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Una professió històrica  
amb molt de futur

Jordi Gosalves
President del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (Caateeb) 

L’any 2015 hem celebrat el 75 aniversari del nostre Col·legi. L’efemèride ha propiciat la reflexió 
sobre el passat de la professió d’aparellador i també de la institució que la representa: d’on 
venim, on som i cap a on volem anar. En les pàgines centrals de la revista L’informatiu hem 

fet, amb un estil periodístic, un breu repàs de la nostra història i hem debatut sobre diferents àmbits 
de la nostra realitat professional. 

Hem parlat, en primer lloc, de la professió d’aparellador, com ha evolucionat des dels anys 40 fins avui 
i com hem anat guanyant independència i prestigi en els diferents àmbits del procés constructiu, dins 
del sector i en la societat. A continuació ha estat el torn de parlar d’economia i dels alts i baixos que 
s’hi han produït durant aquests setanta-cinc anys: hem parlat de vaques grasses i també de crisis. El 
tercer debat ha abordat les tècniques constructives i la necessària innovació del nostre sector que ens 
permeti el pas d’un concepte artesanal cap a una veritable indústria que vol ser més competitiva. Per 
acabar, calia parlar de l’organització professional que volem per al futur.

Avui exercim una professió que ha esdevingut clau en el procés de producció de les obres, una profes-
sió, la d’aparellador, que s’expressa per mitjà d’una enorme varietat de perfils professionals: direcció 
tècnica, direcció integrada de projectes, gestió de la producció, direcció d’empreses, auditoria de 
qualitat o seguretat i salut, entre d’altres. I que es mou més enllà de la producció si parlem de l’àmbit 
de la rehabilitació, el manteniment i la gestió d’edificis. L’entorn en què ens movem tendeix a la 
liberalització dels serveis professionals i en el qual la competència s’incrementa i ja no val tant qui ets 
sinó què saps fer. La formació continuada, l’especialització i la certificació esdevenen imprescindibles 
i més ho seran en un futur en el qual l’obligatorietat en la intervenció professional no serà exlusiva 
dels aparelladors i on el veritable valor serà allò que ets capaç d’aportar.

És en aquest context on el Col·legi esdevé més necessari que mai en la seva funció d’orientar i poten-
ciar la professió. Això significa analitzar l’entorn, preveure el futur i fomentar la preparació de la 
professió per als nous reptes que han de venir. En aquest sentit van iniciatives tan importants com ara 
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la formació continuada i de postgrau, l’organització de la cimera europea 
BIM o la creació de l’Agència de Certificació Professional (ACP), eines que 
impulsen el nostre desenvolupament com a professionals. 

El nostre camí com a Col·legi va començar ara fa 75 anys, amb la transfor-
mació en Col·legi de l’Associació d’Aparelladors d’Obres de Catalunya. 
L’any 1990 vàrem celebrar el primer mig segle tot recollint la nostra his-
tòria en un llibre. Hem afegit 25 anys més i ho hem tornat a celebrar amb 
activitats que hem fet al llarg de tot l’any i que van culminar amb la cele-
bració del XIII Concert de Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar amb 
la participació de l’Orfeó Català. En les pàgines que segueixen hi trobareu 
un breu resum de la nostra història, complexa i apassionant, escrita per la 
periodista Maite Baratech i acompanyada amb diversos temes cabdals i tau-
les de debat i que ens permetrà alhora recordar els companys i companyes 
que van dedicar bona part del seu temps en favor de la professió i el Col·legi. 
També és una publicació per al record que inclou imatges d’aniversari, així 
com un recull en DVD del que hem fet al llarg de l’any per commemorar-lo 
i que comença amb un emotiu espot institucional.

Gaudiu de la publicació que recull aquest 75 aniversari, en realitat un breu 
període, per a una professió amb un passat que ve de lluny i que encara el 
futur amb optimisme. 
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Construint l'estructura
Maite Baratech

   El precedent

Els orígens de l’actual Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona (Caateeb) arrenquen l’any 1940, quan es constituí 
formalment l’aleshores Col·legi Oficial d’Aparelladors de Catalunya i Bale-

ars, data que justifica la celebració, enguany, del seu 75è aniversari. Però el Col·legi 
no va néixer del no-res sinó que va ser fruit de l’evolució d’una organització anterior, 
l’Associació d’Aparelladors d’Obres de Catalunya, fundada l’1 d’agost de 1929, en 
una Barcelona efervescent que celebrava l’Exposició Internacional. L’Associació 
tenia com a seu el sisè pis del número 16-18 de la Via Laietana de Barcelona. El seu 
primer president, Joan Gavilán, era aparellador d’obres. Amb ell, completaven la 
junta  José Benedicto (vicepresident), Diego García (secretari), Amaro Tagarro 
(vicesecretari), Fidel Puig  (tresorer), Efrén Cuesta (comptador) i els vocals Frede-
ric Font, Josep Maria Vilaplana, Luciano Cervera,  Elías Pastor i Jaume Roig. 

 Ben aviat, el president visitaria diverses autoritats i personalitats de la ciutat per 
explicar-los els objectius de la nova entitat. Segons hem esbrinat als diaris de l’època, 
el novembre d’aquell any van visitar el rector de la universitat, i el setembre de 1930 
el governador civil. Aquesta visita va ser fructífera ja que, poc després, el governador 
va dirigir una instrucció als alcaldes perquè no admetessin cap llicència d’obra que 
no fos signada per un facultatiu competent i exigint que el nomenament d’auxiliars 
d’arquitecte o sobreestants recaigués en aparelladors. 

L’Associació d’Aparelladors d’Obres va tenir la seu a la Via Laietana de Barcelona l’any 1929

Cronologia  
1940-1967

1930
•  Fundació de l’Associa-

ció d’Aparelladors de 
Catalunya. La seu social 
es va establir al 6è pis 
del nou edifici d’ofici-
nes de la Vila Laietana, 
16-18. Fins a la Guerra 
Civil en van ser pre-
sidents Joan Gavilán, 
Frederic Font Picó i 
Eusebi Estela Solé. 

1933
•  Fundació de l’Associació 

d’Estudiants d’Apa-
relladors. President, 
Francesc García Ibáñez.

1935
•  Primer número del 

butlletí de l’Associa-
ció d’Aparelladors de 
Catalunya.

1936
•  La seu social de l’Asso-

ciació es trasllada a la 
Ronda de Sant Pere, 26, 
al mes de juliol.

•  25 d’abril. L’assemblea 
general decideix crear 
una ponència Per a la 
transformació de l’Asso-
ciació en col·legi profes-
sional. La Guerra Civil 
interromp el procés.

•  Agost. La Cnt obliga 
l’Associació d’Apare-
lladors a afiliar-se al 
Sindicat de  
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De la història d’aquesta associació és important, entre altres fets, la seva participa-
ció, el 1932, en la reunió preparatòria del Congrés Internacional d’Urbanisme que 
s’havia de celebrar a Moscou de la mà del Comitè internacional per a la resolució 
dels problemes de l’arquitectura contemporània. La trobada, a Barcelona, aplegà 
prestigiosos arquitectes com eren Walter Gropius, Le Corbusier, Josep Lluís Sert i 
membres del GatpaC (Grup d’Arquitectes i Tècnics per al Progrés de l’Arquitectura 
Contemporània). La jove associació va participar, entre altres actes, en la recepció 
organitzada per l’Ajuntament. Aquell mateix any es va escollir una nova junta direc-
tiva, encapçalada per Frederic Font i amb Gavilán de vicepresident. 

Amb una quota mensual de cinc pessetes, l’associació va arribar a tenir poc més de 
200 socis en esclatar la Guerra Civil el 1936. Publicava mensualment una Hoja Ofici-
al, les seves finances eren sempre molt magres i a partir de 1933-1934 va compartir 
seu amb l’Associació d’Estudiants d’Aparelladors, constituïda en aquells anys i que 
en una ocasió sol·licità a l’associació d’aparelladors, sense èxit, un ajut per finançar 
el viatge de fi de curs.   

L’associació d’estudiants no era únicament una bona “pedrera” de potencials mem-
bres de l’Associació d’aparelladors. Era, a més, una entitat lluitadora que no va dub-
tar, el gener de 1933, a convocar una vaga de 48 hores (que també es va convocar a 
Madrid) en protesta per la retirada d’un projecte de llei que regulava les atribucions 
dels aparelladors i que havia estat aprovada per unanimitat a la cambra legislativa. 
Segons els estudiants, en la retirada hi havia hagut “la coacción e intervención de 
elementos interesadamente contrarios a todo lo que pueda beneficiar a la profesión”, 
segons apuntaven a La Vanguardia el 17 de gener. A més de protestar, l’associació 
envià un telegrama de queixa al ministeri d’instrucció pública i es va enemistar 
amb l’associació d’estudiants d’arquitectes, sent objecte alhora d’una campanya de 
desprestigi. 

La retirada d’aquest projecte també va fer reaccionar l’Associació d’aparelladors, 
que organitzà una trobada, a principis d’abril, al Palau de les Arts Decoratives de 
Montjuïc, que va significar l’adhesió al posicionament de l’associació madrilenya i 
de la Federació Nacional d’Aparelladors, que es queixaven de la postura del ministeri 
clarament favorable als arquitectes i demanaven el lliure exercici de la professió 
d’aparellador arreu de l’Estat, sense que les seves funcions quedessin anul·lades 
per les dels arquitectes. Demanaven així mateix la destitució dels arquitectes que 
ocupessin plaça d’aparellador.  

L’activitat de l’associació d’aparelladors, com la de tota la societat civil, es va veure 
dramàticament truncada amb la Guerra Civil. La darrera reunió de l’assemblea va 
celebrar-se l’11 de juliol de 1936, una setmana abans que esclatés el conflicte bèl·lic. 

la Construcció. La seu 
de la subsecció d’apa-
relladors d’aquest sin-
dicat s’estableix en el 
convent confiscat de la 
Divina Pastora. Lluís 
Maria Pascual serà el 
secretari.

1939
•  Febrer. El delegat de 

Treball autoritza a 
organitzar una secció 
d’aparelladors dintre 
del sindicat vertical de 
la Construcció. 

•  Desembre. Primer 
exemplar d’una Hoja 
oficial del Col·legi d’Apa-
relladors de Catalunya i 
Balears, tot i que aquest 
encara no s’havia cons-
tituït formalment.

1940
•  1 de juliol. Constitució 

formal del Col·legi 
Oficial d’Aparelladors 
de Catalunya i Balears. 
President, Federico 
Martínez Aguiló.

•  18 de setembre. La 
junta del Col·legi esta-
bleix una ajuda de 
defunció i enterrament 
als familiars d’aparella-
dors.

•  20 d’octubre. 
S’estableixen les dele-
gacions del Col·legi: 
Balears, Girona, 
Lleida i Tarragona. 
Subdelegacions de 
Tortosa, Vic i Figueres.

•  Desembre. Constitució 
de la junta definitiva 
del Col·legi de Catalunya 
i Balears, amb Miquel 
Comajuán, com a pre-
sident.

1941
•  Inauguració del nou 

local social a la Plaça 
de Catalunya núm. 9, 
durant el mes d’octubre

El Pavelló d’Alemanya de l’Exposició del 1929 projectat per Ludwig Mies van der Rohe
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Curiosament, només uns mesos 
abans s’havia proposat la trans-
formació de l’associació en col·legi.

   Postguerra
Acabada la guerra, i en un país 
absolutament devastat, un grup de supervivents va començar a moure’s per recons-
truir l’Associació. Alhora, tanmateix, els aparelladors s’organitzaven per crear una 
comissió dins el sindicat vertical de la construcció.  Aquesta duplicitat, que generava 
certa confusió, es va aclarir el 9 de maig de 1940 amb una Ordre sobre els col·legis 
d’arquitectes i aparelladors; autoritzava la seva constitució i establia que havien 
d’integrar les associacions professionals d’abans de la guerra.

 Per força, i en un escenari absolutament diferent, l’1 de juliol de 1940 naixia a la 
seu de la Central Nacional Sindicalista (Cns), més coneguda com a sindicat vertical, 
vinculat a la Falange, el Col·legi Oficial d’Aparelladors de Catalunya i Balears, i al 
capdavant Federico Martínez Aguiló, acompanyat a la Junta per Miguel Comajuán 
Rovira, Juan Ferré Pena, Francisco Alonso  Andreu, Eduardo Vila Pascual, Pedro 
Ventura Polit, Antonio Artusa Coma, Francisco Marcé Farré i José Batlle Cortada. 

1942
•  5 de maig. La junta 

subscriu una pòlissa col-
lectiva d’assegurança 
d’accidents amb una 
mútua. Servei d’asses-
sorament jurídic.

1945
•  23 de juny. Aprovació 

del reglament de la 
Federació de Col·legis 
oficials d’Aparelladors.

•  Agost. Anomalies i il-
legalitats produïdes en 
la votació de president 
de la federació de col-
legis d’aparelladors, 
Blas Sanz de la Mata. 

1946
•  18 de maig . La junta de 

la Federació contesta 
a l’enfrontament amb 
l’embargament del 
Col·legi de Catalunya.

•  20 de juliol. La quasi 
totalitat dels col·legiats 
de Catalunya abonen en 
referèndum l’actuació 
de la junta.

•  26 de juliol. La Direcció 
General d’Arquitectura 
dóna la raó al Col·legi de 
Catalunya.

•  10 d’octubre Josep 
Maria Poudevida gua-
nya les eleccions a la 
presidència del Col·legi 
de Catalunya. 

•  Novembre. Creació 
d’una ponència de 
Cultura, amb Lluís 
Maria Pascual i 
Joaquim Amigó, que 
comencen a organitzar 
algunes activitats més 
enllà de la típica d’ofici-
na de visats.

1947
•  Gener. Acord en el sen-

tit que tots els aparella-
dors col·legiats del país 
pertanyin a una matei-
xa previsió mútua.

Miquel Comajuán 
va ser el primer president efectiu del Col·legi El primer president, 

Miquel Comajuán, va 
intentar, sense èxit, 
que els col·legiats 
participessin en 
l’elecció de càrrecs

1940, tornar a començar

Acabada la Guerra Civil, tornen les estretors econòmiques, torna la 
gana, el desproveïment, les cues als comerços i la censura. Desapa-
reixen molts diaris d’abans del conflicte i es funda el diari del règim 

Solidaridad Nacional. Hi ha escassetat d’aliments (es promovia el consum 
de farina de blat de moro per la manca de farina de blat) i de combustible. El 
1940 es desmunta el monument al doctor Robert i s’inaugura l’estàtua de 
la Victòria a Diagonal/Passeig de Gràcia, que substitueix la de la República, 
canvien molts noms de carrers històrics i Lluís Companys és afusellat al cas-
tell de Montjuïc. A l’octubre, banderes nazis onegen als edificis oficials amb 
motiu de la visita del cap de la policia alemanya, Henrich Himmler, que també 
visita Montserrat. Europa està en guerra i el règim de Franco dóna suport a 
les tropes alemanyes. S’escriu una pàgina negra de la nostra història i l’eco-
nomia cau en depressió. Les fronteres es tanquen i s’inicia un període d’au-
tarquia. De fet, la renda per càpita de l’economia espanyola del 1935 no es 
recuperarà fins al 1953. Al novembre reapareix el Diario de Barcelona i al 
desembre la Hoja del lunes. Comença el control de les importacions i una era 
de sequera, especialment greu els anys 1944, 1945 i 1946. 

Infraestructures i edificis, ensorrats, s’han de tornar a aixecar. L’historia-
dor Francisco Martínez Hoyos, en el llibre Una història de 800 anys. Gremi 
de Constructors de Barcelona Comarques, apunta que, amb un sector privat 
amb escasses possibilitats d’invertir, “el Govern va oferir crèdits oficials a 
un nivell molt baix, avantatges fiscals i cupons preferencials de matèries pri-
meres. Els resultats d’aquestes polítiques, no obstant això, van mostrar-se 
exigus. L’intervencionisme estatal desmesurat només va aconseguir enca-
rir els preus dels materials i generar el consegüent mercat negre, en ocasi-
ons l’única via per aprovisionar les obres”. D’altra banda, l’Institut Nacional 
d’Habitatge, creat el 1939 per promoure habitatge protegit, va tenir escassa 
activitat els primers anys per manca de materials, la complexa tramitació 
dels expedients i els escassos recursos a l’abast. ∎
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La primera junta, a l’agost, la 
va presidir el vicepresident 
perquè Martínez Aguiló va ser 
cridat a files. Es tractava d’una 
junta provisional; la definitiva 
va veure la llum al desembre, 
d’acord amb les normes del 
Règim sobre elecció del presi-
dent, elecció que havia de fer la 
junta dimissionària, juntament 
amb un representant de l’Exèr-
cit, un de la Diputació, un dels 

municipis, un de les empreses públiques, un dels professionals liberals i un dels apa-
relladors del Cadastre. Reunits, havien de designar una terna de la qual sortiria el 
president, triat per la federació estatal de col·legis. Així, i en absència de Martínez 
Aguiló, el primer president designat fou Miquel Comajuán. De fet, la reunió per a 
l’elecció no va ser gaire complicada; ni Exèrcit ni Diputació no tenien aparellador en 
plantilla a Catalunya i dels altres rams ja hi havia professionals a la junta provisional.

L’octubre de 1941 l’entitat es traslladaria a un nou local social, al tercer pis del núme-
ro 9 de la plaça Catalunya, en un local llogat al Banc de la Propietat Urbana gràcies a 
la intermediació de Pere Ventura, que hi treballava. Segons explica en una entrevista 
el segon president del col·legi, Josep Maria Poudevida, al llibre Mig segle de Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya, escrit per Jaume Fabre, era “una 
dependència que tenia un vestíbul, un mostrador, una saleta de reunions, el despatx 
del president i un lavabo”. Tot plegat, les precàries finances, i el deute que es tenia 
amb la federació, no permetien aspirar a gaire cosa més. 

L’any següent es va subscriure una pòlissa col·lectiva d’assegurança d’accidents 
amb una mútua per al servei gratuït als col·legiats i es va crear un servei, també 
gratuït, d’assessorament jurídic. Amb aquestes iniciatives quedava ben palesa de 
bon començament, la voluntat de servei i ajuts al col·legiat en aspectes bàsics de la 
seva feina. Va ser necessari, a més, elaborar un cens d’aparelladors i informar-los 
que la col·legiació era obligatòria. Més de 400 professionals es van donar d’alta els 
sis primers anys d’activitat.

Dotar el Col·legi d’una organització interna i la lluita pel compliment de la normativa 
sobre intervenció obligatòria dels aparelladors a les obres van centrar l’activitat del 
col·legi els seus primers anys de funcionament. Un altre front va ser la constitució de 
delegacions a Lleida, Girona i Illes Balears (Tarragona va constituir col·legi propi) 
i sotsdelegacions a Maó, Tortosa, Figueres i Vic, alguna amb curta vida (Figueres), 
alguna altra amb parèntesi (Vic). 

El Col·legi de Barcelona es considerava de capçalera i ben aviat mostrà el seu dina-
misme; participà activament en la redacció del reglament per a la constitució de la 
Federació de Col·legis Oficials d’Aparelladors, aprovat definitivament el 1945. Tot i 
això, les friccions amb Madrid no van trigar a aparèixer, en primer lloc per les irre-
gularitats en el nomenament del president de l’esmentada Federació, i en segon lloc 
per un excés d’atribucions en l’elecció de presidents dels diferents col·legis, situació 
que provocà una enèrgica protesta per part del president.  La Direcció General d’Ar-
quitectura donà la raó a les queixes de Comajuán i ordenà un referèndum perquè 
els aparelladors catalans donessin o no suport a la terna proposada. Aquesta va ser 
rebutjada de ple i donà pas a eleccions “lliures”, dins els límits de l’època, a Catalunya. 
Després d’un llarg procés, detalladament recollit al llibre del cinquantenari i que a 
Comajuán li va costar el càrrec, el 10 d’octubre de 1946 era elegit com a president 
Josep Maria Poudevida. Aquest va voler crear una junta d’integració i per això va 
demanar la participació a la junta del seu rival, Joan Gavilán, de l’amic d’aquest Lluís 
Maria Pasqual i de membres de l’antiga associació. Poudevida, que no s’esperava 
la seva elecció, havia estat soci de l’antiga associació, era arquitecte municipal de 
Martorell i ajudant de càtedra de l’Escola d’Arquitectura. 

•  12 de juliol. Primera 
assemblea de col·legiats 
feta en la història del 
Col·legi. Hi assisteixen 
28 col·legiats, dels 478 
que hi ha en aquell 
moment.

1949
•  24 de març. Assemblea 

al Col·legi de Catalunya 
on s’aclama la continuï-
tat de la junta. Aquesta 
és la tònica electoral 
fins al 1968. El siste-
ma de ponències es va 
diluint i el govern del 
col·legi, fins al 1968, el 
porta una junta limi-
tada al president i al 
secretari de manera 
permanent, i uns càr-
recs de tresorer i comp-
tador que van canviant. 

1965
•  Novembre. Eleccions 

de secretari i compta-
dor per a la Junta del 
Col·legi; només hi va a 
votar un cinc per cent 
dels col·legiats, que 
havien de triar, per 
cada càrrec, entre una 
terna designada direc-
tament des de Madrid.

1966
•  Primeres gestions, des 

de Barcelona, per obte-
nir la reforma de l’ar-
ticle 47 del Reglament 
dels Col·legis d’Apare-
lladors que estableix el 
sistema de ternes per 
les eleccions de presi-
dent. Hi coincideixen 
aparelladors que van 
acabar la carrera els 
anys 1964 i 1965 – 
Eduard Pons, Carme 
Hernández, Carme de 
la Calzada i Francesc 
Serrahima, del PSUC, 
Carles Puiggròs, del 
FDC i altres com 
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La nova junta va 
voler donar aires de 
renovació a l’entitat 
i va crear “ponènci-
es” de responsabi-
litats específiques, 
com les d’assump-
tes  econòmics i 
administratius, la d’assumptes jurídics, la d’assumptes professionals, la de cultura 
i biblioteca i la d’activitats generals i assegurances. I durant el seu mandat es van 
començar a celebrar, d’acord amb el reglament de la federació, les assemblees de 
col·legiats, dues anuals i una tercera d’extraordinària.

L’activitat principal en aquells temps eren els visats i les visites a les autoritats per 
exigir el compliment de la legislació. Però eren temps difícils, amb una societat on hi 
havia escassetat a tots els nivells, cartilles de racionament i fronteres tancades. Tot 
i això el Col·legi va intentar anar més enllà de l’activitat corporativa i organitzà un 
concurs de treballs monogràfics, una sortida cultural al monestir de Poblet, un cicle 
de conferències i fins i tot una exposició de pintura i escultura de col·legiats en l’avui 
desapareguda llibreria Catalònia, uns tipus d’activitats que encara avui es mante-
nen. Amb el temps, a més, es va llogar un local que havia quedat buit al costat del que 
ocupava el Col·legi, que va permetre triplicar la superfície i fer una sala d’actes per a 
un centenar de persones.

