la categori a
de professor, és, mitjancant l a
demostració de les aptituds en l a
disciplina corresponent, per realitzacion s
efectives en la mateixa i per la vocaci ó
pedagógica i aptitud renovada i
demostrada amb continuitat per obteni r
la permanéncia en la cátedra .

Amb aquests principis la Generalitat ,
sota I'informe del Consell de I'Escol a
Nova Unificada, assessorat per l a
sots-ponéncia d'Arquitectura, decidir á
quins deis catedrátics i professors d e
l ' Escola Superior d ' Arquitectura que ha n
cessat en el seu cárrec, han de continua r
en determinats agrupaments de l a
Secció d'Arquitectura del Politécnic .

En les restants disciplines, i en el futur ,
el nomenament deis professors titular s
es fará per mitjá de la convocatória d e
concursos a cátedra del conjunt de le s
disciplines de cada agrupament ; el s
Tribunals jutjadors deis esmentat s
concursos, estaran formats pe r
especialistes en la matéria i sera n
proposats en el seu dia, per la Secci ó
d'Arquitectura amb intervenció de l
Sindicat d'Arquitectes i en el momen t
present pel Comité de I'Escola Nav a
Unificada assessorat per la Sots-ponénci a
d'Arquitectura . El Tribunal raonará e n
informe públic, imprés i detallar per a
cada concursant, la seva resolució i
atendrá, com queda dit, a le s
realitzacions en les matéries, referents al
respectiu grup de disciplines, és a dir ,
a ('aptitud, i a més, a la vocació que
pugui provar-se als que hagin exerci t
I'ensenyament .

Els professors auxiliars, temporais pe r
quatre anys, prorrogables, es nomenara n
per concurs-oposició, jutjats pel s
mateixos Tribunals anteriors i
preferint-se la realització a tot altre mérit .

Els professors podran ésser separat s
únicament quan el Politécnic consider i
inútil la seva tasca, a proposta raonad a
de la secció per si o a petició raonad a
deis seus estudiants .

Organització de la Secció d'Arquitectur a
del Politécnic .— Es preveu un
Departement director amb un Degá ,
nomenat per la Generalitat (professo r
o no de la Secció), un professo r
representant de cada agrupament
d'assignatures, o siguin cinc, escollits pel s
professors de la Secció, un representan t
estudiant per cada periode o siguin tre s
i dos representants de les sindical s
professionals obreres . Aques t
Departament pendrá cura de la direcci ó
de la Secció i les seves relacions amb e l
Politécnica, laboratoris i seminari s
d'altres Seccions, Sindicat d'Arquitectes
i Organismes de la Construcció .

Es preveu també un Departamen t
d'investigació i práctiques, presidir pe l
Degá i del que formaran part el s
professors titulars i els arquitectes
directors de les obres que s'utilitzin pe r
a practiques en cada curs : la missi ó
d'aquest departament consistirá e n
organitzar d'acord amb els professors
respectius les práctiques en obra ; e n
I'análisi i inspecció de materials en el s
laboratoris del Politécnic, i intercanv i
escolar amb els Laboratoris i Seminaris .

També hi haurá un Departament d e
Publicació format pel Degá i el s
elements que el Sindicat d'Arquitectes
i estudiants designin i que deurá estar e n
relació amb Lotes les editorials nacional s
i extrangeres per a informar, traduir ,
editar i renovar els textos, articles ,
revistes i demés material que ha d e
formar la Biblioteca de la Secció .

Finalment, está previst un Departamen t
de Cultura Física i Higiene, format pe l
Degá i dos metges higienistes, professors
de Cultura física, que expediran el s
certificats de salut física i higiene mental
deis professors i alumnes periódicament .

Tota la tasca escolar es fará en la Secci ó
d'Arquitectura, quedant en la mateix a
tata la documentació personal . Per tant ,
caldrá que la Biblioteca de la Secció o
del Politécnic estigui oberta tot el di a
amb bibliotecari alumne responsable e n
un torn que fixará el Departamen t
director .
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