Poudevida va ser reelegit per al càrrec el 1949 i sembla que aleshores, després de la rela-
tiva vitalitat dels primers anys, es va entrar en una etapa de grisor de la qual es conserva 
escassa informació, ja que un munt de documents van desaparèixer coincidint amb el 
trasllat a una nova seu al número 4 de la Via Augusta, el 1966, on va comprar tres pisos i 
va llogar-ne un altre. Aquesta etapa es perllongà fins a meitat dels anys seixanta. 

Els últims anys de mandat de Poudevida van coincidir amb el despertar econòmic 
del país (el 1959 es va aprovar el primer Pla d’Estabilització i al poder arribaven els 
tecnòcrates), l’obertura de relacions, al principi tímides, amb les institucions inter-
nacionals, la modernització industrial i un fort impuls del sector de la construcció a 
remolc dels moviments migratoris del camp a les ciutats i el procés d’urbanització. 
Això sense oblidar el boom del turisme i la consegüent edificació de tota la costa del 
Mediterrani. Segons Poudevida, els millors anys del seu mandat van ser els “que 
van del 1955 al 1965”. Mai com aquells anys, apunta al llibre dels 50 anys (escrit 
a mitjan dels 80, encara no havíem viscut la bombolla del 2000), “els aparelladors 
han tingut tanta feina ni han guanyat tants diners. No érem gaires a repartir i es 
construïa moltíssim”.

Carles Oliver, Santiago 
Loperena, Joaquim 
Lara –amb alguns de 
generacions anteriors, 
com Josep Mas Sala, 
que havia acabat la car-
rera el 1960 i el grup 
de Jordi Sabartés, de la 
promoció del 1956.

•  17 d’octubre. Tots els 
serveis administratius 
del Col·legi d’Apare-
lladors comencen a 
funcionar a l’edifici 
de Via Augusta, 4, del 
qual en compra les tres 
primeres plantes per 
utilitzar-les com a nova 
seu social.

1967
•  3 de maig. Corresponia 

preceptivament fer 
eleccions a president 
i tresorer, al Col·legi 
d’Aparelladors de 
Catalunya i Balears. 

 Josep Maria Poudevida 
va estar al capdavant del 

Col·legi durant dues dècades

Les Viviendas del Congreso construïdes el 
1953, van constituir una peça singular en 
el teixit residencial construït a Barcelona 
als anys 50

Lluís Maria Pascual assenyalava, el 1967, l’antiga seu a Via Augusta

El segon president, 
Josep Maria 
Poudevida, ocupà el 
càrrec gairebé 22 
anys, entre 1946 i 
1968, en l’època més 
grisa del Col·legi  
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La  junta de Poudevida de 1949 
es va mantenir amb escasses 
variacions fins el 1968. Les 
“eleccions” es convocaven cada 
tres anys després de l’elecció de 
càrrecs de la Federació. Aques-
ta, formada pels presidents 
cessants, enviava als col·legis 
les ternes per a cada càrrec, 
ternes que eren sotmeses a 
l’elecció dels col·legiats. Però 
eren ternes que la junta sortint 
havia proposat i havien rebut 
el vistiplau de la Federació. 
Alguns intents de canvi per afa-
vorir una participació real dels 
col·legiats van resultar infruc-
tuosos.

Pel que fa a l’organització inter-
na, el sistema de ponències es 
va anar diluint i la junta fun-
cionava a partir del president 

(Josep Maria Poudevida), el secretari (Juan Ferrer Pena) i uns càrrecs de compta-
dor i secretari que anaven canviant.  

   Nous aires
Però l’immobilisme i adhesió a la dictadura del general Franco no podien durar eter-
nament i topaven amb unes joves generacions que tenien cada cop més contacte amb 
l’exterior i clamaven temps de llibertat. Els moviments reivindicatius, molts dels 
quals es gestaven a les aules universitàries, també van contagiar els joves aparella-
dors, i una fornada de titulats als primers anys seixanta alçaven la veu demanant 
canvis.

Un canvi que es reivindicava des de Barcelona era, l’any 1966, el relatiu a la reforma 
de l’article 47 del Reglament dels Col·legis d’Aparelladors, aquell que establia les ter-
nes per a les eleccions de president. En aquesta petició coincidien joves aparelladors 
que es van titular els anys 1964 i 1965 amb d’altres de l’any 1960 o d’altres de 1956, 
alguns vinculats als emergents moviments polí-
tics d’esquerra, com el psuC. Demanaven també 
més actes culturals, cursets, seccions d’estudi, 
gabinets tècnics de consulta...

L’octubre de 1967, un grup democràtic va gua-
nyar les primeres eleccions democràtiques que 
es van convocar, no sense l’oposició dels partida-
ris del continuisme. Anul·lades pel Consell Gene-
ral de Col·legis d’Aparelladors (la Federació havia 
canviat de nom), les va guanyar de nou quan es 
van tornar a convocar sis mesos després. ∎

Ajornades tot esperant 
que es modifiqui el 
reglament electoral i es 
puguin fer amb el nou 
sistema.

•  Juliol. 119 col·legiats del 
Col·legi d’Aparelladors 
de Catalunya signen una 
carta adreçada al presi-
dent del Consell General 
de Col·legis d’Aparella-
dors d’Espanya protes-
tant de l’atonia i falta 
d’informació que es viu 
al Col·legi català.

•  14 d’octubre. Davant 
del retard en la reforma 
del reglament, al Col·legi 
d’Aparelladors de 
Catalunya i Balears es 
fan eleccions indicati-
ves amb el vell sistema 
de ternes. Però aquest 
cop no designades per 
Madrid sinó votades 
per tots els col·legiats. 
Guanya la candidatura 
democràtica de Jordi 
Sabartés per la presi-
dència i Lluís Maria 
Pascual com a tresorer.

•  21 d’octubre. El Consell 
Superior de Col·legis 
d’Aparelladors d’Espa-
nya, en vista dels resul-
tats, suspèn les elecci-
ons definitives previs-
tes pel 3 de novembre. 
Es prorroga el mandat 
de la junta fins al 31 de 
gener següent.

Apunts del curs Càlcul d’estructures 
impartit pel Col·legi el 1967

El Fòrum Vergés va ser escenari de moments clau en la 
història del Col·legi: les reunions del grup democràtic 

prèvies a les eleccions de 1967 i 1968.

Els moviments 
reivindicatius 
també van contagiar 
joves aparelladors 
que alçaven la veu 
demanant canvis
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Un Col·legi descentralitzat 
amb delegacions comarcals

Carles Cartañá

El Col·legi està present a les comarques del 
seu àmbit territorial per mitjà de les dele-
gacions, que donen servei als professio-

nals i als ciutadans i actuen en representació del 
col·lectiu en el territori. Primer va ser la Delega-
ció d’Osona, a Vic, inaugurada oficialment com a 
oficina el 2 de desembre del 1974, ara fa més de 
40 anys i que va esdevenir delegació l’any 1987. 

Celebració d’activitats al Mercat del Ram de Vic amb la nova seu al fons

L’arribada de la Flama Olímpica al 92 des del balcó de la Delegació 
a la Plaça Major de Vic

Osona

Cal recordar que d’ençà dels nous Estatuts dels 
col·legis d’aparelladors de l’any 1977, elaborats 
a partir de la nova Llei de Col·legis professionals 
aprovada l’any 1974, Girona i Lleida, les últimes 
delegacions que li quedaven al Col·legi de Catalu-
nya, van convertir-se en col·legis autònoms. Tar-
ragona i Tortosa ho eren des del gener del 1969 i 
les Balears des del novembre del 1971.
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Inauguració de la Delegació del Bages-Berguedà 
amb Carles Puiggròs i Juli Sanclimens

Inauguració de la Delegació del Vallès Oriental amb Carles Puiggròs, 
Frederic de Buen i Josep Pujades

Acte protocol·lari de commemoració dels 25 anys de la Delegació, celebrat a l’Ajuntament de Manresa

Inauguració de la Delegació del Bages-Berguedà 

Bages-Berguedà-Anoia

Vallès Oriental

Inauguració de la Delegació del Vallès Oriental amb Carles Puiggròs, 

Estand de la Delegació a la Fira de 
Desenvolupament Sostenible de 
Granollers

Tal com explica el periodista Jaume Fabre al lli-
bre Mig segle del Col·legi d’Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics de Barcelona, van ser 20 aparella-
dors d’Osona els que varen sol·licitar la constitu-
ció d’una delegació comarcal al president Jordi 
Sabartés, projecte que va esdevenir real al princi-
pi del mandat de Josep Miquel Abad. La finalitat 
bàsica de l’oficina fou, en el seu origen, facilitar 
els tràmits administratius dels col·legiats, però 
tot seguit va depassar l’àmbit purament burocrà-
tic i va començar a organitzar activitats culturals 
i professionals de tota mena. El primer delegat 
va ser el company Jaume Cabeza. Fa pocs anys 
la Delegació d’Osona va deixar el pis de la Plaça 
Major per ubicar-se a un edifici propi de la Ram-
bla Passeig.

L’impuls d’un procés 
de descentralització i 
l’increment de la presència 
institucional al territori era 
un objectiu prioritari per les 
juntes de govern del Col·legi
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Inauguració de la seu al carrer Sant Francesc de Terrassa, el 1991 

Inauguració de la nova seu de la delegació al Vapor Universitari el 2007

Vallès Occidental

La següent delegació es va obrir a Manresa l’any 
1988 amb un àmbit d’acció supracomarcal com a 
Delegació del Bages-Berguedà i que avui comprèn 
també la comarca de l’Anoia. Va ser inaugurada 
el 20 de desembre sota el mandat de Carles Puig-
gròs i hi van assistir l’alcalde de Manresa, Juli 
Sanclimens; el primer delegat, Antoni Casas , així 
com el president del Consell de Col·legis de Catalu-
nya, el manresà Ramon Puig.

   La institució al territori

En aquells anys, l’impuls d’un procés de descen-
tralització i l’increment de la presència instituci-
onal al territori era ja un objectiu prioritari per a 
les juntes de govern del Col·legi. El secretari Gas-
par Garcia Buyreu explicava en El Butlletí del 
Col·legi de l’any 1988 quin havia de ser el model 
d’organització territorial del Col·legi, “un model”, 
deia, “que no tan sols ha de permetre una descen-
tralització administrativa , sinó que ha de tendir 
a millorar les relacions entre els col·legiats i el Col-
legi, que ajudi a apropar els serveis col·legials de 
manera que siguin cada cop més a l’abast de tot 
el col·lectiu (...) Però sobretot, no ha d’oblidar que 
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les delegacions no han de ser tan sols una oficina 
desplaçada de la central que permeti apropar la 
tramitació i alleugerir les tasques burocràtiques, 
sinó que ha de permetre impulsar el “club” d’asso-
ciats que trobin en la seu de la delegació el lloc on 
discutir qüestions relacionades amb la professió 
i d’altres, i que l’ajudin en la seva imbricació amb 
el teixit social del seu àmbit d’actuació”.

I ja seguint aquest model de desplegament terri-
torial i amb l’impuls entusiasta d’un grup d’apa-
relladors, obria dos anys després, el 18 d’octubre 

La Delegació del Maresme organitza 
tota mena d’activitats  professionals i 
culturals

Maresme

del 1990, la primera delegació vallesana a Grano-
llers. El primer delegat va ser Frederic de Buen. 
L’any 1990 se celebrava justament el primer mig 
segle del Col·legi, per tant, mentre el Caateeb cele-
bra els seus 75 anys, la Delegació del Vallès Ori-
ental en fa els seus primers 25. El mateix dia de 
la inauguració ja es va anunciar la propera ober-
tura de la Delegació del Vallès Occidental, que es 
va obrir a Terrassa el 12 de desembre del 1991 en 
un bonic edifici del centre de la ciutat i liderada 
pel company Salvador Navarro.
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Seu de la Delegació a Vilafranca 
i sopar dels companys de l’Alt 
Penedès-Garraf el 2014

Alt Penedès-Garraf

I si bé el model de desplegament territorial va 
funcionar a ple rendiment, no va ser fins al 2007 
quan es va obrir a Mataró la Delegació del Mares-
me, un any de manera provisional en oficines 
municipals i al desembre del 2008 en la seva seu 
definitiva de la Plaça Xammar. Va coincidir amb 
l’aparició de la crisi, però, com va destacar la pre-
sidenta Maria Rosa Remolà el dia de la inaugura-
ció, també “és el temps en el que els col·legiats més 
ens necessitaran per tirar endavant”. Al capda-
vant, el company Antoni Floriach.

Dins de l’àmbit territorial del Col·legi encara hi 
havia feina a fer per dur la institució a les comar-
ques de l’Alt Penedès i el Garraf, si fem excepció 
del Baix Llobregat, tan proper a la seu central. 
Finalment va ser Vilafranca del Penedès la capi-
tal que actualment acull una petita oficina (els 
temps no estan per tirar coets) de titularitat 
municipal. Es va posar en marxa al desembre 
del 2012, després que l’Assemblea General de col-
legiats aprovés la seva constitució. Sebastià Jané 
va ser l’encarregat d’exercir provisionalment com 
a delegat en funcions, tal com indiquen els Esta-
tuts, fins a les properes eleccions col·legials.  ∎
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Una professio en lluita constant
Maite Baratech

Aquesta inscripció, que es pot llegir en un dels sepulcres de Santa Clara, a Tor-
desillas (Valladolid), de l’any 1430, podria considerar-se una de les primeres 
mencions que trobem de la figura de l’aparellador, segons relata Eduardo 

González Velayos a Aparejadores: Breve historia de una larga profesión, publicació 
editada pel Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. La cita confir-
maria, a més, que aquesta professió tècnica és una de les més antigues d’Espanya.

A partir del segle XVI, l’aparellador comença a tenir més presència documentada a 
cròniques i textos legals. Fins aquell moment, i especialment en l’època medieval, la 
professió que apareix més sovint, i amb la qual es vincula l’aparellador en documents 
oficials, és la de mestre d’obres, una ocupació que, fora de les disciplines acadèmi-
ques, reglades, es transmetia de pares a fills i a partir de la pràctica i l’experiència al 
costat d’aquells que ja en sabien i que defensaven els seus interessos professionals i 
mercantils a través de gremis i confraries.

Figura destacada en les grans obres arquitectòniques del Renaixement, època en què 
Europa abandona l’obscurantisme de l’Edat Mitjana, del segle XVI daten documents 
sobre treballs i deures dels aparelladors, habitualment dictats per reials cèdules per 
a obres singulars ordenades per nobles i reis.

Arribats al segle XVIII, concretament l’any 1757, una cèdula de creació de la Real 
Academia de Nobles Artes de San Fernando, el model gremial dels mestres cons-
tructors comença a ser desplaçat per una nova divisió del treball caracteritzada 
per la professionalització de l’arquitecte-artista-dissenyador de l’obra. En aquest 
context, l’aparellador pren rellevància i se situa en un estrat jeràrquic superior a 
l’ordre gremial. Com bé podem deduir, aquest ascens en l’escalafó va ser el detonant 
de disputes entre gremis, aparelladors i arquitectes per les atribucions professionals 
d’uns i altres i, en estreta relació amb aquestes, pels honoraris. 

Durant segles, la figura de 
l’aparellador va estar molt 
vinculada a la del mestre 
d’obres

Els canvis legals i de plans 
d’estudi han anat marcant 
la influència i el paper dels 
aparelladors en la societat

“Aquí yace Guillen de Rohan, maestro de la Iglesia de León et Aparejador de esta capilla”
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El 1796, i al llarg de la primera meitat el segle XIX, es 
produeixen diversos canvis en el paper d’arquitectes i de 
mestres d’obres, fins que el 1855 el decret Luján institueix 
el títol d’aparellador en substitució del de mestre d’obres. 
Alhora, s’instaura un ensenyament que, amb diverses 
variacions (com la seva supeditació a les escoles d’arqui-
tectura o a les escoles d’arts i oficis), es mantindrà fins 
a la creació, el 1955, de l’Escola d’Arquitectura Tècnica. 

   Escoles  d’aparelladors
La història de la professió encara hauria de donar mol-
tes voltes fins a mitjan anys 20 del segle passat, quan els 
ensenyaments d’aparellador s’impartien en les escoles 
d’arquitectura.

Els estudis sota el mateix sostre que els arquitectes es 
perllonga fins al 1955, en què un decret dóna persona-
litat pròpia a unes escoles d’aparelladors separades. I 
una dècada després, el 1964, una reordenació dels ense-
nyaments tècnics aboca a un canvi de nomenclatura en 
la titulació, tot i que 50 anys més tard el 
terme aparellador segueix sent plena-
ment vigent per identificar la professió: 
a partir d’aleshores, els aparelladors pas-
sen a denominar-se arquitectes tècnics.

En el vessant professional, va ser molt 
important el Decret d’Atribucions de 16 de 
juliol de 1935, que establí l’obligatorietat 
d’intervenció dels aparelladors a totes les 
obres d’arquitectura.

En les acaballes del franquisme, el 1971, un decret de 19 
de febrer vol aclarir  les competències professionals de 
l’arquitecte tècnic, i distingeix dos tipus d’atribucions: 
d’una banda, la direcció d’obres i, d’una altra banda, en 
treballs diversos com són el mesurament de terrenys, els 
informes pericials de la seva especialitat, la planificació i 
programació d’obres o l’assessorament tècnic en  la fabri-
cació de materials. 

15 anys després, la Llei 12/1986 d’Atribucions Professi-
onals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics fixa definiti-
vament les seves atribucions: la capacitat de projectar 
obres que no requereixin projecte arquitectònic, dirigir 
l’execució material de les obres i exercir la docència són 
els aspectes més nous de la disposició, ratificada el 1992. 
Uns quants anys més endavant es promulga el Reial 
Decret 1627/97 sobre disposicions mínimes en matèria 
de seguretat en obres de construcció, que va adaptar la 
normativa espanyola a la directiva comunitària d’obres 
temporals o mòbils.

Aquest Reial Decret va ser, i és, molt important per a la 
professió, ja que estableix la figura del coordinador de 
seguretat, les funcions del qual havien de ser exercides 
per un ‘tècnic competent’. D’aquell mateix any, el 1997, 
és una altra norma que incidia de ple en l’exercici de la 
professió. Parlem de la Llei de Mesures Liberalitzadores 
en matèria de Col·legis Professionals, reforma que va fer 

incís en els aspectes econòmics i que va significar la defi-
nitiva derogació de les tarifes i del seu control col·legial  a 
través del visat. 

   La Loe, un puntal
Ara bé, el punt d’inflexió definitiu que marca les princi-
pals atribucions de l’aparellador és la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació 38/1999 (Loe), i el posterior Codi Tècnic de 
l’Edificació de 2006. Llei força esperada, la Loe referma 
l’atribució exclusiva de l’aparellador en la direcció de 
l’execució de l’obra, com a tècnic integrant de la direcció 
facultativa i assumint la funció tècnica de dirigir l’exe-
cució material i el control de qualitat de l’obra. Aquesta 
Llei atorga així mateix a l’aparellador competències com 
a projectista i director d’obra en determinades obres 
de nova construcció, rehabilitació, reparació, adapta-
ció i consolidació d’edificis construïts, sempre tenint en 
compte el marc establert per la pròpia llei. Un altre punt 
fonamental de la Llei és l’establiment de responsabilitats 

de cada agent del procés constructiu i 
fa prendre consciència dels riscos de 
l’exercici i de la importància de cobrir 
amb assegurances tota l’activitat. 

D’altra banda, el gran coneixement 
que l’aparellador té sobre el procés 
constructiu i els materials fa que sigui 
el tècnic més adequat per a les tasques 
relacionades amb la seguretat i la salut 
a les obres de construcció, sobretot en 
les funcions de coordinació de seguretat 

i salut. També la rehabilitació ha estat un important camp 
d’especialització per la conveniència, en alguns casos obli-
gada per llei, de mantenir i rehabilitar un parc d’habitat-
ges cada cop més antic.

En els darrers anys, i especialment a partir del boom 
immobiliari de principis del segle XXI, ha demostrat 
també la seva capacitat en la gestió del procés immobili-
ari, en l’assessoria a les contractacions i en la selecció de 
productes, la realització d’estudis i programació finance-
ra de la promoció, o el seguiment i compliment dels con-
tractes d’obres i dels contractes de subministrament, és 
a dir, tot el que avui dia fa el project manager.

   Nous perfils professionals
La formació i coneixements de l’arquitecte tècnic han fet 
d’ell un professional versàtil, un autèntic tècnic de cap-
çalera, idoni per dur a terme activitats més enllà de les 
tasques tradicionals de disseny i aplicació de tècniques 
constructives. Activitats habituals de la seva agenda són 
les valoracions immobiliàries, l’elaboració d’informes 
sobre l’estat de conservació i ús d’edificis construïts, 
peritatges judicials i certificats, gestió de qualitat del medi 
ambient; intervenció en matèria d’eficiència energètica, 
etcètera. Coincidint amb el canvi de segle, un estudi fet pel 
mateix col·legi va detectar fins a 34 perfils professionals 
dels titulats en  arquitectura tècnica a partir de les quatre 
grans funcions del procés constructiu: direcció d’execu-

Coincidint amb el canvi 
de segle, un estudi fet pel 
mateix Col·legi va detectar 
fins a 34 ocupacions 
professionals diferents
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ció, gestió del procés immobiliari, gestió de la producció i control de 
processos. Aquestes feines, algunes fruit de la normativa catalana 
aprovada en els últims anys, han representat una bona oportunitat 
laboral per a molts professionals, ja que amb elles han pogut esmor-
teir la manca de feina com a tècnics d’obra nova.

   Canvis i crisi
A banda de les moltes especialitzacions que han anat sorgint i que 
han demostrat el caràcter polivalent de l’arquitecte tècnic, també 
la forma de treballar ha canviat. La complexitat dels projectes i, 
sovint, l’exigència del client (sobretot en el camp públic), així com 
els canvis en la regulació de les licitacions (que fan difícil als autò-
noms, accedir als concursos), fa que en els últims anys tendeixi a 
integrar-se en equips on participen altres tècnics com arquitectes, 
altres enginyers, etcètera. Els canvis han arribat també als aspec-
tes més formals, ja que aquesta puridisciplinarietat ha propiciat 
treballar a través de societats, més que no pas com a professionals 
“per lliure”, especialment a partir de la Llei de Societats Professi-
onals de 2007. Ha canviat també la mentalitat d’uns professionals 
que, si anys enrere trobaven feina amb facilitat i ben pagada tot just 
sortien de les aules, ara han d’adoptar una actitud emprenedora i 
“inventar-se” la seva pròpia feina.

Titulació en qüestió

En el camp dels ensenyaments dels 
estudis d’arquitectura tècnica, la 
regulació de les últimes dècades es 

va mantenir, amb unes poques variacions, 
fins a la necessària harmonització dels sis-
temes universitaris per construir l’Espai 
Europeu d’Educació Superior (eees) deri-
vat de la Declaració de Bolonya de 1999. Va 
ser arran de Bolonya que a casa nostra es 
va implantar un nou marc d’estudis univer-
sitaris de graus de quatre anys (a la major 
de països del nostre entorn és de tres anys), 
que en el nostre cas van dur a la creació del 
títol de Grau en Enginyeria d’Edificació. És 
un grau que ha seguit la tradició de la major 
part de veïns europeus, que atorguen la 
qualificació d’enginyer al professional que 
aquí coneixem com a arquitecte tècnic o 
aparellador.

Tanmateix, l’oposició d’altres col·lectius 
d’enginyers a aquesta nova nomenclatura 
i la demanda de reserva del nom ha dut la 
titulació als tribunals amb la impugnació 
de la titulació a tot Espanya. Les primeres 
sentències han donat la raó als enginyers, 
però des del Col·legi es confia que el conflic-
te es resoldrà favorablement al col·lectiu 
en coherència amb el procés de Bolonya. El 
litigi arribà al Tribunal Constitucional (TC), 
que va admetre a tràmit el 2011 el recurs 
d’empara del Consell General de l’Arquitec-
tura Tècnica contra la sentència del Tribu-
nal Suprem (TS) sobre la reserva del nom. 
El TC desestimà el recurs d’empara en con-
siderar que no és de la seva competència 
dirimir si el nom duu a confusió. Tot i això, 
durant el procediment, tant el Ministeri 
Fiscal com l’advocat de l’Estat es mostraren 
favorables a  anul·lar la sentència del TS. ∎

Els anys de boom de la construcció van ser dau-
rats per a la professió, on l’atur era pràcticament 
inexistent i es perfilava com una de les més sol-
licitades del mercat laboral. La punxada que a 
partir de 2008 va patir l’economia en general, i el 
sector en particular, van capgirar per complet la 
situació. De l’eufòria es va passar al desconcert i 
a la pràctica aturada de l’activitat. I amb ella, la 
fallida d’empreses i la recerca de noves oportuni-
tats a l’exterior. En tot cas, com hem vist, es trac-
ta d’una professió lluitadora que ha sabut anar 
sempre un pas endavant dels problemes, i estem 
segurs que també  ara sabrà trobar el seu camí 
de futur.  ∎
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Taula rodona:  

Una transformacio continua
Maite Baratech

La professió d’aparellador (o arquitecte tècnic o enginyer d’edificació, que 
cadascú triï la denominació que trobi més convenient) ha canviat com de la 
nit al dia en aquests darrers 75 anys, tant com pugui haver canviat la societat, 

la tecnologia o la legislació. I ha evolucionat. A millor? A pitjor?... A diferent. 

Així va quedar palès a la taula rodona sobre Com ha evolucionat l’exercici de la pro-
fessió d’aparellador en els darrers 75 anys? I quin creieu que serà el nostre futur? 
que se celebrà pels volts de Nadal al Col·legi dins els temes especials que L’informatiu 
prepara amb motiu del 75è aniversari de la institució. Per parlar-ne a bastament 
es va convocar un grup de professionals col·legiats de diferents generacions perquè 
aportessin i posessin en comú el seu punt de vista.

El més veterà, en Pere Mateu Sancho (col·legiat 864), oficialment jubilat però tre-
mendament actiu, explicà que va aconseguir el títol el desembre de 1955 (si no ho va 
fer abans fou perquè havia suspès l’assignatura de religió), i en aquells moments ja 
treballava en quatre obres alhora. “Si t’espavilaves una mica, no donaves a l’abast”, 
va comentar. Ben aviat marxà a treballar a Menorca, on era l’únic aparellador de 
l’illa, situació que feia que fos considerat una veritable institució: “el senyor apare-
llador”, li deien.

Els participants de la taula rodona, d’esquerra a dreta: Carles Cartañá, Joel Vives, Isabel Madrid, Magí Miracle, 
Maria del Mar López, Sebastià Jané i Pere Mateu
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Per als participants, 
no té cap justificació 
l’actual “guerra” entre els 
diferents professionals 
d’una obra, amb unes 
discussions, que, 
malauradament, dediquen 
més temps a parlar de 
diners que de la pròpia 
obra

Una dècada després, el 1964, va aconseguir el 
títol la Isabel Madrid Safont (col·legiada 1683), 
dona valenta en una promoció d’uns 400 titulats 
on només hi havia quatre noies. Va ser la primera 
aparelladora del Prat de Llobregat i admet que va 
fer els estudis empesa pel seu pare, constructor, 
amb qui es va posar a treballar en els projectes de 
la petita empresa familiar. En un sector aleshores 
eminentment masculí, diu que li van posar “molts 
pals a les rodes”. Casada amb un aparellador, va 
dedicar-se a l’ofici uns 20 anys, sempre a la zona 
del Prat. Enguany ha celebrat els seus 50 anys de 
col·legiada.

Uns anys després que la Isabel es va titular el Magí 
Miracle Gubern (col. 2096), membre molt actiu i 
gran col·laborador del Col·legi, actualment com a 

mentor dins el programa Mentoring del Caateeb, que posa en contacte l’experiència 
dels més grans amb les ganes d’aprendre i obrir-se camí en un context difícil dels 
més joves. Amb pare aparellador, va “mamar” la professió de ben jove, però tenia 
clar que volia treballar pel seu compte. Recorda que va començar en una època, la del 
desarrollismo en què “hi havia feina per a tothom” i on es construïa “com a xurros”, 
amb “un nivell d’exigència molt baix” i on per aixecar un edifici “n’hi havia prou amb 
dos o tres plànols”, cosa impensable avui dia.

El vocal de la Junta de Govern i delegat a l’Alt Penedès-Garraf, Sebastià Jané i Arru-
fat (col·legiat 5335), començà la seva activitat professional a finals dels anys setan-
ta. Com la majoria dels participants a la taula rodona, també ell tenia antecedents 
familiars, en concret el seu germà, aparellador, i el pare, propietari d’una bòbila. 
“De seguida em va sortir feina com a tècnic de seguretat en el treball”, en una mútua 
d’accidents, feina que va alternar amb les tasques tradicionals de l’aparellador. Cap 
al 1990, i engrescat per la febre constructora prèvia als Jocs Olímpics de Barcelona, 
decidí obrir despatx propi. I afegeix: “em vaig equivocar perquè em vaig quedar a 
l’atur” l’any 1992. Va tornar al camp de les mútues de treball fins al 2000, moment 
en què va decidir, de nou, obrir despatx propi. Des d’aleshores, assenyala que “m’he 
dedicat a fer moltes valoracions immobiliàries i petites obres, reformes de masies, 
estintolaments, peritatges, informes tècnics en un camp, el rural, on l’exercici de 
la professió és una mica diferent”, i fent força feines “de tècnic únic”. Especialitzat 
en prevenció de riscos laborals, apunta que és molt diferent el tipus de feines d’un 
aparellador rural al de les d’una gran ciutat com Barcelona, ja que “de blocs de pisos 
potser n’he fet tres o quatre en la meva carrera professional”.

   Polivalència o especialització?
Un dels participants més joves, però amb una vintena d’anys de professió a l’esquena, 
era en Joel Vives i Bages (col·legiat 8.900), professional liberal, que introduí el tema 
de la polivalència dels professionals. Mentre per a Magí Miracle, “l’elevada i creixent 
exigència tècnica va contra la polivalència”, Vives opina que l’evolució de la feina, la 
demanda dels clients i la confiança fan que “t’hagis d’acabar especialitzant en moltes 
coses”. A banda, “especialitzar-te en una cosa et limita molt” i no és l’habitual. Tot i 
que ell es dedica sobretot a  direccions d’obra, també fa tasques de prevenció, projec-
tes, càlculs... “perquè et pot arribar un encàrrec en un camp en què no has treballat 
mai” i si “amb el primer perds diners” mica en mica es va agafant experiència. És així 
com ha après a fer informes i peritatges, controls econòmics, de planificació... Cer-
tament “la poca feina, per la crisi, t’obliga a agafar tots els encàrrecs”, va confirmar 
Miracle. Vives ha tingut la sort, confessa, “d’haver fet tant obres grans com petites”, 
tot aprenent les diferents formes d’organització, i reivindica el caràcter “artesà” del 
professional, capaç de traslladar el detall necessari en l’obra petita als estàndards 
de l’obra gran.  

Joel Vives

“El Col·legi ha de saber 
adaptar-se i serà un parai-
gua de moltes formes de 
treballar”. 

Sebastià Jané

“hem de canviar el con-
cepte d’atribucions i anar 
cap a les competències i 
l’ús de les certificacions 
professionals”
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En aquest sentit, Mateu va lloar la feina dels professionals actuals, “la feina dels quals 
no s’assembla en res al que feia de jove” i perquè “ara tenen molts problemes, han 
de tocar moltes tecles i molts botons i tenen un nivell de preparació molt alt”. Mateu 
afegí que “abans servíem per a tot  tipus de treballs” i una prova és que va fundar la 
tercera empresa de sostres reticulars d’Espanya i que “la feina et venia a la mà, no 
hi havia els ajustos de pressupostos que hi ha ara i la professió era molt més respec-
tada” que no pas ara.

Comparant-ho amb altres professions properes, i especialment la dels arquitectes, 
amb els quals sempre ha existit una sana rivalitat, va parlar Mar López Alloza (col-
legiada 8.100), que és també arquitecta. Relatà orgullosa que fer els estudis d’ar-
quitectura tècnica “és una de les millors coses que m’han passat a la vida”, ja que li 
van proporcionar “una formació boníssima” amb la qual ha suplert les mancances 
del títol d’arquitecte. “Aprens l’ofici, aprens a construir”. Ja durant els estudis va 
detectar un cert sentiment de superioritat dels arquitectes, “que aprenen a anar un 
pam per sobre del terra”. Amb un pare constructor i aparellador, López es col·legià el 
1995, tot just acabats els estudis i amb el títol encara calent, i agraeix al Col·legi que li 
transmetés la idea que “un aparellador podia fer moltes coses i no tenia limitacions, 
excepte en els casos que marcava la llei, com els projectes d’obra nova residencial” 
quan en el cas dels arquitectes “em va sobtar la seva limitació, no estaven tan oberts”. 

   Creixent complexitat
Però l’escenari s’ha transformat radicalment en els pràcticament 20 anys que han 
passat des que la Mar es va titular. La complexitat dels projectes ha arribat a tal punt 
que cal, segons Vives, un canvi en les exigències que es fan als arquitectes tècnics, 
que desconeixen alguns àmbits que són més propis dels enginyers (instal·lacions, 
telecomunicacions...) però en els quals, no obstant això, han d’assumir responsa-
bilitats.  

Un punt d’inflexió important en l’aclariment i delimitació de funcions la va portar, 
segons Miracle, el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) de la LOE. Ara bé, i segons Carles 
Cartañá Mantilla (col. 6.600), arquitecte tècnic i responsable de comunicació del Col-
legi, “anem cap a un escenari més liberalitzat i amb una creixent competència entre 
tècnics. I si els arquitectes i els enginyers poden fer d’aparelladors però nosaltres 

Un moment de l’interessant debat que va generar la taula entre els seus participants

Isabel Madrid

“He tingut molta sort de 
treballar sempre a l’em-
presa familiar d’edifica-
ció i d’haver fet la carrera 
d’aparellador”

Pere Mateu

“Abans la feina et venia a 
la mà, no hi havia els ajus-
tos de pressupostos que 
hi ha ara i la professió era 
molt més respectada”
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Carles Cartañá

“S’hauria de veure cap a 
quin model de professió 
volem tendir”

no podem assumir les seves tasques, anem malament”. Hi ha qui fins i tot aconsella 
ara als fills que no estudiïn per a arquitecte tècnic sinó una altra enginyeria “per-
què així podran fer més coses”, apuntava Vives. En aquest sentit, Miracle recordà 
que la professió descansa en una llei de 1934 sobre obligatorietat d’intervenció i, a 
continuació, es preguntava si potser els aparelladors, en les darreres dècades, no 
han sabut aprofitar prou la seva extraordinària capacitat tècnica i professional per 
poder competir amb arquitectes i enginyers.

Fent referència concreta, i com a exemple, als enginyers de ponts i camins, són uns 
professionals que, en paraules de Vives, “un dia de fa 20 o 25 anys van decidir que 
volien ser importants” a la societat, van introduir en els estudis el concepte de ges-
tió d’empresa, es van posar d’acord amb el seu col·legi i van moure els fils per poder 
situar-se en l’espai de poder desitjat, amb un elevat nivell de formació i amb capacitat 
per tocar totes les fitxes que els interessaven. 

Tot i aquesta visió que es pugui tenir internament de la professió, més aviat sembla 
que els aparelladors s’han sabut posicionar prou bé en molts camps de treball i les 
funcions a les quals poden accedir com a especialistes són extenses. A més de la 
direcció d’execució de l’obra i l’empresa constructora, els seus àmbits naturals, ja fa 
temps que han passat a dominar i liderar àmbits com la seguretat i salut o l’auditoria 
tècnica de qualitat i més recentment han entrat amb èxit en els àmbits del project 
management o el facility, amb la gestió d’edificis existents.

En aquest darrer àmbit i ja en el camp de la rehabilitació i el manteniment, destaca 
com a tècnic de capçalera dels edificis. Un dels camps més recents en què l’aparella-
dor també ha sabut posicionar-se i aprofitar la seva polivalència és el dels certificats 
d’eficiència energètica. Sebastià Jané explicà que si bé en aprovar-se la normativa 
“tothom s’hi va apuntar” i es va permetre l’accés a totes les professions tècniques, 
un any després la meitat dels certificats emesos els feien els arquitectes tècnics, i el 
percentatge restant fins al 80 per cent els arquitectes, mentre que enginyers d’altres 
especialitzacions només expedeixen un 20 per cent. “Qui els sabem fer i els fem bé 
som nosaltres”, afegí.

   Atribucions, competències, certificació
“S’hauria de veure cap a quin model volem tendir”, va plantejar Cartañá tot recor-
dant el model de competències que en el seu dia va fer el Col·legi, pioner en el sector 
de la construcció, que a més que la titulació valora les funcions professionals i va ser 
el punt de partida per als nous plans de formació de la institució. Seguint el corrent 
que ja s’està registrant a la major part dels nostres veïns europeus, a finals de l’any 
passat va fer un pas endavant amb la posada en marxa de l’Agència de Certificació 
Professional (aCp), en què el Col·legi, juntament amb el Col·legi de Madrid, és capda-
vanter a Espanya.

Molt d’acord es va mostrar Sebastià Jané: “hem de canviar el concepte d’atribucions 
i anar cap a les competències i l’ús de les certificacions professionals”. Es tracta, 
tanmateix, d’un model que no és tan aplicable als més joves perquè la certificació es 
basa en la titulació però també en l’experiència professional. Per la seva banda, Mar 
López va avançar el final de la concepció de l’aparellador com a director d’execució 
d’obra, entès a la manera tradicional, perquè actualment “el que busca la gent és 
comprar cases” en un sector, el de la construcció, que tendeix a la prefabricació dels 
elements en planta i la construcció esdevé muntatge dels elements. Sí que cal, en 
canvi, un tècnic polivalent capaç de coordinar els diferents agents que intervenen 
en aquest nou model de “fabricació” dels habitatges, i aquest tècnic és, sens dubte, 
l’aparellador. A això cal afegir el que definí com a “canibalisme” entre empreses en 
fer pressupostos i que, al capdavall, perjudica tothom perquè “ens traiem la feina els 
uns als altres i això no té cap sentit”. Els participants al debat van coincidir que no 
té cap justificació l’actual “guerra” que hi ha entre els diferents professionals d’una 
obra, amb unes discussions, que, malauradament, inverteixen més temps a parlar 
de diners que de les característiques tècniques de l’obra.  

Mar del Mar 
López

“Solucionar problemes és 
el que hem fet els aparella-
dors tota la vida”

Magí Miracle

“L’elevada i creixent exi-
gència tècnica va contra 
la polivalència”
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En la taula rodona s’abordà així mateix l’oposició dels engi-
nyers a la nova nomenclatura d’enginyer d’edificació, en un 
context en què “hi ha enginyers per a tot”, comentava Vives, 
i cità a continuació un munt d’enginyeries diferents; però 
per a Cartañá, “lluitar per les atribucions té poc futur, hem 
de començar a pensar en un món sense atribucions i lluitar 
per les competències, i és aquí on ho estem fent bé”, com s’ha 
demostrat amb les certificacions d’eficiència energètica. I 
és que el professional, continuà Cartañá, “ha de pensar si vol 
ser generalista o, per exemple, el millor professional en pre-
venció de riscos laborals, en gestió de la qualitat, en direcció 
d’execució d’obra... o integrar-se en un despatx pluridiscipli-
nari al costat d’enginyers i arquitectes. O especialitzar-se en 
facility management per gestionar el funcionament i mante-
niment d’un edifici ja construït, una bona solució en temps de 
crisi com l’actual, en què hi ha poca obra nova”.

Malgrat els entrebancs diaris de la feina, la rivalitat amb altres professionals, els 
efectes de la crisi i la creixent normativa i paperassa que envaeix els despatxos, tots 
els presents van expressar la seva satisfacció per la professió que exerceixen. Mar 
López ho explicava així: “estic molt contenta i satisfeta, és una carrera molt maca, de 
seguida que vaig acabar-la vaig agafar tot tipus de feines, 20 anys després continuo 
igual, amb la mateixa il·lusió i això es el que espero que continuï”. Diu que es dedica 
“a solucionar problemes, que és el que hem fet els aparelladors tota la vida”. Isabel 
Madrid, per la seva banda, opina que “he tingut molta sort” de treballar sempre a 
l’empresa familiar d’edificació i d’haver fet la carrera d’aparellador, malgrat haver-
ho fet per obligació.

“Contentíssim”, deia sentir-se Sebastia Jané d’haver estudiat una carrera “per 
herència familiar”, una mica empès pel seu germà però que li ha donat moltes satis-
faccions.

Vives destacà, com a gran virtut del gremi, que “som pràctics, i això és el que ens 
defineix”, i aquest caràcter pràctic és el que fa que els vinguin a buscar. Carles Car-
tañá va voler incidir també en el molt encertat concepte de “tècnic de capçalera” 
dels edificis, encunyat als anys 90 arran del deteriorament del parc d’habitatges 
construït als anys seixanta i la creixent sensibilització sobre la rehabilitació, i que 
inclou un munt de possibilitats. Va fer una crida a un canvi de llenguatge perquè del 
nostre títol acadèmic es deriven moltes sortides i funcions professionals, “i és bo que 
ens defineixi allò que sabem fer”. Al seu parer, la figura de “l’aparellador de l’obra” 
per se desapareixerà, donant pas a molts perfils i molt diversos, a partir de l’expe-
riència i la formació postgrau. I pel que fa al Col·legi, també ha de saber adaptar-se 
“i serà un paraigua de moltes formes de treballar”, segons Joel Vives, que opina que 
dins l’entitat hi haurà associacions per a cada tipus de perfil.  “El futur és ser forts 
per nosaltres mateixos”, va concloure.  ∎
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Jordi Sabartés accedeix a la presidència el 
1967 en els primers comicis democràtics 
del Col·legi

La consolidacio 
Maite Baratech

Cronologia  
1968-1982

1968
•  18 d’abril. Eleccions al 

Col·legi d’Aparelladors 
de Catalunya i Balears. 
Els resultats de la 
votació van ser aclapa-
radorament favorables 
al sector renovador 
i el 27 d’abril, Jordi 
Sabartés pren posses-
sió del càrrec de presi-
dent del Col·legi.

•  26 de juny. Primer acte 
del nou departament 
de Cultura del Col·legi 
d’Aparelladors de 
Catalunya i Balears, 
constituït per Lluís 
Maria Pascual, Carles 
Puiggròs i Eduard Pons 
i col·loqui sobre els pre-
mis Fad.

•  Setembre. Apareix el 
primer número del 
nou Butlletí del Col·legi 
d’Aparelladors de 
Catalunya, que surt 
interrompudament fins 
al 1972.

1969
•  Desembre. Manifest 

pel Català a l’Escola 
que subscriu el Col·legi 
d’Aparelladors al costat 
d’altres entitats demo-
cràtiques.

,

La primera junta democràtica del Col·legi junt amb d’altres companys que els donaven suport, el 1967

   La transició

Corrien els anys seixanta del segle passat i de l’Escola d’Aparelladors comen-
çaven a graduar-se unes fornades de professionals amb ments obertes i espe-
rit renovador. Estaven encoratjats per una societat que mica en mica obria 

escletxes cap a l’exterior, en un règim que volia pertànyer al club de les institucions 
internacionals i feia del turisme una important font d’ingressos.

Aquest esperit renovador salta de les aules al Col·legi i un grup de col·legiats encap-
çalat per Jordi Sabartés (una mica més gran que la majoria, ja que havia acabat la 
carrera el 1956) van aconseguir suprimir el fins aquells moments sistema vigent de 
ternes per a l’elecció de president després d’una intensa campanya de recollida de 

signatures porta a porta. Així van guanyar, l’abril 
de 1968, la presidència en els primers comicis 
democràtics del Col·legi. De fet, sis mesos abans 
ja s’havien endut la majoria en una eleccions que 
van ser anul·lades pel Consell Superior de Col-
legis d’àmbit estatal. Amb Sabartés s’escollí com 
a tresorer Lluís Maria Pascual, un company més 
gran que ja havia conegut l’Associació d’Apare-
lladors de Catalunya d’abans de la Guerra i que 
havia estat professor d’ells a l’Escola. Sis mesos 
després era elegit com a comptador Eduard Pons, 
per al qual, segons explica en el llibre del cinquan-
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tenari, el Col·legi “era un ens 
anquilosat, caduc i inoperant”. 
L’acompanyava Josep Mas en 
el càrrec de secretari. I afegia 
Pons: “els aparelladors també 
vàrem tenir el nostre 68”.

Tots ells, i d’altres que els dona-
ven suport, eren activistes 
compromesos amb el país, ja 
fos des del Psuc, el sindicat uni-
versitari seu o el catalanisme, 
que es reunien al Fòrum Vergés 
o al bar Tèrminus de passeig de 
Gràcia-Aragó. Recorda encara 
Sabartés, amb 88 anys i més 
de 40 després d’aquella època, 
que “érem un grup que parlava 
de política i de país, i el nostre 
Col·legi era un reflex del que 
passava al país; dèiem que allò 
no podia continuar, i així va 
néixer el sentiment d’oposició” 
que cristal·litzà en una llista de 
possibles candidats escrita en 
un tovalló, que Sabartés enca-
ra conserva i amb el seu nom a 
dalt de tot.

L’aterratge al Col·legi no va ser, 
però, plàcid. Tot i deixar enrere 
els més de 20 anys de presidèn-
cia de Josep Maria Poudevida, 
que els més veterans enca-
ra recorden amb l’uniforme 
militar, persistien un munt de 

1970
•  Març. Número zero de 

la revista cau. Dossier: 
Turisme, amb Jordi 
Sabartés com a direc-
tor.

1971
•  Es constitueix al 

Col·legi d’Aparelladors 
la comissió d’assala-
riats per iniciativa de 
Josep Miquel Abad. Poc 
després es creen les de 
funcionaris i liberals.

•  Febrer. Creació de la 
Universitat Politècnica 
de Barcelona, en la 
qual s’integra l’Escola 
d’Arquitectes Tècnics.

•  19 de febrer. Decret 
sobre facultats i compe-
tències dels arquitectes 
tècnics.

•  9 de setembre. Vint 
aparelladors de la 
comarca d’Osona 
demanen per escrit 
a la Junta del Col·legi 
d’Aparelladors “la cons-
titució a Vic d’una dele-
gació comarcal”.

•  3 de novembre. 
Eleccions a secre-
tari i comptador al 
Col·legi d’Aparella-
dors; Francisco Javier 
Llovera, nou compta-
dor i Josep Mas Sala , 
reelegit secretari.

•  15 de novembre. Josep 
Mas Sala pren pos-
sessió del càrrec de 
secretari. Llovera no 
pot fer-ho fins al 22 de 
desembre, a causa de la 
impugnació presenta-
da pel seu rival Rafael 
Cercós, i que va ser 
desestimada. 

1972
•  7 de  juliol. Assemblea 

del Col·legi d’Aparella-
dors al Fòrum Vergés 
per donar compte als 

En les acaballes del franquisme, el Col·legi 
era una institució fortament polititzada que 
reclamava llibertat i democràcia 

L’alcalde José María de Porcioles a Montjuïc a l’estrena de la cobla 
La Ciutat, 1968

1968:  
l’any que canvià el rumb del món  

El  1968 va ser un any convuls i ple d’emocions. El mes de maig es va 
produir la revolta de milers d’estudiants a París sota el lema La imagi-
nació al poder. Fou l’any de la primavera de Praga o revolució de vellut 

durant la qual el govern txec va intentar deslliurar-se de les regnes del comu-
nisme soviètic. Els tancs soviètics van sufocar la revolta. Als Estats Units van 
ser assassinats el líder antiapartheid Martin Luther King i el senador Robert 
Kennedy. A Espanya arrenca el Segon Pla de Desenvolupament, els territoris 
de Fernando Poo i Rio Muni assoleixen la independència i el tren Talgo arriba 
per primer cop a París procedent de Madrid. Primer assassinat de la banda 
terrorista eta. Barcelona viu un primer de maig amb protestes d’estudiants i 
obrers al carrer i comencen les classes de la Universitat Autònoma de Bellater-
ra. Massiel guanya Eurovisió després que Joan Manuel Serrat rebutgés parti-
cipar al festival si no podia cantar el La, la, la... en català. Aquells anys es van 
inaugurar els edificis Trade, els primers dedicats exclusivament a oficines, 
amb projecte de l’arquitecte José Antonio Coderch i direcció de l’aparellador 
Jesús Sanz, i els primers aparcaments subterranis. ∎
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col·legiats del resultat 
de la investigació rea-
litzada en els comptes 
del Col·legi per dos cen-
sors jurats de comptes. 
La seva conclusió va 
ser: “No hem observat 
l’existència de cap 
mena de frau. No exis-
teix dèficit.”

1973
•  16 febrer. Col·loqui al 

Col·legi d’Aparelladors 
sobre El primer cintu-
ró de ronda i la seva 
incidència a la plaça de 
Lesseps, amb partici-
pació de representants 
de cinc col·legis profes-
sionals.

•  12 d’abril. Simposi 
sobre Els professionals 
davant la planificació 
i els serveis públics, 
organitzat pel Col·legi 
d’Aparelladors amb els 
col·legis de doctors i 
llicenciats, arquitectes 
i enginyers industrials 
i amb l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques, al 
Fòrum Vergès.

•  3 de maig. Eleccions 
al Col·legi d’Aparella-
dors; Josep Miquel 
Abad, president, Carles 
Puiggrós, tresorer.

•  Desembre. La junta del 
Col·legi d’Aparelladors 
aprova la creació provi-
sional d’una oficina de 
visats a Vic.

1974
•  Creació de la coope-

rativa de consum del 
Col·legi d’Aparelladors.

•  Gener. Mostra d’art 
realista, en què van 
participar dos-cents 
artistes contemporanis 
organitzada conjun-
tament pels col·legis 
d’aparelladors, d’arqui-
tectes, de llicenciats, 

tensions, l’oposició del Consell 
d’àmbit estatal i de part del col-
lectiu, l’afecte al règim, inclosos 
els professors de l’Escola. A més, 
totes les reunions es feien amb 
tensió sota l’atenta vigilància 
“del delegat governatiu” i calia 
extremar la prudència i mesu-
rar cada paraula que es pronun-
ciava. 

Aprofitant el relleu, la delegació 
de Tarragona va moure fitxa i 
demanà convertir-se en Col·legi 
amb identitat pròpia. El Consell 
li va concedir i comença a funci-
onar com a tal el gener de 1969. 
Amb ell s’enduia la delegació de 
Tortosa, malgrat l’oposició de la 
major part dels seus membres. 

Ramón Tamames, Enrique 
Tierno Galván, Jorge 
Semprún, Heribert 
Barrera, Miquel Roca o 
Pierre Vilar van ser alguns 
oradors que van passar pel 
Col·legi durant la transició 

Comunicació oficial de la inauguració de la nova seu del Col·legi a la 
Via Augusta, 4, a La Vanguardia, el 8 de juny de 1967
Comunicació oficial de la inauguració de la nova seu del Col·legi a la 

Sens dubte,  arrencaven “uns anys molt intensos”, en paraules de Sabartés, i una era 
clarament polititzada del Col·legi, durant la qual va prendre una especial embran-
zida el departament cultural, sota les regnes de Lluís Maria Pascual, Eduard Pons 
i Carles Puiggròs; es van començar a organitzar no poques activitats, la primera de 
les quals un debat, el 26 de juny, sobre els premis Fad d’arquitectura. Després de 
l’estiu veia la llum un nou Butlletí del Col·legi d’Aparelladors de Catalunya, que es va 
publicar de manera ininterrompuda fins al 1972.

Juntament amb el cultural anaven prenent forma altres departaments: informa-
ció, mútua i professional, quedant anul·lades les anteriors comissions. En paral·lel, 
arrencava un procés de millora de l’assessoria jurídica i la reorganització dels ser-
veis administratius i de la biblioteca. Des del punt de vista institucional s’instaurà 
la festa anual per homenatjar els aparelladors amb 50 anys de professió. En el camp 
professional va prendre molta força l’àrea d’assalariats creada el 1971 per un jove 
Josep Miquel Abad, que simultaniejava la seva dedicació a la institució amb la mili-
tància al Psuc. Posteriorment es crearien les de liberals i funcionaris per donar un 
diferent tractament a cada situació professional. 

   La professió, a examen
L’any 1969, i per situar la professió, la junta del Col·legi va encarregar al sociòleg 
Jesús Marcos Alonso, amb la col·laboració de l’economista Mercè Sala, una enquesta 
que va titular El conflicto de las clases técnicas: un falso problema. L’estudi es publi-
caria un any després. 

Jesús Marcos va dir d’aquest estudi, amb motiu dels 50 anys del Col·legi, que “el 
que cridava més l’atenció en l’observador era, en aquells anys finals dels seixanta, 
l’hiatus que es feia cada vegada més ampli entre les bases professionals i els res-
pectius organismes col·legials”, unes institucions en general “esclerotitzades, des-
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Una altra iniciativa d’aquella etapa fou, el mateix 1969, la creació del Centre d’Estu-
dis de la Construcció, cedesco, una proposta d’Eduard Pons, amb la voluntat de ser un 
centre de recerca i de formació permanent, tot aprofitant l’enquesta encarregada a 
Marcos. El centre va ser molt ben rebut per la professió i va ser el germen de l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció (Itec) que anys després impulsaria Josep Miquel 
Abad.

El 1970, empès pel cuquet periodístic que, diu Sabartés, sempre ha viscut amb ell (i 
que ha emergit en la seva filla Elisabet), impulsà una revista que ha esdevingut his-
tòrica en l’època: cau (Construcció, Arquitectura, Urbanisme). Anava molt més enllà 
del butlletí i era de tarannà indiscutiblement polític: “els àmbits de la construcció, 
l’arquitectura i l’urbanisme han estat sempre molt polítics”, raona l’expresident. I ho 
era intencionadament perquè va ser una publicació capdavantera a omplir un buit, 
el de la reivindicació política, que a penes es veia a la resta de la societat. Per fer-ho 
va buscar col·laboradors de primer nivell, com Manuel Vázquez Montalbán, Manuel 
Campo Vidal, Jesús Marcos... i amb disseny gràfic d’Enric Satué. El número zero es 
va publicar el març de 1970. Precisament, la creació de la revista és una de les fites 
que l’expresident més valora del seu mandat per la seva projecció exterior i perquè 
“donava una imatge de col·legi important, seriós, responsable i amb idees”.

El 1971, i aprofitant l’esperit renovador, un grup de col·legiats d’Osona va demanar 
formalment autorització per obrir delegació a Vic per atendre els professionals de 
les comarques centrals. L’any 1974 va obrir les portes com a oficina de visats a la 
plaça Major.

Tanmateix l’afany de modernització del Col·legi era un objectiu que des del Consell 
Superior i des d’algunes posicions del propi Col·legi es volia aturar; així, en les elecci-
ons a renovació de càrrecs de secretari i comptador es va presentar Francisco Javier 
Llobera, de l’ala més conservadora del col·lectiu i representant dels aparelladors 
municipals, per a la posició de comptador, i va sortir elegit. Havia fet una campanya 
molt forta i l’equip renovador s’hi havia refiat. El seu oponent, Rafael Cercós, impug-
nà l’elecció per qüestions formals, impugnació que vaser denegada però retardà el 
seu nomenament oficial. Com a secretari va  ser escollit un cop més Josep Mas, que 
posteriorment accediria a la presidència. 

   Expedient
Ben aviat Llovera començà a posar dificultats a 
la gestió de Sabartés. Va ser especialment crític 
amb el pressupost que es destinava a la revista 
cau, i ho va aprofitar per denunciar presumptes 
irregularitats davant el Consell Superior; Llove-
ra i els seus partidaris reclamaven el retorn dels 

d’enginyers i d’advo-
cats.

•  Febrer. La junta del 
Col·legi d’Aparelladors 
pren l’acord de crear 
una nova comissió 
existent fins aleshores. 
Creació de tres subco-
missions que agrupes-
sin distintes categories 
d’assalariats, amb pro-
blemàtiques diferents: 
la d’eventuals de l’Ad-
ministració, la d’even-
tuals que visen, i la 
d’assalariats clàssics.

•  12 de febrer. El ple 
de les Corts aprova 
la Llei de Col·legis 
Professionals.

•  2 de setembre. 
Inauguració de l’oficina 
de visats del Col·legi 
d’Aparelladors a Vic

1975
•  10 d’abril. Debat al 

Col·legi sobre La refor-
ma de la Ley del Suelo, 
amb participació de 
Pasqual Maragall i 
Joan Anton Solans.

•  24 d’abril. Debat al 
Col·legi d’Aparelladors 
sobre Presente y futuro 
de los colegios profe-
sionales, amb la parti-
cipació d’economistes, 
periodistes, llicenciats, 
metges i arquitectes.

1976
•  Novembre/desembre. 

Núm 40 de cau Dossier: 
La Sagrada Família, 
per què i per a qui?

1977
•  13 de maig. Nous esta-

tuts del consell estatal 
dels col·legis d’aparella-
dors que estableixen la 
província com a àmbit 
territorial dels col·legis.

El trasllat i entrada en 
funcionament de l’actual 
seu de Bon Pastor es va fer 
l’abril de 1979

Era conegut l’activisme generalitzat a l’època, també dels 
professionals del sector

connectades de la realitat...” 
Per això, el seu primer contacte 
amb el Col·legi d’Aparelladors 
“va ser una sorpresa, una grata 
sorpresa” pel seu projecte clar 
i decidit de canvi, no només 
intern sinó també extern, pel 
seu afany de renovació políti-
ca. Per la seva banda, i amb una 
gran lucidesa i visió de futur, 
Mercè Sala explicava al mateix 
llibre que “aquells anys varen 
servir perquè els aparelladors 
descobrissin i practiquessin el 
seu lloc a la indústria més com 
a enginyers de construcció que 
com a ajudants de construcció”.
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interessos del capital del percentatge d’honoraris que des de 
1961 es descomptaven, a compte d’impostos, i es retenien 
fins a la liquidació anual d’Hisenda. Amb aquests interessos 
es finançaven activitats culturals i la revista cau. Arran de la 
denúncia, el juliol de 1972 el Consell Superior (va costar molt 
que passés a dir-se General) va obrir un expedient a Sabartés i el seu equip, que va 
mantenir el Col·legi en crisi uns anys; van ser anys de recursos, impugnacions, infor-
mes legals d’experts que no detectaven cap irregularitat i l’evident desgast de l’equip 
de Sabartés. Sobre aquesta etapa, Josep Mas explica que “Sabartés va saber liderar” 
i “va tenir una visió política, nacionalista, de país”, tot i que li va tocar rebre de valent.

Malgrat tot, se seguien impulsant activitats, debats i monogràfics polèmics al cau, 
com el dedicat a la Barcelona de l’alcalde Porcioles, d’octubre de 1973. Seguint la idea 
de l’estudi anterior, el 1973 el Col·legi va fer l’estudi, per a tot Espanya, titulat El siste-
ma professional en el sector de la construcció i la professió d’arquitecte i aparellador.

L’expedient va impedir que Sabartés es presentés a les eleccions de maig de 1973, 
tot i que un grup era partidari que ho fes, i va ser Josep Miquel Abad qui va decidir 
prendre el relleu progressista, amb Carles Puiggròs com a tresorer. Llovera va con-

Carta a La Vanguardia, el 1970, de Jordi Sabartés sobre atribucions

Jordi Sabartés, el 1970, 
impulsà una revista que 
ha esdevingut històrica en 
l’època: CAU (Construcció, 
Arquitectura, Urbanisme)

Carta a La Vanguardia, el 1970, de Jordi Sabartés sobre atribucions

Jordi Sabartés, el 1970, 

•  10 de novembre. Debat 
al Col·legi sobre la dis-
criminació de la dona 
professional.

1978
•  El Consell General dels 

Col·legis d’Aparelladors 
d’Espanya aprova el 
reglament  de normes 
deontològiques de la 
professió

•  1 d’agost. El Col·legi 
funda l’Itec, Institut 
de Tecnologia de 
la Construcció de 
Catalunya. La  seu 
queda establerta en 
el mateix edifici del 
Col·legi.

1979
•  24 d’abril. Inauguració 

de la nova seu al car-
rer Bon Pastor, 5 de 
Barcelona.

1980
•  El Col·legi és seu de 6 

debats sobre el post-
franquisme i els mit-
jans de comunicació 
amb Manuel Vázquez 
Montalbán.

1981
•  La junta acorda tornar 

a editar un butlletí que 
es dirà Perspectiva.

1982
•  4 de març. La Junta 

de Govern del Col·legi 
d’Aparelladors debat 
que el futur del Col·legi 
ha d’anar a formes 
menys corporativistes 
i que no basi els seus 
ingressos, fonamental-
ment, en el interessos 
dels dipòsits bancaris. 
29 d’abril. Fundació 
d’edaJuB, que agrupa 
els jubilats del Col·legi 
d’Aparelladors.

Obres a la Plaça Lesseps de Barcelona, el 1973



  41

•  22 de juny. Nou crit 
d’alerta sobre la situ-
ació financera del 
Col·legi. Disminueixen 
els ingressos i pugen 
les despeses. 

•  8 de setembre. 
S’aproven noves mesu-
res econòmiques: quota 
col·legial igual per a 
tothom, retenció fiscal 
sobre els honoraris del 
col·legiat i percentat-
ges per les gestions de 
reclamació d’honoraris.

•  9 de setembre. Nou 
organigrama dels ser-
veis administratius col-
legials.

•  17 de desembre. El 
Parlament aprova la 
Llei de Col·legis profes-
sionals, que es publicà 
al Boe l’1 de febrer 
següent. 

•  Desembre. Es publica 
l’últim número de cau.

tinuar fins les eleccions de 1975, en les quals decidí no presentar-se. Amb l’ascens 
d’Abad van aflorar les diferents formes d’entendre el col·legi que hi havia entre els 
mateixos progressistes i que van quedar paleses en la discussió de si s’havia o no de 
retre comptes sobre el cost de la revista cau. Mentre uns creien que no calia entrar 
en detalls, president i tresorer apostaven per la transparència. La polèmica va aca-
bar amb la liquidació de l’equip que la dirigia i l’entrada d’un de nou. Abad incorporà 
canvis també en Cultura, cedesco o la redacció del butlletí. En aquesta línia de trans-
parència es van instaurar “les reunions del dilluns”, unes assemblees obertes als 
col·legiats en què s’abordaven els temes que després es discutirien en junta. La línia 
opositora, amb l’antic sotsdirector de cau, Francesc Serrahima, va fer moviments 
per desestabilitzar l’equip d’Abad, sense èxit. Explica el llibre dels 50 anys del Col-
legi que “els sis anys de presidència d’Abad foren, doncs, sis anys de fortes tensions 
internes, però també de grans realitzacions que van coincidir amb els anys de la 
transició política”. Debats i conferències amb un clar contingut polític es van pro-
hibir, d’altres es van fer sota l’estricta vigilància de l’autoritat governativa... l’acte 
que segurament va tenir més ressò social i mediàtic fou la xerrada programada amb 
els líders comunistes Marcelino Camacho i Nicolás Sartorius acabats de sortir de la 
presó per indult reial i considerat el primer míting del postfranquisme. Era desem-
bre de 1975 i centenars de persones els esperaven al carrer, a les escales i en una sala 
d’actes que va quedar minúscula. I al final, explica Abad, “no hi va haver conferència 
ni res, perquè Camacho no va ni poder pujar per l’escala ni va poder parlar. Tot eren 
visques i aplaudiments”. Ramón Tamames, Enrique Tierno Galván, Jorge Semprún, 
Heribert Barrera, Miquel Roca o Pierre Vilar van ser altres eminents oradors que 
van passar pel Col·legi aquells anys.

La Junta de la delegació d’Osona, 
fotografiada al primer local social a 
la Plaça Major, que va obrir el 1971

Josep Miquel Abad fou president del 
Col·legi durant els anys de la transició

El 1976, el Col·legi va 
impulsar el primer congrés 
de col·legis d’aparelladors 
d’Espanya que es feia en 40 
anys 

“¿Sabe usted con quién está hablando?” 

Com a representant del Col·legi de Catalunya, a Jordi Sabartés li va 
tocar anar un munt d’ocasions a Madrid a les reunions del Consell. A 
diferència d’ara, el nombre d’avions i de places era sovint limitat però 

sempre es reservava una plaça per a casos d’extrema urgència. Explica 
Sabartés que en una ocasió en què no podia faltar de cap manera es va trobar 
a  l’aeroport que no quedaven places lliures. Aleshores, va decidir arriscar-se 
i marcar-se un farol. Va demanar pel responsable de l’aeroport, li va expli-
car que havia d’arribar sí o sí i  li va dir: “¿sabe usted con quién està hablan-
do? Soy el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores de Cataluña”. Això, 
comenta, devia impressionar el funcionari, més quan li va dir que anava a 
una reunió del Consejo, “cosa que et demostra com funcionaven les coses” en 
aquella època. I va aconseguir pujar a l’avió. ∎

Escanegeu el codi amb 
el vostre smartphone 

i podreu accedir a 
L’informatiu
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El 1969 veia la llum un nou Butlletí del 
Col·legi d’Aparelladors de Catalunya, que 
es va publicar de manera ininterrompuda 
fins al 1972

El 1969 veia la llum un nou Butlletí del 

El 1976, el Col·legi va impulsar el primer congrés de col·legis d’apa-
relladors d’Espanya que es feia en 40 anys. Es va celebrar a Tor-
remolinos i va ser tal l’èxit de la trobada que a molts estranyà que 
Abad no es presentés a les eleccions a la presidència del Consell. 
Abad creia que la presidència hauria generat malestar en altres 
col·legis i preferí quedar-se amb la vicepresidència per “mantenir 
l’autoritat moral dins del Consell”, segons confessà ell mateix. El 
Consell havia superat l’etapa de Juan Manuel Hoyos, que tants 
maldecaps havia provocat a l‘entitat, i estava aleshores encapçalat 
per José Luis Bárcena. Segons Abad, era una època en què Barcelo-
na va saber imposar la seva política al Consell perquè era el Col·legi 
amb més dinamisme i iniciatives.

L’any següent, un canvi en els 
estatuts del Consell General 
va establir la província com 
a àmbit territorial d’actuació 
dels col·legis, amb la consegüent 
separació dels col·legis de Bar-
celona, Lleida i Tarragona i la 
desaparició del Col·legi de Cata-
lunya. Mentrestant, l’excessiva 
politització del Col·legi s’anava 

suavitzant a mesura que avançava la transició perquè partits polí-
tics i organitzacions socials ja canalitzaven les reivindicacions.

   Trasllat a Bon Pastor
El 1978, la vida del Col·legi va estar marcada per dos fets; d’una 
banda, l’aprovació al març de la compra de l’actual seu social, al 
carrer Bon Pastor, primera compra important d’una propietat, ja 
que de la Via Augusta només eren propis dos pisos, que es van posar 
a la venda per poder adquirir l’immoble de Bon Pastor. D’una altra 
banda, el lliurament al notari, a l’agost, de l’acta fundacional de 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (Itec); va 
tenir la seva seu al Col·legi fins que el 1989 es va traslladar al carrer 
Wellington. Amb aquests fets adquiriria personalitat independent.

El trasllat i entrada en funcionament de la nova seu corporativa 

La crisi econòmica va fer 
que el 1981, per primer 
cop en la seva història,  
el Col·legi tanqués el seu 
pressupost amb dèficit 

banda, l’aprovació al març de la compra de l’actual seu social, al 
carrer Bon Pastor, primera compra important d’una propietat, ja 
que de la Via Augusta només eren propis dos pisos, que es van posar 
a la venda per poder adquirir l’immoble de Bon Pastor. D’una altra 
banda, el lliurament al notari, a l’agost, de l’acta fundacional de 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (Itec); va 
tenir la seva seu al Col·legi fins que el 1989 es va traslladar al carrer 
Wellington. Amb aquests fets adquiriria personalitat independent.

El trasllat i entrada en funcionament de la nova seu corporativa 

El president Josep Mas va haver d’afrontar una forta crisi 
econòmica a principi dels anys 80

es va fer l’abril de 1979. Només 
dos mesos després, i aprofitant 
el llançament d’un nou núme-
ro del cau, Abad va presentar 
la seva renúncia a optar de 
nou a la presidència: tenia 
la vista posada en  l’Ajun-
tament de Barcelona, que 
acabava d’escollir Nar-
cís Serra com a primer 
alcalde de la democrà-
cia i a Abad com a regi-
dor. De fet, des del 
desembre anterior 
ja era substituït “en 
funcions” per Puig-
gròs a les reunions 
de Junta, mentre 
preparava la seva candi-
datura. De la seva gestió, Josep 
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Mas, que el va acompanyar com a secretari i el substituí 
com a president, va dir que va fer de “frontissa” i “va tenir 
la virtut d’arrossegar una plataforma molt esquerrana 
que es va incorporar a la vida del Col·legi i al mateix temps 
es va guanyar la dreta”. I assegura: “tenia un discurs clar 
i brillant i va fer un paper importantíssim”.

Així, doncs, Josep Mas, un home que coneixia a fons el dia 
a dia de l’entitat, substituí Abad en la candidatura única de 
les eleccions de juny de 1979, amb Manuel de Jesús com 

a tresorer. Començava 
una etapa de “quatre 
anys molt durs” carac-
teritzats per “una crisi 
econòmica molt forta”, 
recordava recentment 
Josep Mas. En aquesta 
travessia del desert, 
Mas va nomenar com 
a assessor Joan Gay, 
vinculat al Col·legi des 
de principis dels setan-
ta, i amb ell van haver 
de fer mans i màni-

gues per afrontar les dificultats econòmiques. La crisi 
causava estralls en les finances col·legials en fer caure 
en picat el nombre de visats, principal font d’ingressos 
de l’entitat. A més, el 1980 Hisenda reclamà la liquida-
ció del percentatge que retenia el Col·legi en concepte 
d’impost d’utilitats. Amb aquest impacte al compte de 
resultats, els comptes de 1981 es van tancar amb dèficit.  

El 1983 començaren a veure’s els fruits d’aquest estricte 
control econòmic, que es va acompanyar de mesures per 
convertir el Col·legi en una entitat de serveis als professio-
nals i anar abandonant una línia de compromís polític que 
deixava de tenir sentit en un país en què s’aixecaven les 
bases de la convivència democràtica.  

Una altra fita destacada de la presidència de Mas va ser la 
creació del Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalu-
nya, fruit de la Llei de Col·legis Professionals, que presidí 
durant quatre anys després de deixar la presidència del 
Col·legi i òrgan necessari un cop desmembrats els col·legis. 
El Consell substituïa l’ens de gestió conjunta que s’havia 
constituït amb el vistiplau de Madrid i que va esdevenir 
l’interlocutor únic, a tots els efectes, davant el Consell 
General. A Mas li va saber greu, i així ho ha expressat a 
L’InFormatIu, que la Junta s’avingués de seguida, amb els 
canvis del Consell, a permetre que les delegacions pro-
vincials de Girona i Lleida (Tarragona s’havia segregat 
el 1968) esdevinguessin col·legis perquè “mantenint la 
unitat dels col·legis catalans hauríem tingut més força”. 
En canvi, l’atomització de col·legis donava més poder al 
Consejo de Madrid.

Josep Mas confessa: “estic molt satisfet d’haver estat pro-
tagonista d’aquesta història i encara en sóc”, referint-se 
al fet que encara assisteix a les assemblees i col·labora 
amb la comissió de sèniors. Resten encara moltes coses 
per fer. L’octubre de 1983, i d’acord amb el nou reglament 
intern del Col·legi, es va renovar tota la junta i va pujar 
a la presidència l’única candidatura que s’hi presentava, 
amb Carles Puiggròs al capdavant i Carme Hernández a 
la secretaria. ∎

Una altra fita destacada de 
la presidència de Mas va 
ser la creació del Consell 
de Col·legis d’Aparelladors 
de Catalunya, fruit 
de la Llei de Col·legis 
Professionals

Era obligat, en conseqüència, fer 
un especial èmfasi en el control 
de despeses. A més, es van haver 
de fer ajustaments de personal 
i es va iniciar l’automatització 
de tasques administratives. 
Així mateix, un acord de junta 
de finals de 1979 modificava la 
“penyora”, una mena de garanti-
es sobre els encàrrecs que equi-
valia al 20 per cent dels hono-
raris professionals i que s’havia 
instaurat sis anys abans. Ara, a 
més, el promotor havia d’abonar 
l’1 per mil del pressupost, una 
decisió que suposà una impor-
tant injecció econòmica però que 
no va ser ben rebuda pels promo-
tors i va arribar als tribunals. El 
1988 es va modificar, passant 
d’aquest 1 per mil al 5 per cent 
dels honoraris visats.

La nova seu del Col·legi al carrer Bon Pastor de Barcelona
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La consultoria tècnica del Caateeb surt de l’edifici col·legial l’any 2011 per aten-
dre els ciutadans a l’estand del Col·legi a la fira Construmat.

El Col·legi du a terme una destacada tasca en l’àmbit de la formació

Un Col·legi al costat del professional
Carles Cartañá

El Col·legi és la institució que representa i ordena 
l’exercici de la nostra professió i entre les seves 
funcions més destacades està la promoció tècni-

ca i la projecció de la funció social de la professió, a més 
de promoure l’excel·lència en la pràctica de l’exercici 
professional.

Al llarg dels seus 75 anys d’història el Col·legi ha passat 
per diverses etapes en les quals s’ha posat més èmfasi en 
un o altre aspecte de les seves funcions, ja sigui la parti-
cipació activa en la societat, la defensa legal de la profes-
sió en un sentit més gremial o bé la difusió de la nostra 
cultura. En tot cas i malgrat aquestes prioritats, podem 
assegurar que d’una manera continuada, el nostre Col-
legi ha estat al costat del professional donant-li suport. 
Ha treballat per a l’adaptació dels seus professionals a les 
noves exigències que el mercat els demana, als canvis en 
l’exercici professional i als cicles econòmics d’un sector 
en permanent evolució.

Per dur a terme aquesta tasca, el Col·legi ha assumit 
igualment el paper d’una entitat de serveis, no solament 
per als seus col·legiats, sinó també per a la resta de pro-
fessionals i empreses del sector de l’edificació, l’arquitec-
tura i l’urbanisme.

Una de les tasques més importants en aquesta línia és el 
seguiment i control de la qualitat en l’exercici professio-
nal mitjançant el servei de validació i visat, que certifica 
la professionalitat del tècnic i garanteix la competència 
i la responsabilitat professional davant del contractant, 
de l’Administració i dels ciutadans. Aquesta funció, que 
és obligatòria per a certs tipus d’encàrrecs professionals, 
aporta importants avantatges per al tècnic, per al client 
i també per a l’obra.

   Tasca destacada en l’àmbit de la formació
Hi ha un altre àmbit en el qual el Col·legi ha dedicat un 
important esforç i és l’àmbit de la formació. Avui, una for-
mació adequada és la base per poder optar a les millors 
oportunitats de treball en tot el cicle de l’edificació i per 
exercir amb responsabilitat i plena garantia per a la soci-
etat. Per això, el Col·legi du a terme una tasca destaca-
da en aquest àmbit, amb l’objectiu de preparar-los per a 
un mercat cada dia més competitiu i especialitzat. Amb 
aquest objectiu, el caateeB ofereix avui un programa de 
formació estructurat en dos grans apartats: màsters i 
postgraus i formació contínua. Aquesta formació s’im-
parteix tant en format presencial com en línia.

El Col·legi és una entitat de serveis, no solament 
per als seus col·legiats, sinó també per a la resta de 
professionals i empreses del sector 
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En aquesta mateixa direcció, el caateeB va donar 
fa uns anys un pas més i, conjuntament amb el 
Col·legi de Madrid, va posar en marxa la plata-
forma de formació en línia Area Building School, 
amb l’objectiu de facilitar encara més l’accés a la 
formació als nostres professionals.

La Borsa de Treball i el Servei d’Ocupació ha 
estat un altre dels principals àmbits de servei al 
col·legiat, amb la recerca d’ofertes de treball, ori-
entació al professional que busca feina, suport a 
l’emprenedor, promoció del tècnic de capçalera 
dels edificis, recerca de nous perfils professio-
nals i internacionalització i recerca de treball a 
l’estranger. 

Un cop més, el nostre Col·legi va ser pioner amb 
la creació d’una eina que ha representat un pas 
de gegant per estructurar amb criteris científics 
tant l’àmbit de la formació com el suport al pro-
fessional en la recerca de treball. L’any 2005, 
amb la col·laboració de professionals experts i 
empreses del sector, va crear el primer Model de 
competències del procés constructiu, que iden-
tifica les funcions i els coneixements dels dife-
rents perfils professionals. Aquest document és 
la base de la formació que imparteix el caateeB, 
així com del suport a les empreses en la recerca 
dels millors professionals al seu abast.

En aquest mateix àmbit del suport al professio-
nal i la seva inserció laboral, el caateeB va prepa-
rar l’estudi Oportunitats de negoci en el sector 
de la construcció, una anàlisi dels àmbits emer-
gents i del futur del sector de la construcció, així 
com la primera guia per treballar a l’estranger.

Un altre àmbit de servei i suport als professio-
nals que el Col·legi ha anat desenvolupant amb 
el temps és el de l’assessorament tècnic. A més 

d’atendre los consultes dels col·legiats, el caa-
teeB participa en l’elaboració de llibres, manuals, 
documents d’interès i eines informàtiques, i els 
posa a disposició dels professionals. També orga-
nitza sessions tècniques i jornades d’informació 
i debat i col·labora en la preparació d’estudis i en 
investigació aplicada juntament amb entitats del 
sector de l’àmbit nacional i internacional.

El Col·legi presta altres serveis al professional 
com ara assegurances, assessorament jurídic i 
legal, centre de documentació, divulgació de pro-
ductes de la construcció, activitats professionals 
i sectorials, comunicació i pàgines web, activi-
tats culturals i participatives, així com un munt 
d’avantatges amb acords amb altres entitats i 
empreses per aconseguir un tracte preferent  i 
descomptes per als col·legiats, tant en l’àmbit pro-
fessional com en el personal. ∎

El Model de competències i coneixements dels professio-
nals del procés constructiu va representar una fita en la 
tasca de suport i promoció dels aparelladors 

Exposició itinerant que presenta eines i instruments utilitzats habitualment en la diag-
nosi d’edificis

Una imatge d’una de les activitats organitzades pel Col·legi, en els darrers anys, 
coneguda com a Matins Construcció
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La construccio, 
un referent de l'economia

Maite Baratech

total d’habitabilitat. Un any després la xifra de 
poblacions amb projectes aprovats era d’unes 
180. També s’havia creat el Instituto Nacional de 
Vivienda per promoure habitatge protegit per als 
més desfavorits. La seva feina, tanmateix, va ser 
molt limitada els primers anys. 

Amb ganes de treballar, els constructors s’afa-
nyaven a recuperar els estris i materials que 

havien estat col·lectivitzats pels 
sindicats d’esquerra durant la 
contesa i que el nou règim va 
anul·lar. Els constructors cata-
lans ja havien començat a mobi-
litzar-se abans que acabés la 
guerra, segons explica l’histori-
ador Francisco Martínez Hoyos 
al llibre Una història de 800 
anys. Gremi de Constructors 
d’Obres de Barcelona i Comar-
ques. Però aquesta recuperació, 
que s’havia de tramitar a la cor-

responent comissió creada a l’efecte, no va estar 
exempta de problemes i entrebancs i van ser 
molts els materials que es van perdre.

   Recursos escassos
Tot i la voluntat de constructors i tècnics de 
començar a reconstruir el que s’havia destruït, 

,

Pobresa, manca de 
recursos i dificultats 
per operar van fer que 
l’activitat residencial fos 
molt minsa els primers 
anys el franquisme

El 1940, any de naixement del Col·legi Ofici-
al d’Aparelladors de Catalunya i Balears, 
Espanya i Catalunya entraven de ple en 

una etapa que historiadors i economistes han 
qualificat de fosca i d’evident retrocés. El gene-
ral Franco havia guanyat la Guerra Civil el 1939 
i havia ascendit al poder, els vençuts eren repre-
saliats, molts d’ells abandonaven el país i les 
fronteres es tancaven tot coincidint amb l’esclat 
de la Segona Guerra Mundial i 
el suport espanyol a les tropes 
feixistes. Comença així una 
era d’autarquia (Franco deia 
el 1938 que “España es un país 
privilegiado que puede bastar-
se a sí mismo”) i intervencionis-
me econòmic a tots els nivells.

Era en aquest escenari d’au-
tarquia (més obligada que vol-
guda malgrat les declaracions 
oficials) que calia aixecar de 
nou un país arruïnat i molt malmès, sobretot, en 
infraestructures (ports, aeroports, ferrocarril, 
carreteres...). Pel que fa a “propietats urbanes”, 
el mateix 1940 es crea la Dirección General de 
Regiones Devastadas y Reparaciones, que preve-
ia treballs en un centenar de poblacions amb una 
destrucció superior al 75 per cent del seu volum 
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són diversos els factors que ho dificultaven. D’una 
banda, la misèria i pocs recursos de totes aquelles 
parelles que s’havien esperat que acabés la guer-
ra per formar una família i que volien casa pròpia 
(entre 1930 i 1940, a Barcelona la població es va 
mantenir pràcticament igual, però entre 1940 i 
1950 va créixer en un 20 per cent, uns 200.000 
habitants). D’una altra banda, l’escassetat de 
primeres matèries, principalment ferro (també 
era habitual la manca de plom i zinc) i ciment. El 
març de 1941, un decret del Consell de Ministres 
establia restriccions a l’ús del ferro, fonamental 
per als forjats, però que el Govern reservava per 
a l’exportació, tot entorpint el consum intern. 
Calia, doncs, demanar cupos a Madrid. També la 
indústria del ciment es va estancar fins a finals 
dels anys 40; la seva capacitat de producció esta-
va infrautilitzada per la manca de materials i pels 
habituals talls de subministrament elèctric de la 
segona meitat de la dècada, aquells de la pertinaz 
sequía. Així s’explica que el ciment portland, en 
una àrea ben abastida com Barcelona i zona d’in-
fluència, patís un augment de preu a peu d’obra 
del 163 per cent entre el 1939 i el 1947. 

A tot això cal sumar la mala qualitat del carbó 
local i el fet que la manca de combustible va empè-
nyer a usar gasogen als vehicles de transport, 
material que l’encariria notablement. Tot plegat 
obligava a professionals i empreses a empescar-se 
solucions imaginatives (de vegades tècnicament 
discutibles) per tirar endavant els projectes 
aprofitant els recursos locals (el que avui diríem 
quilòmetre 0). Per completar el panorama, molts 
materials només es trobaven al mercat negre a 
preus desorbitats. L’edificació, per tant, es feia 
seguint les tècniques més tradicionals i amb un 
ús intensiu de mà d’obra. Alguns historiadors 
han apuntat que les restriccions a l’obertura de 
noves indústries a la construcció obeïa sobretot 
al desig de tenir controlada la propietat privada. 
Quant a la mà d’obra, era desqualificada i es pro-

veïa, en general, de les onades d’immigrants que 
procedien del camp, els “desertors” de l’arada, 
com eren anomenats.

Tot i la necessitat d’habitatge en zones urbanes, 
les dificultats per operar en el sector van fer que 
l’activitat en habitatge fos discreta aquells pri-
mers anys de postguerra i pocs projectes de vola-
da es poden destacar. De Barcelona, per exemple, 
podem mencionar el Grup d’Habitatges Urba-
nització Meridiana, del 1945, de l’Obra Sindical 
del Hogar, entre Concepció Arenal i Meridiana. 
Aquell mateix any s’aprovà el Pla d’Ordenació 
Urbana de Barcelona i rodalies. A més, les orde-
nances municipals dels anys quaranta permeten 
una major alçada dels edificis i plaça Catalunya i 
passeig de Gràcia s’omplen mica en mica d’enti-
tats bancàries i botigues de luxe.

A les acaballes dels anys 40 el control sobre l’ac-
tivitat es va alleugerint, es redueixen les limita-
cions a l’energia i a l’ús dels materials; en defini-
tiva, milloren les condicions de vida. El 1952 es 
dóna per acabat el racionament i, segons notícia 
publicada a La Vanguardia, l’Instituto Nacional 
de la Vivienda havia promogut arreu de l’Estat 
uns 120.000 habitatges. Aquell any tenia en 
construcció uns 62.000, 10.000 dels quals a Bar-
celona, i una quantitat similar a Madrid.

   Congrés Eucarístic. L’expansió
Tinguem en compte que aquell any la capital cata-
lana acollia el Congrés Eucarístic, esdeveniment 
que representava el reconeixement de l’Estat per 
part de la Santa Seu. Per aquest motiu es van fer 
molts esforços per “rentar” la imatge de la ciutat i 
per emprendre una reforma urbanística que con-
templava la modernització de l’aleshores aerò-
drom del Prat i la construcció de la seva primera 
terminal, la desaparició de barraques a la zona 
de la Diagonal (i posteriorment al Somorrostro) i 
la construcció d’hotels i de diversos polígons per 
acollir els barraquistes. D’aquí els grups d’ha-
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bitatges “del Congrés”, de gairebé 2.800 pisos 
i més de 250 locals promoguts pel bisbe Grego-
rio Modrego, un projecte aprovat el 1953 i que 
es perllongà fins a principis dels anys seixanta. 
Mentrestant, Seat ultimava el 1952 les obres de 
la seva planta de la zona Franca i es cobria el tram 
a cel obert dels ferrocarrils entre Muntaner i Sar-
rià.

Així, el Congrés Eucarístic podria considerar-se 
el punt de partida d’una febre edificatòria que 
va permetre que la construcció conegués  entre 
1955 i 1975 la major expansió de tota la seva his-
tòria. I a Catalunya el ritme de construcció fou 
molt superior a la resta d’Espanya. L’augment de 
la demanda de pisos per pal·liar un dèficit d’ha-
bitatges que s’arrossegava d’abans de la Guerra 
Civil (i que es calcula en 100.000 habitatges el 
1950) en va ser el principal responsable. Però 
també ho va ser l’extraordinari desenvolupa-
ment del turisme, que va propiciar la construc-
ció d’establiments hotelers, l’auge de les segones 
residències com a resultat d’una creixent classe 
mitjana beneficiada de la millora de les condici-
ons de vida, i la mateixa inversió pública en car-
reteres, urbanitzacions, ports comercials i espor-
tius, etcètera. El 1954, per exemple, acabaven les 
obres de l’autovia de Castelldefels. Aquell any, la 
Llei d’Habitatges de renda limitada intenta esti-
mular la promoció privada. L’octubre de 1955, 
Franco inaugurava oficialment la fàbrica de la 
Seat i el seu barri d’habitatges a la Zona Franca. 
En aquella mateixa visita va lliurar simbòlica-
ment les claus de més de 4.000 habitatges prote-
gits a la Verneda, Badalona i l’Hospitalet.

Començava l’època del conegut com a desarrollis-
mo. José María de Porcioles arribava a l’alcaldia 
de Barcelona el 1957 i sembla que en arribar al 
poder li va dir al gerent del Patronat Municipal de 
l’Habitatge: “hem de fer moltes vivendes”. L’any 
següent arrenca el Pla d’Urgència Social  que 
dóna el tret de sortida a projectes massius d’habi-

tatges a la perifèria que veuen la llum als anys sei-
xanta i setanta. Són Ciutat Meridiana, Bellvitge, 
Montbau, Guineueta, Besòs...  el 1959 s’aprovava 
el Primer Pla d’Estabilització que donava per con-
closa l’autarquia, col·locava Espanya en l’escena 
internacional i afavoria el naixement de polígons 
d’habitatges gestionats per entitats privades (de 
caixes d’estalvis, de grans empreses com la Fabra 
i Coats...). Eren també els temps de les “remun-
tes” a l’Eixample gràcies a l’ampliació de l’edifi-
cabilitat i d’un canvi de model econòmic al sector. 
Si en èpoques passades el promotor construïa per 
posar en lloguer, arriba el promotor que compra 
sòl, edifica, ven i amb el que obté torna a invertir... 
en definitiva, arriba l’especulació que fa créixer 
el preu del sòl i fa que construir habitatge protegit 
no sigui rendible, segons Martínez Hoyos.

Les condicions laborals dels treballadors, la 
majoria dels quals treballaven “a preu fet”, eren 
molt precàries, amb salaris baixos, sense vacan-
ces, ni pagues de Nadal, ni del 18 de juliol (la paga 
d’estiu es donava aquest dia en commemoració 
del Alzamiento) i amb escasses mesures de segu-
retat. Recordem que l’únic sindicat permès era 
el vertical i, per tant, la defensa dels drets dels 
treballadors era complicada. Tot i així a finals de 
la dècada, els paletes van protagonitzar algunes 
accions de protesta en demanda d’unes condici-
ons de treball més dignes.

   Crisi dels setanta
L’eufòria constructora es perllonga fins al 1973-
74. Com ha passat recentment, la construcció 
desaforada va provocar una bombolla immobili-
ària, amb un augment de preus de les primeres 
matèries i del sòl, cada cop més escàs, fins que 
el sector es va paralitzar. La crisi del petroli, tot 
i que trigà a arribar a casa nostra, empitjorà les 
coses. El preu del cru es multiplicà per quatre, 
pujada que òbviament es traslladà als materials. 
Si a això afegim un increment salarial del 50 per 
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cent entre 1973 i 1974, segons dades de les cam-
bres de comerç, el còctel estava servit.     

La bombolla esclatà el 1974 i amb ella la destruc-
ció de llocs de treball i els expedients de regulació 
d’ocupació. El fenomen es va viure a tot Espanya 
però va ser molt accentuat a Catalunya, i sobretot 
a Barcelona. El sector constructor generava un 
8 per cent del total de  llocs de treball i el català 
significava el 17’1 per cent del total. Amb la crisi 
emergiren les protestes i aturades dels treballa-
dors, com les que el novembre de 1974 protago-
nitzaren els de Cubiertas y Tejados i de Fomen-
to de Obras y Construcciones a les obres de les 
noves instal·lacions de Seat a Martorell. Mentres-
tant, les agrupacions sindicals 
d’obres públiques i de construc-
tores d’obres demanaven a l’Ad-
ministració el compliment dels 
plans de desenvolupament (el 
1972 s’havia aprovat el tercer). 
En aquest escenari es feia difícil 
engegar projectes. 

L’aparellador i president del 
Gremi de Constructors, Ramon 
Mestre i Rial, reclamava l’octu-
bre de 1974 a La Vanguardia una 
revisió immediata dels preus 
oficials, absolutament desfasats, denunciava 
retards en els pagaments, concursos públics que 
quedaven deserts perquè els seus pressupostos 
no eren realistes i el trasllat de moltes empreses 
d’obra pública al sector privat.

   Transició. Crisi i protestes
Les reivindicacions laborals, per la seva banda, 
van desembocar el gener de 1976 en una vaga 
(uns mesos abans havia mort Franco) mentre es 
discutia el conveni col·lectiu, per demanar millo-
res, ja que tot i que la llei fixava 44 hores setma-
nals, el cert  és que a moltes empreses es feien 50 
o més. La patronal, al seu torn, es queixava de la 

baixa productivitat i l’absentisme dels treballa-
dors. Aquesta crisi es va perllongar durant 10 
anys, fins al 1985.

Des del punt de vista urbanístic, la constitució 
dels ajuntaments democràtics durant la transi-
ció fa que l’Administració pública iniciï plans de 
millora de les ciutats pensant en les persones que 
hi viuen. I és quan comença la rehabilitació i orde-
nació d’espais públics com els grans parcs i pla-
ces (la Devesa, Camps Elisis , Espanya Industrial 
i Moll de la Fusta, etcètera...)

   De la nominació als Jocs
A partir del 1986, i coincidint amb l’entrada a 

l’aleshores Comunitat Econò-
mica Europea (cee), s’inicia la 
recuperació del sector, que agafa 
velocitat i esdevé el ram més 
dinàmic de l’economia espanyo-
la. La nominació de Barcelona 
com a seu olímpica (que arriba 
també a  subseus olímpiques 
com Badalona, l’Hospitalet, 
Castelldefels, la Seu d’Urgell), 
la preparació de l’Exposició Uni-
versal de Sevilla i l’encara inex-
plicable projecte de tren d’alta 

velocitat Madrid-Sevilla, van ser tres grans dina-
mitzadors del sector. A Barcelona i rodalies es fan 
les rondes (del Litoral i Llobregat) i els túnels de 
Vallvidrera. Així mateix, s’impulsa la rehabilita-
ció de façanes a través de la campanya Barcelona 
posa’t guapa, que arrenca el 1986 . 

La ciutat s’obre al mar amb la Vila Olímpica i sorgei-
xen nous nuclis residencials a Vall d’Hebrón i Bada-
lona. Jocs a banda, la ciutat va viure un fort impuls 
residencial i inversions en turisme per atendre el 
creixent nombre de visitants. Al conjunt d’Espa-
nya, el 1992 es van inaugurar més de 1.000 quilò-
metres d’autovies, cap d’ells a Catalunya.

El sector va conèixer 
entre 1955 i 1975 la major 
expansió de tota la seva 
història. I a Catalunya el 
ritme de construcció fou 
molt superior a la resta 
d’Espanya
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El segon semestre de 1991, poc abans dels Jocs, 
l’economia entrava en una nova crisi, i la de la 
construcció va ser novament més profunda. A 
la memòria del Col·legi de 1992 es parlava d’una 
“dràstica reducció de feina de tipus liberal”, enca-
ra que a finals de l’exercici es detectaven indicis 
de recuperació, sobretot en habitatge i rehabili-
tació. A finals de 1993 comença la recuperació 
de l’activitat i la rehabilitació i el manteniment 
agafen embranzida. D’una banda, per les cam-
panyes municipals com la de Barcelona, que es 
va estendre a altres ciutats  amb iniciatives sem-
blants. D’una altra, per l’evident deteriorament 
del parc d’habitatges aixecat entre els anys 50 i 
70 i per la problemàtica estructural derivada del 
mal ús del ciment aluminós, que provocà un greu 
esfondrament, el desembre de 1990, al barri del 
Turró de la Peira.

L’any 1995 ja és considerat pel Col·legi de “febre 
constructora” el primer semestre, amb una dava-
llada el segon. El 1996 és un exercici de conten-
ció que dóna pas a un 1997 “extraordinàriament 
viu” i a un 1998 “amb un bon moment de salut, 
afavorit per una conjuntura  econòmica que fa 
dos anys que dura i que sembla que es perllonga-
rà com a mínim un tercer”. L’expansió continua 
a Catalunya i Espanya els següents exercicis, tot 
i l’alentiment econòmic derivat de l’atemptat de 
les torres bessones de Nova York i el Pentàgon, 
el 2001, i de la creixent tensió bèl·lica amb l’Iraq. 

   2002. Alerta 
de bombolla

El 2002 el nom-
bre d’habitatges 
començats a Cata-
lunya creixia un 
4’9 per cent, men-
tre que el preu dels 
pisos “augmenta 

sense fre, sostingut per una 
demanda que, des de la neces-
sitat, s’ha ampliat a la inversió, 
propiciada per uns preus hipo-
tecaris assequibles, cosa que 
ha donat lloc a parlar de bom-
bolla immobiliària”, alertava 
el Col·legi. L’entitat admetia 
que es creixia més del previst 
i que la construcció era el pun-
tal de l’economia espanyola. 
Al conjunt d’Espanya, el 2003 
es construïa tants habitatges 
com França, Alemanya i Itàlia. 
L’aPce estimava entre 360.000 
i 380.000 els habitatges que 
es necessitaven anualment a 

Espanya, però se n’aixecava  el doble. 

El seu comportament era atípic respecte al con-
junt de la Unió Europea, amb uns preus que sem-
blaven no tenir aturador. En la mateixa tònica de 
vertiginós ascens, el nombre d’habitatges iniciats 
creixia el 2004 un 15 per cent i el sector ocupava 
ja unes 300.000 persones, més del 10 per cent de 
la població ocupada catalana. Era l’any que Bar-
celona organitzava el molt discutit Fòrum de les 
Cultures i llegíem reportatges sobre el fenomen 
Torre de Babel que es vivia en determinats pro-
jectes en què confluïen treballadors de desenes 
de nacionalitats diferents. El boom havia esgotat 
la mà d’obra local i el país acollia milers d’immi-
grants estrangers que buscaven en l’edificació un 
futur laboral. En canvi, la reha-
bilitació, que a Europa significa-
va un 47 per cent de tot el sector, 
a casa nostra significava només 
un terç. La Generalitat, preocu-
pada per uns preus cada cop més 
inassequibles per a les classes 
baixes, apostava per l’habitatge 
protegit i deia que s’aixecarien 
uns 7.000 habitatges protegits 
anuals durant quatre anys.

Tot i que més moderat, el 2005 continuà l’incre-
ment en el nombre d’habitatges començats, un 
8’5 per cent, però en xifres absolutes seguien 
sent dades molt altes, més de 110.000 nous habi-
tatges en construcció a tot Catalunya, la meitat 
dels quals a les comarques de Barcelona. Però els 
majors volums s’anaven desplaçant de la capital 
cap a les corones més allunyades, on els promo-
tors buscaven preus de sòl més econòmics. I se 
seguia venent tot! La bogeria prosseguí el 2006, 
que el Col·legi considerà a tots els efectes “inèdit” 
perquè l’edificació d’habitatges es disparava un 
18’2 per cent a les comarques barcelonines, més 
de 66.000 pisos començats (es diu aviat), amb 

El Col·legi ja alertava 
el 2002 que hi havia 
motius per començar 
a parlar de bombolla 
immobiliària

El 2007 va ser el de 
màxima ocupació del 
sector... i el 2008 arribà 
la catàstrofe, una crisi 
molt més profunda que les 
anteriors
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una especial incidència en la 
tercera corona, a les comarques 
situades als límits provincials. 
L’informe Euroconstruct, una 
referència sobre l’evolució del 
sector constructor europeu, 
albirava un futur estancament 
a Europa. “L’Estat espanyol no 
se n’escaparà, però la davallada 
del ritme de producció no es farà 
evident fins al 2008”, assenya-
lava la memòria d’aquell exerci-
ci. Un any després ja s’ensuma-
va un fre en l’inici d’habitatges i 
el sector constructor espanyol 
creixia només al voltant d’un 
1’5 per cent.  

   L’esfondrament
Amb el 2008 va arribar la catàstrofe, una caiguda 
del 58 per cent en el nombre d’habitatges comen-

çats a les comarques barce-
lonines. L’edificació d’habi-
tatges era el subsector més 
afectat per una crisi que es 
presentava com un hura-
cà “després de molts anys 
de creixement continu-
at”, apuntava la memòria 
d’aquell exercici. S’equivo-
cava en vaticinar, com tants 
altres agents econòmics, 
que “caldrà dipositar tota 
la confiança en els pronòs-
tics més optimistes que ens 
parlen d’un canvi de signe a 
partir de l’any 2010”. Com 
la travessia del desert dels 
hebreus, o com els set anys 
de vaques magres de què 
parlava l’economista Gay 
de Liébana, començava una 
etapa molt i molt dura, d’en-
fonsament total del sector i 
la seva ocupació, una crisi 
més profunda que la de 
1975-1985, segons ens han 
explicat alguns companys 
que pentinen canes i les han 
viscudes totes dues. 

La història d’aquests últims 
anys la coneixem tots, han 
corregut molts rius de 
tinta, també a les planes 
de L’InFormatIu: fallides i 
concursos de creditors, 
caiguda de preus dels pisos 

(ningú no ho hauria dit fa uns anys), barris fan-
tasmes de pisos buits, atur, emigració i desnona-
ments. Entre 2007 i 2014 el nombre d’afiliats a la 
Seguretat Social va caure un 58 per cent. A finals 
de l’any passat, el nombre d’ocupats al sector 
era, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat), de 192.000 persones. I durant aquest 
període el nombre d’habitatges començats es va 
ensorrar gairebé un 90 per cent. 

Només la rehabilitació (en moltes ocasions no 
es pot comprar però es pot arreglar el que es 
té) ha aguantat una mica millor el sotrac. I han 
sobreviscut les empreses sòlides que han treba-
llat sense deixar-se enlluernar pel diner fàcil i el 
palancajament financer, que han continuat amb 
recursos propis i controlant les despeses. Quant 
a l’ocupació, l’any 2013 el catedràtic d’economia 
aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, Josep Oliver, afirmava que en la crisi del 1975 
al 1985 es van trigar 20 anys a recuperar l’ocu-
pació prèvia a la crisi. Ara, en aquesta crisi mai 
es recuperarà un pes de l’ocupació en el sector 
de la construcció que signifiqui el 13 per cent de 
l’ocupació catalana. Segons l’expert, aquest pro-
cés de recuperació de llocs de treball s’allargarà 
deu anys, fins al 2022 o al 2023. El Col·legi i els 
aparelladors han viscut en primera persona la 
sagnia de l’atur, els tancaments i la recerca d’al-
ternatives per sobreviure, diversificant l’activi-
tat, buscant projectes a l’exterior o, directament, 
emigrant. El sector està en ple procés de rees-
tructuració després de la desaparició d’un munt 
d’empreses i despatxos. El futur l’estem escri-
vint. El 4 de març passat, un titular de portada de 
La Vanguardia: “el sector de la construcció lidera 
un altre cop la creació d’ocupació”. Sembla ser 
que entrem en una encara feble recuperació. Tant 
de bo els aprenentatges del passat evitin caure de 
nou a la mateixa pedra. En parlarem (o no) quan 
arribem al centenari. ∎

Un sector embogit

L’any 2007 fou el de 
màxima ocupació al 
sector català de la cons-

trucció, amb més de 450.000 
persones (segons l’Idescat), 
prop del 13 per cent de la 
població ocupada a Catalunya 
en acabar l’any.
Molts manobres que anaven 
molt buscats (guixaires, enra-
joladors, operadors de grua...) 
cobraven sous molt superiors 
als dels aparelladors i arqui-
tectes. Molts joves van dei-
xar les aules per anar a l’obra 
enlluernats pels sous alts. I 
als pàrquings de les obres, un 
munt de cotxes de gamma alta 
que no eren pas del cap d’obra. 
El moviment de treballadors 
entre empreses, una constant. 
Amb cada canvi, una millora 
de sou, un augment de costos, 
la bombolla s’alimentava. Les 
empreses de materials i acces-
soris (des de pintura a ceràmi-
ca i sanitaris, passant per fus-
teria per a finestres i portes, 
terres, mobles i accessoris de 
jardí ) de la construcció van 
viure una era daurada. Una 
absoluta bogeria. ∎
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Taula rodona:

Crisi, recuperacio i canvi de paradigma
Maite Baratech

,

Manel Salicrú: 
“La professió està ben 
preparada, és polivalent i 
adaptable, però ha de saber 
especialitzar-se”

“El que era el meu món es va perdre, és ara 
inexistent, i això frapa. Veus que al darre-
ra hi ha persones amb molts problemes, 

fins i tot de subsistència”. Amb preocupació comen-
çava l’aparellador jubilat Manel Salicrú (col. 1.348) 

la seva intervenció al debat 1940-2015: com ha 
evolucionat el nostre sector econòmic en els 

darrers 75 anys i com ha anat adaptant-se la 
professió als diferents entorns, organitzat 
per a L’InFormatIu el 19 de març dins el cicle 
d’activitats dels 75 anys de la institució.

Una víctima d’aquesta crisi, ja coneguda 
com La Gran Recessió, és l’Hermínia Cór-
doba (col. 5.740), qui després de tota una 

vida com a cap d’obra, porta més de nou 
mesos a l’atur. “La crisi m’ha agafat amb 56 
anys”, una edat difícil per trobar feina, tot i 
haver i ofertes i “que estic disposada a entrar 
en la dinàmica de salaris molt tirats, però les 
empreses ja em descarten d’entrada, als 30 
segons de rebre el meu currículum, només en 
veure l’edat”. 

Els participants en la taula rodona, d’esquerra a dreta: Josep Toldrà, Celestí Ventura, Maria del Mar López, Sebastià Pujol, Maite Baratech (periodista), 
Salvador Navarro, Hermínia Córdoba i Manuel Salicrú

“El que era el meu món es va perdre, és ara 
inexistent, i això 
ra hi ha persones amb molts problemes, 

fins i tot de subsistència”. Amb preocupació comen-
çava l’aparellador jubilat Manel Salicrú (col. 1.348) 

la seva intervenció al debat 
evolucionat el nostre sector econòmic en els 

darrers 75 anys i com ha anat adaptant-se la 
professió als diferents entorns
per a 
d’activitats dels 75 anys de la institució.
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Córdoba afirma no tenir esperit emprene-
dor i no es veu, ara per ara, arrencant nego-
ci propi. Per a ella, que ha viscut anteriors 
crisis, “cap no ha estat tan dura com aques-
ta”. 

En canvi, en Josep Toldrà (col. 
11.781), que només ha conegut la 
crisi actual, se sent “afortunat”; 
va participar en la construcció 
de l’estadi del RCD Espanyol 
de Cornellà-El Prat i en acabar, 
ell que coneixia les entranyes 
de l’edifici, va rebre l’oferta de 
quedar-se com a facility mana-
ger i gestionar tot el seu funci-
onament. Admet que ha estat 
“un canvi de perfil professio-
nal” però a la llum del que ha 
succeït està content de la seva 
decisió i, a la pregunta de si tor-
naria a l’obra nova, “m’ho hau-
ria de rumiar”.

Al seu torn, Salvador Navarro (col. 4.767), des-
prés de viure les anteriors caigudes dels anys 80 
i 90, de les quals recorda “que el telèfon no sona-
va”, es veia a venir la que encara patim i va fer un 
canvi, el 2009, entrant com a gestor en l’Admi-
nistració pública (el seu fill, també aparellador, 
va prendre les regnes del negoci) en concret a 
l’Ajuntament de Terrassa, on ha fet grans apor-
tacions per la seva trajectòria i experiència de 
gestió al sector privat. “Som un dels ajuntaments 
que està traient més obres” a concurs i recalca la 
idea que, a diferència del que es pensa, “a l’Admi-
nistració pública es treballa molt”. Afegeix que 
sovint diu als seus companys: “mentre en 
gaudeixi i m’ho passi bé estaré aquí”, ja 
que ha arribat a una edat que pot decidir 
quan jubilar-se.

Tampoc Celestí Ventura (col·legiat 
3.837) té cap intenció de jubi-
lar-se. Director general de Metro 
3 fins que l’empresa va tancar 
el desembre de 2012, amb 61 
anys es va plantejar què fer 
perquè “gaudeixo amb la feina, 
em mouen els reptes, els pro-
jectes”, no volia que “els altres” 
el jubilessin i, “com que sempre 
he anat riu amunt, contracor-
rent”, amb dos companys més 
de l’equip van decidir obrir 
negoci propi, proposant pro-
jectes de qualitat a possibles 
inversors. Després de treba-

llar molt dur “a risc i per amor a l’art”, 
trucar a moltes portes, picar pedra i 

endur-se moltes decepcions (“vaig 
trigar sis mesos a comprendre que 
els bancs no volen qualitat, perquè 
la qualitat és cara”), fa un any va 
aconseguir el primer projecte i va 
arrencar l’empresa promotora, 

amb la qual confia poder “subsis-
tir” i ser ell qui decideixi, d’aquí a 
dos o tres anys, dedicar-se o no a 
una altra cosa. Ventura confessa, 
quan l’Hermínia Córdoba apunta 
que no dóna el salt perquè “estic 
sola”, que “si hagués estat sol no 
ho hauria fet”.

Ventura, que ha viscut les crisis 
dels 70, 80 i 90, comenta sobre 
l’actual: “cap crisi anterior no va 
posar en perill el sector, l’actu-
al no l’ha posat en perill, se l’ha 

endut per endavant”. 

“La crisi ha estat oportunitat, estrès i èxit”, 
comentava la més jove de la taula, M. del Mar 
López (col. 13.126), qui després de diverses 
experiències en empreses que no la van satisfer 
va decidir llançar-se se a la piscina i va descobrir 
que el que realment li agrada és el disseny d’inte-
riors per a empreses. Per això estudià el màster 
de disseny comercial, un món “que m’apassiona 
i em va enamorar” i on es barreja interiorisme, 
màrqueting i psicologia “per aconseguir que la 
gent compri més del que es pensava”. Ella, que 
mai no ha treballat en una època de bonança, ha 
muntat un negoci de disseny comercial, amb un 
equip de cinc “col·laboradors”. Té una visió molt 
avançada de la feina, on no es tenen treballadors, 
on es col·labora i comparteixen projectes en 

benefici comú. López és exemple d’una 
generació que evoluciona immersa 

en la filosofia low cost i on l’empre-
sa “vertical”, quant a jerarquia, 

ha desaparegut. Amb la matei-
xa filosofia, Ventura exposa a 

tall de metàfora: “jo abans diri-
gia una orquestra, ara formo part 
d’un grup de jazz”.

Finalment, Sebastià Pujol (col-
legiat 7.771) es considera també 
afortunat perquè en els seus 20 
anys de professió sempre ha tin-
gut feina. Compagina la tasca 
liberal amb la dedicació com a 
tècnic municipal a Sant Pere de 
Vilamajor, on, després de col-

Hermínia Córdoba: 
“M’agradaria poder fer 
una construcció com la que 
fèiem anys enrere, amb 
qualitat, controlant els 
costos i podent gaudir de la 
feina”

Salvador Navarro: 
“Els més joves s’hauran de 
reinventar i adaptar. Ho 
aconseguiran i seguirem 
tirant endavant, com 
sempre hem fet”

Córdoba afirma no tenir esperit emprene-
dor i no es veu, ara per ara, arrencant nego-
ci propi. Per a ella, que ha viscut anteriors 
crisis, “cap no ha estat tan dura com aques-

En canvi, en Josep Toldrà (col. 
11.781), que només ha conegut la 
crisi actual, se sent “afortunat”; 
va participar en la construcció 
de l’estadi del RCD Espanyol 

llar molt dur “a risc i per amor a l’art”, 
trucar a moltes portes, picar pedra i 

endur-se moltes decepcions (“vaig 
trigar sis mesos a comprendre que 
els bancs no volen qualitat, perquè 
la qualitat és cara”), fa un any va 
aconseguir el primer projecte i va 
arrencar l’empresa promotora, 

sovint diu als seus companys: “mentre en 
gaudeixi i m’ho passi bé estaré aquí”, ja 
que ha arribat a una edat que pot decidir 

Tampoc Celestí Ventura (col·legiat 
3.837) té cap intenció de jubi-
lar-se. Director general de Metro 
3 fins que l’empresa va tancar 

equip de cinc “col·laboradors”. Té una visió molt 
avançada de la feina, on no es tenen treballadors, 
on es col·labora i comparteixen projectes en 

benefici comú. López és exemple d’una 
generació que evoluciona immersa 

en la filosofia 
sa “vertical”, quant a jerarquia, 

ha desaparegut. Amb la matei-
xa filosofia, Ventura exposa a 

tall de metàfora: “jo abans diri-
gia una orquestra, ara formo part 
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laborar un temps, va entrar el 2005 
tot just abans que esclatés la bombo-
lla immobiliària. 10 anys després, la 
seva experiència a l’Administra-
ció local “m’ha fet desencantar de 
la meva feina d’execució d’obres. 
No és que no m’agradi però ha 
canviat molt”, i ara està molt 
content de formar part de l’Ad-
ministració pública d’una loca-
litat petita.

Tots els participants ja eren 
conscients “que l’activitat esta-
va especialment inflada”, en 
paraules de Salicrú, però els 
professionals, diuen, no podien 
fer res, per la mateixa inèrcia 
del ram, i “confiàvem que es 
desinflaria més o menys suau-
ment”, afegeix, però “mai que 
explotaria”. Salvador Navarro 
explica que els anys del boom 
va rebre molts encàrrecs, volia 
quedar bé amb els clients i els 
va aprofitar per treballar molt perquè sabia que 
no duraria sempre. I en previsió de l’esclat va 
treballar “perquè no m’impactés gaire”, i va pen-
sar, erròniament, que “tocant totes les tecles del 
piano (referint-se als diferents subsectors) no 
fallarien totes alhora: “no m’ho esperava, real-
ment”. Afegeix que alguns companys seus  cre-
ien, en aquells moments, que s’estava precipitant 
en decidir entrar a l’Administració. Ara, i seguint 
amb el símil musical “ja no hi ha piano, ara hem 
de tocar un altre instrument”, afegí Pujol, perquè 
han canviat unes regles del joc “que estem cre-
ant entre tots”.

   Canvis. Cap a on?
Un cop passat el tsunami, del qual “cal 
que els bancs i, tothom en general, hagi 
pres bona nota del que va passar”, en 
paraules de Navarro, i quan encara 
sentim (i sentirem molt de temps) 
les seqüeles, hi ha gent “que té 
molts diners” guanyats durant 
les vaques grasses que està 
esperant l’oportunitat d’inver-
tir. De moment, però, “tots els 
que compren habitatge a la pro-
motora són estrangers: fran-
cesos, anglesos... projectes en 
català fa mesos que no preparo”, 
apunta López com a exemple de 
les operacions que es mouen 
avui dia.

En aquest nou escenari, creu Celestí 
Ventura que “els joves trobaran el 
seu futur” en un ram on també ha 
aterrat el fenomen low cost, “feno-
men que en construcció és molt 
perillós”, adverteix. Després que 

els anys de bonança “van ser 
boníssims des del punt de vista 
d’un augment exponencial de 
la qualitat de les obres”, amb la 
crisi, els bancs (al darrera del 
80 per cent de tot el que es cons-
trueix avui) es treuen els actius 
de sobre, “es treballa a qualsevol 
preu i es construeix malament”, 
provocant la dimissió de molts 
coordinadors de seguretat per 
manca de mesures. Ventura, 
pessimista en aquest aspecte, 
apunta que “ara el capital només 
vol rendibilitat”, el sector és 
cada cop més opac i, amb la crei-
xent liberalització, es dilueixen 
les responsabilitats. A partir 

d’aquí. “amb quins valors es formen els nous tèc-
nics?”, pregunta.

M. del Mar López discrepa perquè no associa el 
low cost a una rebaixa de la qualitat sinó a un 
increment de l’eficiència i reducció racional de 
costos a partir del projecte. Joan Toldrà creu 
que tot plegat està portant coses molt positives, 
com una construcció més sostenible i raonable 
on “es construirà probablement el que es neces-
sita, tornarem a les coses més humanes, a la 
col·laboració” i opina que fenòmens com el de les 

grans promotores que només busquen preu 
baix passaran.

   Consens dels agents 
Per a Salvador Navarro, el principal pro-

blema del ram “és el de sempre, que 
els diferents agents no ens hem 

entès” i cal posar-se d’acord si 
no volem que els errors del 
passat es reprodueixin i el nou 
model sigui més humà i soste-
nible. Mentrestant, la manca 
de recursos fa que les adminis-

tracions “estiguin entrant en el 
joc” d’acceptar en els concursos 
rebaixes de fins al 40 per cent 
del pressupost, segons Celes-
tí Ventura, qui afegeix: “seria 
important que tots els agents 
ens trobéssim per pressionar” 
perquè no s’acceptin determi-

Celestí Ventura: 
“Voldria que seguíssim 
treballant, com 
aparelladors, per la 
qualitat al sector, que 
vetllem pel Col·legi i 
treballem junts només 
des de la professionalitat 
de la professió, valgui la 
redundància”

laborar un temps, va entrar el 2005 
tot just abans que esclatés la bombo-
lla immobiliària. 10 anys després, la 
seva experiència a l’Administra-
ció local “m’ha fet desencantar de 
la meva feina d’execució d’obres. 
No és que no m’agradi però ha 
canviat molt”, i ara està molt 

En aquest nou escenari, creu Celestí 
Ventura que “els joves trobaran el 
seu futur” en un ram on també ha 
aterrat el fenomen 
men que en construcció és molt 
perillós”, adverteix. Després que 

els anys de bonança “van ser 
boníssims des del punt de vista 

Josep Toldrà: 
“En el futur es construirà 
probablement el que es 
necessita, tornarem a les 
coses més humanes, a la 
col·laboració”

Un cop passat el tsunami, del qual “cal 
que els bancs i, tothom en general, hagi 
pres bona nota del que va passar”, en 
paraules de Navarro, i quan encara 

baix passaran.

   Consens dels agents    Consens dels agents 
Per a Salvador Navarro, el principal pro-

blema del ram “és el de sempre, que 
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nades pràctiques. També l’Administra-
ció hauria d’intervenir però 
ja li va bé aquesta guerra 
de preus i es mou “amb 
la perspectiva de qua-
tre anys vista”, recorda 
Pujol en clara al·lusió a les 
eleccions. A això cal afegir la 
incertesa del món actual en tots 
els àmbits.

En la trobada es va abordar 
també el canvi que viu la socie-
tat cap a l’eficiència energètica i 
la sostenibilitat que demana als 
nous edificis, uns principis rela-
cionats amb el retorn al “quilòmetre zero”, també 
aplicable a la construcció, on juntament amb el 
model de grans corporacions promotores imper-
sonals vinculades a la banca, on el client és lluny 
i només es busca el negoci i la rendibilitat a gran 
escala, conviu un model de construcció de petita 
empresa “de tota la vida” i de confiança, en el cas 
de volums petits i habitatge unifamiliar, especi-
alment en entorn local i petit, on també van apa-
rèixer empreses durant el boom, la majoria de les 
quals ja han desaparegut. I és en aquest entorn 
on “l’aparellador ha aconseguit ser considerat 
un professional amb el qual ens podem entendre 
fàcilment, un tècnic polivalent que serveix per 
a tot”, va dir Salvador Navarro. Aquest prestigi, 
continuà, “en el futur l’hauríem de mantenir, cal 
que els nous professionals facin bé la seva feina 
per seguir el procés”. Això exigirà, tanmateix, 
estar més pendent de l’obra. I és aquest tipus de 
construcció, propera i a petita escala, “familiar 
i per cobrir necessitats, la que funciona bé i pot 
sortir reforçada de la crisi en aquest canvi de 
paradigma, que la pot ajudar a ser més eficient”, 
puntualitza Ventura. “És la construcció com a 
unitat de negoci la que està en perill”.

   La construcció del futur
Pel que fa al futur, a Manel Salicrú li agra-
daria que en un termini de cinc o deu 
anys “el ram es recuperés amb uns certs 
graus d’eficiència, de capacitat tècnica i 
de categoria constructiva, que és el que 
la societat necessita”. Ara bé, no sap 
cap a on anirà el sector: “això 
ho saben els polítics, els 
bancs i els fons d’inversió. 
No ho sabem ni els professi-
onals ni la gent del carrer”. 
Salicrú considera, malgrat 
tot, que la professió està ben 

Mª del Mar López: 
“La crisi ha estat oportunitat, 
estrès i èxit”

Sebastià Pujol: 
“En el futur la 
construcció ha de ser 
més eficient en tots els 
aspectes”

unitat de negoci la que està en perill”.

   La construcció del futur
Pel que fa al futur, a Manel Salicrú li agra-
daria que en un termini de cinc o deu 
anys “el ram es recuperés amb uns certs 
graus d’eficiència, de capacitat tècnica i 
de categoria constructiva, que és el que 
la societat necessita”. Ara bé, no sap 
cap a on anirà el sector: “això 
ho saben els polítics, els 
bancs i els fons d’inversió. 

nades pràctiques. També l’Administra-
ció hauria d’intervenir però 
ja li va bé aquesta guerra 
de preus i es mou “amb 
la perspectiva de qua-
tre anys vista”, recorda 
Pujol en clara al·lusió a les 

preparada, és polivalent i adaptable, 
però ha de saber especialitzar-se, 
i veu en la rehabilitació un camp 
amb molt camí per recórrer.

A l’Hermínia Córdoba li agrada-
ria poder fer una construcció 
“com la que fèiem anys enrere, 
amb qualitat, controlant els cos-
tos i podent gaudir de la feina, 
cosa que ara veig molt difícil, 
perquè no pots fer-ho amb unes 
baixes dels 30 o 40 per cent. El 
que m’agradaria és una utopia”. 
Toldrà voldria poder “vetllar 
per la construcció, el patrimo-

ni i la rehabilitació, que vetllessin persones 
per a les persones, tornar a allò que és tradici-
onal, sense descartar les noves tecnologies i els 
nous avenços, perquè seguiran amb nosaltres”. 
Voldria que tot tornés a un equilibri, “hem de llui-
tar perquè l’equilibri humà ens dugui a l’objectiu 
de la felicitat de les persones, amb una construc-
ció ben feta, a menys cost però amb qualitat”.

Navarro només demanaria, i no sap si és una qui-
mera, “que tots els agents del sector es posessin 
d’acord, que és bàsic i importantíssim, que els 
tècnics gaudeixin treballant i que tant propieta-
ris com promotors no traspassin la fina línia que 
és que t’acabin enganyant”. Finalment, creu que 
els més joves s’hauran de reinventar i adaptar: 
“ho aconseguiran i seguirem tirant endavant, 
com sempre hem fet”.

Per la seva banda, Celestí Ventura va voler recor-
dar la crucial responsabilitat que li toca al Col·legi  
i desitjaria que “seguíssim treballant, com apare-
lladors, per la qualitat al sector de la construcció, 
que vetllem pel Col·legi i treballem junts només 
des de la professionalitat de la professió, valgui 

la redundància”, per fer un sector realment 
industrial, al qual es demanin les mateixes 

garanties i certificacions que a l’automò-
bil o a l’electrodomèstic, per posar un 

exemple, i no sigui només un negoci. I 
M. del Mar López vaticina: “veig un 

futur en què estiguem especialit-
zats en un sol àmbit, treballant en 
col·laboració amb altres professio-

nals, que ens completem en pro-
jectes que siguin de la màxima 

qualitat, amb eficiència per 
baixar costos, competitius.” ∎
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El 1983 prenia possessió del càrrec el sisè 
president de la historia del Col·legi, en 
Carles Puiggròs i Lluelles

A finals del 1990 es va enllestir la renovació total de la seu central del Col·legi, a Barcelona, amb una major funcio-
nalitat i una imatge renovada

Cap a una entitat de serveis 
Maite Baratech

Cronologia  
1983-1999 

1983
•  5 d’octubre. Renovació 

total de la junta amb 
candidatura única: 
Carles Puiggròs, presi-
dent; Carme Hernández, 
comptadora; Gustau 
Roca, tresorer; Gaspar 
García, Marino Canosa; 
Lluís Maria Pascual; 
Rosa Maria Viñolas i 
Joan Bosco Cusó, vocals. 
Joan Gay substitueix 
Ramon Gonfaus, com a 
gerent del Col·legi.

•  14 de novembre. Es crea 
la delegació del visat i 
exercici de la professió i 
una comissió de protec-
ció de l’exercici profes-
sional i de defensa de la 
professió.

•  10 de desembre. Es 
constitueix el plenari del 
Consell de Col·legis d’Apa-
relladors i Arquitectes 
Tècnics de Catalunya 
amb Josep Mas Sala com 
a president. 

•  Estreta col·laboració amb 
l’Administració per crear 
oficines de gestió de reha-
bilitació als municipis.

1984
•  18 de juny. El 

Departament de Justícia 
declara l’adequació a la 
legalitat dels Estatuts 
del Consell de Col·legis 
d’Aparelladors.

•  Desembre. La junta del 
Col·legi crea el Servei 
d’informació i control de 

El 5 d’octubre de 1983 prenia possessió del 
càrrec el sisè president de la història del 
Col·legi, en Carles Puiggròs i Lluelles, tot 

i que els sis mesos anteriors ja n’havia exercit 
les funcions mentre Josep Miquel Abad, el seu 
predecessor, preparava el salt, dins les files soci-
alistes, a l’Ajuntament de Barcelona. El Col·legi 
no era quelcom nou per a ell, ja que havia estat 
sis anys tresorer i havia estat requerit, en l’equip 
d’Abad, per renovar la comissió de funcionaris.

Amb el seu accés a la presidència podríem dir que 
es donava per tancada l’etapa de la transició polí-
tica i la reivindicació (“ja no tocava”, en paraules 
de Puiggròs) perquè s’havien creat les estructu-
res socials que la canalitzaven i es donava forma 
a un col·legi prestador de serveis. Anava prenent 
cos la filosofia d’oferir serveis, ja aquell any es 
començava a parlar de rehabilitació i, tal com 
recull el llibre del cinquantenari, arrencaven els 
primers contactes amb les administracions per 
abordar la rehabilitació dels municipis. 
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l’exercici professional, al 
capdavant hi ha en Magí 
Miracle.

•  Desembre. La coopera·
tiva de consum, creada 
deu anys abans, adqui·
reix personalitat jurídica 
pròpia a l’empara de la 
nova Llei catalana de 
cooperatives.

1985
•  9 de gener. Jaume Rosell 

i Joan Ramon Rosell 
organitzen l’exposició El 
mosaic hidràulic, artesa·
nia i indústria, i inicien 
una programació regular 
d’exposicions a la planta 
baixa.

•  15 de gener. Presentació 
dels cursos del Servei de 
Formació Permanent al 
Col·legi.

•  14 d’ octubre. 
Inauguració de l’Espai 
Anar i Tornar, sala espe·
cialitzada en art d’avant·
guarda, amb una mostra 
del pintor Antoni Torres.

•  24·26 d’octubre. Trobada, 
a la seu del Col·legi, de 
representants dels col·
legis d’aparelladors i 
arquitectes tècnics d’Es·
panya, per debatre La 
professió davant la CEE.

•  3 de desembre. 
Inauguració de l’exposi·
ció de maquetes d’estu·
diants de la càtedra de 
Construcció de l’Escola 
Universitària d’Arquitec·
tura Tècnica.

•  12 de desembre. 
Presentació del nou ser·
vei de microordinadors.

•  23 de desembre. Concert 
de l’orquestra de cam·
bra de l’Hospitalet a la 
capella de Santa Àgueda, 
organitzat pel Col·legi 
d’Aparelladors.

1986
•  1 d’abril. Llei d’Atri·

bucions professionals 
d’enginyers i arquitectes 
tècnics.

•  Maig. Apareix el primer 
número de Quaderns, 

Entrada a la CEE i nominació olímpica

El 1986 va ser un any crucial a la dècada dels vuitanta. El primer de 
gener, Espanya esdevé, amb Portugal, membre de ple dret de la Comis·
sió Econòmica Europea (Cee). Un dels efectes més visibles en la socie·

tat espanyola és la implantació de l’Impost sobre el Valor Afegit (iva). El 12 de 
març, els ciutadans rebutgen en referèndum la integració espanyola a l’otan. 
El psoe retrocedeix en les eleccions generals. Seat passa a formar part del grup 
Volkswagen. El 17 d’octubre, Barcelona era designada a Lausana seu dels Jocs 
Olímpics de 1992 i començava, així, el compte enrere dels preparatius. En 
l’àmbit internacional, va ser l’any de la fatídica explosió a la central nuclear 
soviètica de Txernòbil que, a banda dels morts i ferits, causà un núvol reactiu 
de gran impacte ecològic. ∎

Amb la perspectiva de la libera·
lització i de la possible desapa·
rició del visat obligatori, Puig·
gròs va veure clar de seguida 
que calia transformar el sentit 
d’aquest visat perquè el Col·legi 
deixés de ser  “únicament un 
administrador de segells per 
convertir·se en garantia de 
qualitat per al client” i vetllés 
per donar una atenció digna 
al col·legiat. És per això que es 
va crear la delegació del visat i 
exercici professional, així com 
un servei d’informació i control 
de l’exercici professional que 
s’ocupava, entre d’altres, d’es·
tudiar les incompatibilitats i de 
lluitar contra els abusos de pro·
fessionals que exercien simul·
tàniament en les administra·
cions i com a liberals. Aquests 
plantejaments xocaven amb 
les reticències dels grups més 
immobilistes d’una professió 
que estava canviant, com ho 
demostrava la preparació de 
la Llei sobre Atribucions Pro·
fessionals que es coïa a mitjan 
anys vuitanta. Va ser en aquella 
època que el Consell Català, que 
s’havia constituït el 1983, i els 
quatre col·legis van subscriu·
re  un document en què defen·
saven l’abolició del concepte 
d’aparellador com a “ajudant 
obligatori” i forçós de l’arqui·
tecte i reivindicaven les funci·
ons tècniques i la seva evolució 
com a element que identificava 
l’activitat professional.  

En aquella època, cap al 1985, i veient que la sala 
d’exposicions estava desaprofitada, es va donar 
també un nou impuls a les activitats culturals, i 
especialment les exposicions, que van adoptar 
un caire més tècnic i al capdavant de les quals 
es va situar Jaume Rosell, director de la darrera 
etapa de la revista Cau, que immediatament va 
proposar una mostra sobre el mosaic hidràulic, a 
la qual seguirien moltes altres. Es va obrir també 
l’Espai d’Anar i Tornar dedicat a la promoció de 
l’art d’avantguarda. 

   Barcelona en joc
El 1986, mentre Espanya començava a adap·
tar·se a les exigències de la seva pertinença a 
l’aleshores Comunitat Econòmica Europea i Bar·
celona preparava la seva nominació olímpica de 
la mà de Pasqual Maragall, la Junta de Govern 
encarregava a Joana Nuñez (que durant una 
època es va ocupar de la comunicació del Col·legi) 
i Rafael Pradas (regidor de cultura de l’Ajunta·
ment de Barcelona) l’edició d’un llibre que reco·
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publicació que substi-
tueix la desapareguda 
Perspectiva col·legial, 
amb 4 números.

•  2 de juny. Inauguració 
de les noves aules del 
Servei de formació per-
manent i de les depen-
dències del Servei d’in-
formació a l’usuari.

•  17 d’octubre. Barcelona, 
designada seu olímpica 
pels Jocs de 1992.

•  23 d’octubre. 
Presentació d’un núme-
ro de CAU, fora de col·
lecció, dedicat a les obres 
olímpiques, amb el títol, 
Barcelona en joc.

•  29 d’octubre. 
Inauguració de l’expo-
sició sobre rehabilitació 
del seu patrimoni d’habi-
tatges.

•  5 de novembre. 
L’Associació Catalana 
de Crítics d’Art lliura el 
premi a la millor sala 
alternativa de Catalunya 
a l’Espai Anar i Tornar.

•  17 de desembre. El 
Col·legi organitza una 
taula rodona sobre l’Àrea 
Metropolitana.

1987
•  Febrer·març. Exposició, 

La producció de calç, 
a la sala d’exposicions 
del Col·legi. Conferència 
d’Artur Aguilar sobre el 
mateix tema.

•  L’oficina de visats de Vic 
esdevé Delegació d’Osona.

•  5 de maig. Es presenten 
les sessions tècniques 
Els dijous, rehabilitació.

•  8 de juny. Eleccions amb 
candidatura única, presi-
dida per Carles Puiggrós.

•  Juliol. 75 aparelladors 
de Bages i el Berguedà 
demanen la creació 
d’una delegació del 
Col·legi a Manresa.

•  22 d’Octubre. Comença 
el cicle de sessions tèc-
niques de rehabilitació, 
que amb el nom Els 
dijous, rehabilitació, es 
mantenen setmanalment 

La presentació pública de la commemoració del Cinquantenari del Col·legi es va fer el 8 de juny del 1990 al 
Pavelló Mies van der Rohe en un acte presidit per l’alcalde de Barcelona, Pascual Maragall

llís “el model urbanístic que s’implanta a Barcelona amb motiu dels Jocs Olímpics”. 
Es tractava de Barcelona en joc, un llibre “a base d’imatges de maquetes i plànols, 
quan no hi havia res fet”, remarca Puiggròs, tot afegint que poca cosa va canviar 
respecte al que finalment es va construir. L’obra, publicada com a número especial 
de la revista Cau, va ser molt valuosa en el seu moment, arribà a tots els membres 
del Comitè Olímpic Internacional (Coi) i es va presentar a Barcelona i a Madrid, en 
un acte on hi van ser presents els alcaldes de totes dues ciutats, Pasqual Maragall i 
Juan Barranco. Confirmada la nominació, i aprofitant l’embranzida dels projectes 
relacionats amb els Jocs, el Col·legi va organitzar un munt de visites d’obres, visites 
que van arribar fins i tot a Sevilla, ciutat que es preparava per a la Gran Exposició 
Universal del 92 i on, recordem·ho, arribà aquell mateix any des de Madrid el primer 
tren d’alta velocitat d’Espanya. Encara faltava molt perquè arribés a Barcelona!

El 1987, en uns moments d’expansió del sector, Carles Puiggrós es renovava en el 
càrrec amb una Junta on s’havien fet pocs canvis i potenciava encara més els serveis 
amb la posada en marxa d’una àrea de serveis financers i fiscals per anar introduint 
en el col·lectiu la cultura financera i facilitar·li  bones condicions en productes com 
crèdits o plans de jubilació.

   Estabilitat
Eren anys d’estabilitat (“teníem diners”, recorda avui Puiggròs) en què es va donar 
impuls a la informatització del Col·legi i, en paral·lel, a la formació dels aparelladors 
en eines ofimàtiques i informàtiques, tant generals com específiques per al sector, 
que els podien ser molt útils. Manresa va inaugurar delegació el 1988, obrint portes 
a les posteriors obertures al Vallès Oriental (1990) i Vallès Occidental (1991). I si 
el 1988  va ser qualificat a les memòries com a “explosiu”, l’any següent s’assolia 
el qualificatiu de “quasi efervescent” perquè “pressupostos, honoraris, contractes, 
nombre de col·legiats en actiu, etc, donen sempre percentatges superiors al 20 per 
cent amb relació a l’any anterior”, segons es podia llegia a la memòria de l’exercici. 

Aquell any l’iteC va abandonar el Col·legi i es va traslladar a la seu del carrer Welling-
ton. Un espai que quedava buit i unes finances col·legials folgades van desembocar en 
l’inici d’un projecte de remodelació interna de l’edifici de Bon Pastor per suprimir el 
celobert central i aprofitar molt millor uns espais que “ens donaran la comoditat i la 
modernitat que demanen les nostres perspectives com a entitat de serveis”, deia la 
memòria. El projecte inicial es va encarregar a Federico Correa, Alfons Milà i Josep 
Cuesta, amb els aparelladors Rafael Cercós i Delfín López i sota la coordinació d’Àn-
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durant tot el curs.
•  10 de novembre. 

Inauguració de l’exposi·
ció El valor del sòl, aixe·
cament i representació 
acolorida dels paviments 
de la mansana Gran Via, 
Rambla de Catalunya, 
Balmes i Diputació.

•  17 de novembre. Apareix 
del número zero del nou 
Butlletí del Col·legi d’Apa·
relladors, amb disseny 
gràfic de Carme Vives 
i Carles Cartañá, com a 
coordinador.

•  Novembre. Ramon Puig i 
Soler, nou president del 
Consell de Col·legis d’Apa·
relladors i Arquitectes 
Tècnics de Catalunya.

•  21 de desembre. 
S’aprova el sistema de 
visat simplificat pels 
contractes d’intervenci·
ons menors.

1988
•  26 de gener. Taula rodo·

na sobre El valor del sòl, 
com a cloenda de l’expo·
sició sobre aquest mateix 
tema.

•  Març·abril. Exposició 
sobre La indústria de la 
pedra a la Floresta, his·
tòria i tècnica de l’ofici 
de picapedrer.

•  7 de març. Entra en 
vigor el sistema de visat 
simplificat.

•  Maig. Participació a 
Rehabitec, primer Saló 
de la Rehabilitació i 
l’Equipament per a l’Ha·
bitatge, a Montjuïc.

•  2 de juny. Inauguració de 
l’exposició La pintura en 
l’arquitectura, sobre les 
tècniques tradicionals de 
pintura de façanes amb 
calç i col·loqui sobre Color 
i restauració urbana.

•  21 de juliol. Espectacle 
Ninotarium, del grup 
Nessun Dorma, a la sala 
d’actes del Col·legi.

•  Setembre·novembre. 
Cursos internacionals 
de restauració urbana 
que es celebren simultà·

Entre 1990 i 1998 es van fer més de 20.000 
tests d’aluminosi

gel Gómez des del Caateeb, i preveia, entre altres 
canvis, la conversió de la biblioteca en un centre 
de documentació especialitzat i modern. La reno·
vada seu del Col·legi, que incloïa entre les seves 
novetats la cafeteria, es va inaugurar a principis 
de 1991. 

   1990. Esclat aluminós
I si les obres ja van alterar la feina diària dels 
treballadors de la institució, de majors dimensi·
ons va ser, el novembre del 1990, el terrabastall 
de l’aluminosi, que esclatà amb l’ensorrament 
d’un bloc de pisos al carrer Cadí del Turó de la 
Peira. Aquest ha estat el moment més destacat 
per a Carles Puiggròs dels seus 12 anys de man·
dat, segons ha confessat ell mateix. Recorda que 
“vam reaccionar ràpidament... en un mes teníem 
a punt un test d’aluminosi perquè als anys vui·
tanta ja ens havíem començat a preocupar per 
tot el que era la rehabilitació i teníem un servei 
específic al Col·legi”, com ho demostra el fet que 
més de 600 aparelladors ja s’havien acreditat al 
Servei Rehabilitació per fer el Test Habitatge. El Test Habitatge, presentat al saló 
Construmat 89, havia nascut per facilitar i racionalitzar les intervencions de reha·
bilitació d’edificis.

D’altra banda, “estàvem preparats”, recalca, arran de la prohibició d’ús del ciment 
aluminós  a partir del 1977, perquè ja s’havien realitzat actuacions puntuals en 
aquest camp i perquè se sabia que s’havia utilitzat a bastament en els parcs d’ha·
bitatges d’entre els anys 50 i 70 pel seu ràpid enduriment. A més, tant els col·legis 
d’aparelladors com el Col·legi d’Arquitectes havien engegat uns anys abans una cam·
panya alertant de la problemàtica d’aquest material. Una dada: entre 1990 i 1998 
es van fer més de 20.000 assaigs del Test d’aluminós . A més, es van organitzar un 
munt de cursos, jornades, xerrades tècniques i fins i tot exposicions amb propostes 
de solucions per a les estructures afectades. Simultàniament es va obrir un servei 
d’assistència tècnica per al públic en general, de caràcter gratuït, per assessorar en 
patologies de la construcció. Només el 1992 s’hi van adreçar prop de 5.000 usuaris.       

Així, als primers anys 90 confluïa l’activitat rela·
cionada amb la reparació d’edificis afectats per 
l’aluminosi amb la posada a punt de la ciutat per 
acollir els Jocs Olímpics. Alhora, es preparava la 
Llei de l’Habitatge, que s’aprovaria el 1991 i seria 
pionera de l’Estat en posar les bases per millo·
rar la qualitat de l’edificació d’habitatges. Des 
del punt de vista institucional, una sentència del 
Tribunal Suprem reconeixia el dret del Col·legi a 
reduir les seves aportacions al Consell de Madrid 
perquè, part de les seves funcions ja eren assumi·
des pel Consell de Col·legis de Catalunya. 

Les atribucions dels professionals començaven 
a posar·se en entredit, es buscaven noves vies 
de finançament, una de les grans preocupacions 
de Puiggròs, i se sentien les primeres al·lusions 
a la creació d’un títol d’enginyer en tecnologies 
de l’edificació. I el 1990, no ho podem oblidar, es 
van celebrar els 50 anys del Col·legi amb diversos 
actes, entre aquests l’edició del llibre Mig Segle 
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niament, a Colomars·les 
Alpes (França), a Torí, 
Igualada i la regió de 
Como.

•  Novembre. Es crea la 
nova Àrea de serveis 
financers i fiscals

•  15 de Novembre. 
Inauguració de l’exposi-
ció Corrosió per carbona-
tació en el formigó.

•  22 de novembre. 
Inauguració, a l’Espai 
Anar i Tornar, d’un 
instal·lació de Perejaume.

•  15 de desembre. S’obre 
una botiga de productes 
professionals a la seu del 
Col·legi.

•  20 de desembre. 
S’inaugura a Manresa 
una nova delegació del 
Col·legi, amb seu a la 
Plana de l’Om, número 6.

•  22 de desembre. 
L’assemblea general 
aprova que els drets 
de visat passin de l’1,1 
per 1.000 sobre el pres-
supost al 5% sobre els 
honoraris visats.

•  28 de desembre. El Dog 
publica un decret sobre 
control de qualitat a 
l’edificació, que estableix 
la funció de supervisió 
de l’arquitecte tècnic o 
aparelladors que inter-
vingui en les obres.

1989
•  L’IteC deixa l’edifici 

del Col·legi i s’instal·la 
al carrer Wellington. 
Comencen les obres de 
reforma interior de la 
seu col·legial.

•  20 de febrer. La junta de 
govern del Col·legi d’Apare-
lladors encarrega a Jaume 
Rosell que posi en marxa 
el procés de conversió de 
la biblioteca col·legial en un 
centre de documentació 
especialitzat.

•  7 de març. Inauguració 
de la instal·lació Una bès-
tia en el cel de la ciutat, 
de Josep Uclés, a l’Espai 
Anar i Tornar.

del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, amb disseny de Josep 
Sarsanedas i Juli Azcunce, textos de Jaume Fabre, imatges de Colita i Marta Povo 
i entrevistes als diferents presidents i a diverses personalitats rellevants de la his-
tòria col·legial.

   La casa en forma
El 1991 Puiggròs va renovar per segon cop com a president del Col·legi perquè no 
s’hi va presentar cap altra candidatura i acceptà dirigir quatre anys més el timó del 
Col·legi... amb la promesa del seu amic i company de junta, a més d’exalumne, Ber-
nat Ochoa, que es presentaria en la següent convocatòria. Va ser en aquest darrer 
mandat que arrencà el que es podia considerar un pas més en el compromís col·legial 
amb la rehabilitació, més que justificat després de l’esclat del fenomen de l’aluminosi. 
Parlem de la campanya La casa en forma, que comença el setembre de 1993 i havia 
d’acabar a finals del 1994. L’èxit i la necessitat van fer que es prolongués. El seu 
impacte va sorprendre tothom; sens dubte va ser cabdal com a eina de sensibilització 
social sobre la importància del manteniment dels edificis. Va incloure la distribució 
de desenes de milers de fulletons i més de 435.000 exemplars de la publicació 25 
consells per tenir la casa en forma; es van omplir planes senceres d’informació als 
mitjans de comunicació, mailings, anuncis publicitaris, entrevistes radiofòniques i 
televisives... va voler ser un element tranquil·litzador, ja que transmetia el missatge 
que res no havia de succeir si les coses es feien bé. En aquells moments al capdavant 
del Servei Rehabilitació del Col·legi hi havia en Xavier Casanovas, a qui s’ha de reco-
nèixer una feina titànica per coordinar aquesta allau de feina. Tot i això, Carles Puig-
gròs recorda com a “molt divertida” i positiva aquesta etapa de fer veure la gent “que 
si manté el cotxe també ha de mantenir la casa”. És així com es començà a establir 
el símil amb l’automòbil fins arribar a parlar de “l’ITV dels edificis” que es regularia 
uns quants anys després.

També es van estrènyer els llaços amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
pel que fa a la recerca de mètodes de diagnosi i tractaments de diverses patologies de 
la construcció, especialment les relacionades amb les humitats.

El juny de 1993 s’inaugurà el “Poema visual per a una façana” de Joan Brossa, defi-
nit com “un element permanent d’imaginació poètica i de color afegit a la façana de 
l’edifici”, segons assenyala la memòria d’aquell any, i que des d’aquell moment ha 
esdevingut imatge distintiva del Col·legi.

Un gran llagost d’acer corona la façana del Caateeb i culmina el poema visual ideat per Joan Brossa junt amb 
l’artista Josep Pla-Narbona.
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1990
•  Queda institucionalit-

zat el sistema de visat 
simplificat i es prepara 
l’organigrama i es defi-
neixen les àrees i serveis 
col·legials.

•  És l’any de creixement 
pel que fa al nombre de 
tramitació de visat.

•  Preparació del projecte 
de la Llei de l’Habitat-
ge de la Generalitat de 
Catalunya.

•  El Col·legi és el primer 
que inicia una línia de 
descentralització comar-
cal de les seves activitats.

•  13 de juny. Celebració 
del Cinquantenari del 
Col·legi a l’Hotel Princesa 
Sofía de Barcelona.

•  18 d’octubre. S’inaugura 
l’oficina de Granollers i 
s’inicien els preparatius 
per a la creació de la de 
Terrassa.

1991
•  5 de febrer. Inauguració 

de l’edifici de Barcelona 
totalment reformat, sota 
la direcció de Federico 
Correa, Alfons Milà, 
Rafael Cercós, Rafael 
Carreras i Delfín López

•  11 de març. Inauguració 
del Centre de 
Documentació Josep 
Renart de construcció i 
arquitectura.

•  11 d’abril. Es presenta 
el llibre Mestre d’obres 
i fusters. La construc-
ció a Barcelona en el 
segle XVIII, de Manuel 
Arranz.

•  27 de juny. Acte d’home-
natge als companys amb 
més de 50 anys d’exerci-
ci professional.

•  14 de novembre. Viatge 
a Berlín per conèixer les 
grans transformacions 
urbanístiques d’aquesta 
ciutat.

•  12 de desembre. 
Inauguració a Terrassa, 
de la Delegació del Vallès 
Occidental.

•  Apareix el primer exem-

L’any 1994 el sector 
superava la crisi que  
havia començat poc 
 abans dels Jocs

L’any 1994 el sector donava per superada la crisi que s’havia començat a notar poc 
abans dels Jocs. El Col·legi, per la seva banda, registrà un augment del 13,6 per cent 
en el nombre de visats, donava per conclosa la primera part de la campanya i iniciava 
una segona, fins a finals de 1995.

   1995. Bernat Ochoa
El juny de 1995, Carles Puiggròs va poder finalment plegar i, a partir d’aquell 
moment, la seva relació amb el Col·legi s’ha limitat (que no és poc) a la direcció del 
Màster en Project Manager en Edificació i Urbanisme, que avui dia encara es convo-

ca. Complint la seva promesa, Bernat Ochoa es presenta de candidat a les primeres 
veritables eleccions de la democràcia al Col·legi, ja que fins aquell moment només 
s’havien conegut candidatures úniques. Hi havia dues candidatures, la d’Ochoa i 
la d’Antoni Caballero. La vinculació de Bernat Ochoa amb el Col·legi es remunta-
va a l’any 1971, quan després d’acabar la carrera va començar a fer algunes col·
laboracions amb CedesCo. A mitjan de la dècada va formar part de l’equip de Josep 
Miquel Abad, el qual li va encarregar posar ordre a la comissió de funcionaris, en un 
context en què “trobar funcionaris progressistes costava”, apunta el propi Ochoa. 
I formà part igualment de la junta de Carles Puiggròs, a partir del segon mandat, 
per fer de comptador. Així doncs, el seu ascens a la presidència donava continuïtat 
natural a la trajectòria de Puiggròs i duia aparellada la vicepresidència del Consell 
general d’àmbit estatal, que amb els seus viatges regulars a Madrid van esdevenir 
una tasca certament “feixuga” pel caràcter poc innovador del màxim òrgan de repre-
sentació dels aparelladors espanyols.  

Els eixos del mandat d’Ochoa eren, segons ell mateix ha recordat, “més presència 
i compromís social i continuar amb la modernització del Col·legi”. Tot plegat,  amb 
un programa amb quatre punts estratègics: “promocionar la professió i el Col·legi, 
establir mecanismes de participació social, ampliar i millorar els serveis i aprofundir 

Bernat Ochoa va substituir com a presi-
dent, a Carles Puiggrós l’any 1995, poc des-
prés de superada la crisi iniciada poc abans  
de la celebració dels jocs de Barcelona
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plar de L’informatiu, com 
a vehicle de comunicació 
amb els col·legiats i amb 
un sentit de premsa pro-
fessional.

1992
•  26 de març. Lliurament 

de la Medalla del Col·legi 
a Lluís Maria Pascual.

•  30 de març. Inauguració 
de l’exposició, Solucions 
per a sostres amb bigue-
tes de formigó, el cas del 
ciment aluminós.

•  20 d’abril. La Delegació 
d’Osona organitza un 
viatge a l’Expo’92 de 
Sevilla.

•  II Certamen de 
vídeo Elies Rogent 
de Rehabilitació i 
Restauració, amb àmplia 
resposta de professionals 
d’arreu del món.

•  Desembre. L’Informatiu 
compleix el seu primer 
any de vida.

1993
•  23 de febrer. Inauguració 

de l’exposició, Fonts 
documentals d’urbanis-
me, arquitectura i cons-
trucció a Catalunya.

•  17 de maig. El Col·legi 
organitza la taula rodo-
na El parc d’habitatges. 
Problemes d’avui, políti-
ques de futur.

•  La Delegació del Vallès 
Oriental dóna a conèixer 
el Col·legi a la Fira de 
l’Ascensió.

•  15 de juny. Joan Brossa 
transforma la façana 
del Col·legi en un gran 
poema visual.

•  El Col·legi és present 
a la Fira Construmat 
amb un estand especial 
dedicat al Centre de 
Documentació.

•  S’inicia la campanya 
La Casa en Forma i el 
seminari Gestió i mante-
niment d’edificis, com a 
primer pas per al futur 
de la rehabilitació.

De la il·lusió a la crisi

El 1992, les obres havien modificar per complet la fesomia de Barcelona 
per acollir els Jocs Olímpics. Havia construït les rondes, havia aixecat 
estadis i torres de comunicacions a Montjuïc i Collserola, havia obert la 

ciutat al mar amb el projecte de la Vila Olímpica i havia engrescat tota la ciuta-
dania. El 1992 fou també gloriós per al Barça, que guanyava la Lliga i la seva 
primera Copa d’Europa. A Sevilla, mentrestant, arribava el primer tren ave 
procedent de Madrid, fet amb motiu de l’Exposició Universal que se celebrava a 
la capital andalusa. Tot i els grans esdeveniments, la crisi havia arribat a Espa-
nya i el govern va devaluar en dues ocasions la pesseta aquella tardor. A escala 
europea, el 1992 es va signar el Tractat de Maastricht que dóna pas a la Unió 
Europea  i estableix les bases del creixement i integració comunitària  amb els 
països procedents de l’antiga Europa de l’Est. Als Estats Units, el demòcrata 
Bill Clinton accedia a la Casa Blanca i acabava amb dotze anys de governs repu-
blicans. La Cimera de la Terra, a Rio de Janeiro, posa sobre la taula l’evident 
degradació dels rcursos naturals. ∎

La formació continuada va ser un element clau de la política col·legial

en la descentralització”. D’aquests, el principal repte era, segons 
Ochoa, ampliar i millorar els serveis, a més de promocionar profes-
sió i Col·legi, una entitat que havia guanyat prestigi socialment a la 
ciutat de Barcelona però amb una professió que, al seu entendre, 
traspuava un cert complex d’inferioritat. En uns moments en què 
la política ja havia deixat de ser un puntal, calia orientar·se en la 
professió i es pensava a passar de col·legiat a client...

Una eina que estava contribuint de forma substancial a aquesta 
potenciació de la professió era l’exitosa i esmentada campanya 
La casa en forma, que sensibilitzava usuaris i propietaris sobre la 
importància el manteniment d’edificis. El 1995 s’iniciava la segona 
part de la campanya, que havia arrencat el 1993, amb la creació de 
diverses eines d’intervenció i de formació, així com d’una exposició 
itinerant que voltava aquells anys per Catalunya. Alhora, es posa-
va en marxa el Test de manteniment, se signaven convenis de col·
laboració amb diverses entitats públiques i privades per promoure 
la cultura del manteniment, s’editaven documents i llibres com 20 
consells per tenir la casa en forma, de la delegació del Vallès Occi-
dental, La compra d’un habitatge, publicat per l’Institut Català de 
Consum i l’oCuC, etcètera. Òbviament, aquestes actuacions donaven 
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1994
•  22 de febrer. Participació 

en el 2n congrés esta·
tal de la professió a 
Granada.

•  24 de maig. El Centre 
de Documentació Josep 
Renart organitza la 
20a reunió anual de la 
Comissió W57 de docu·
mentació

•  Inauguració de l’ex·
posició, Arquitectura 
en guerra – Urbicidi 
Sarajevo.

•  L’assessorament al col·
legiat és cada vegada 
més el punt clau de ser·
vei al col·legiat mentre 
que l’àrea de formació 
del Col·legi és un dels ser·
veis més actius.

•  Octubre·novembre. 
Exposició a Terrassa sobre 
manteniment i seguretat 
en la construcció.

1995
•  Aparelladors i arquitec·

tes signen un manifest 
conjunt per a un sistema 
de garanties en la cons·
trucció.

•  Febrer. Es crea una 
comissió de solidaritat 
amb el Tercer Món.

•  22 de maig. El Col·legi 
promou una xarxa euro·
pea de centres de docu·
mentació.

•  La casa en forma com·
pleix 2 anys de promoció 
del manteniment d’habi·
tatges.

•  La Delegació del Vallès. 
Oriental posa en marxa 
els Cafè Tècnic amb xer·
rades d’interès professi·
onal.

•  8 de juny. Eleccions i 
renovació completa de 
la Junta amb Bernat 
Ochoa, com a nou presi·
dent.

1996
•  16 de maig. Primeres jor·

nades sobre Construcció 
i desenvolupament sos·
tenible.

•  20 de juny. Primera 
Jordi Sabartés rep la medalla d’honor del Col·legi l’any 1998

una gran projecció social als arquitectes tècnics, ja que els apro·
pava més a la societat i, en créixer la sensibilització, augmentava 
també el volum de feina dels nostres professionals.

Amb el repte d’oferir més i millors serveis, el 1995 es va signar un 
acord amb la Caixa d’Enginyers per establir una oficina bancària 
al Col·legi, que pogués oferir productes i serveis financers en condi·
cions avantatjoses. Aquesta oficina obrí portes el 1996. També es 
va signar un conveni amb GaesCo per oferir productes financers, i 
el Col·legi començà a actuar com a subagent de la Corredoria d’As·
segurances Lorente, pas previ a tenir una asseguradora pròpia i 
“oferir alternatives a la musaat, més flexible, que bonifiqués els 
bons clients i cobrint totes les seves necessitats”, explica Ochoa. I 
va ser el moment que es va obrir una  botiga de la Cooperativa Jordi 
Capell, tot plegat “coses que no s’avenien gaire amb els col·legis tra·
dicionals”, comenta Ochoa, qui va haver de sentir els comentaris 
d’altres col·legis, que veien aquestes novetats com a “impròpies”.      

Dels primers temps d’Ochoa és així mateix l’impuls de la seva tasca 
de cooperació internacional, en aplicació de la decisió de destinar 
un 0,7 per cent del pressupost a cooperació. Els contactes i relaci·
ons d’alguns membres de l’equip al Marroc i a Cuba van afavorir 
que els primers projectes tinguessin com a escenari aquests països. 
En el cas de Cuba, es van començar, juntament amb la upC i patroci·
nat per la unesCo i altres institucions públiques, tallers i cursos de 
rehabilitació a Trinidad, Valle de los Ingenios i La Havana, així com 
el projecte de consolidació 
de 154 habitatges del cen·
tre històric de Trinidad, 
la rehabilitació del Casal 
Català de l’Havana .

   Formació
I en aquesta orientació cap 
a la professió, la formació 
ja despuntava com un dels 
principals atractius de la 
institució. El 1997, el col·
legi inicià, en col·laboració 
amb la Universitat Politèc·
nica de Catalunya (upC), 
el primer Màster de Pro·
ject Manager d’Edifica·
ció i Urbanisme, amb 500 
hores a partir de diversos 
cursos de postgrau i d’es·
pecialització. Amb aquesta 
formació es feia ressò de 
les noves tendències pro·
fessionals que ja comença·
ven a fer·se evidents en els 
països del nostre entorn. 
Aquell any s’estrenava 
també amb diversos cursos 
de postgrau.
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edició de la Festa dels 
Aparelladors amb més 
de 800 assistents.

•  Internet arriba a l’exer-
cici professional.

•  Setembre. Cicle de sessi-
ons tècniques sobre les 
noves tecnologies de la 
construcció.

•  Octubre. Homenatge 
als aparelladors amb 
medalla o reconeixement 
olímpic.

•  30 de novembre. La 
Delegació del Vallès 
Oriental, inaugura les 
noves oficines del carrer 
Josep Piñol.

1997
•  Es crea la Targeta Accés 

en benefici dels estudi-
ants.

•  7 d’abril. El Col·legi és 
present a Construmat 
amb un estand institu-
cional i jornades tècni-
ques.

•  Cicle de dedicat a nous 
materials i tecnologies 
de la construcció.

•  Aparelladors i magis-
trats demanen la refor-
ma del Codi Civil i l’esta-
bliment de garanties en 
la construcció.

•  Inici de la campanya per 
fomentar la figura de 
L’Aparellador, el tècnic 
de capçalera

•  L’informatiu arriba al 
número 100.

•  18 de desembre. Més de 
200 persones assisteixen 
al Concert de Nadal a la 
Basílica Santa Maria del 
Mar.

1998
•  27 de gener. Jornada 

sectorial sobre el formigó 
armat.

•  Març. Exposició, La 
casa en forma. Cuidem 
la coberta, al Mercat del 
Ram de Vic.

•  24 d’abril. El Col·legi 
recorda el seu 68, sessió 
d’homenatge a Jordi 
Sabartés.

•  10è Aniversari de la 

Igualment important era la convocatòria de cursos de formació 
ocupacional, com a centre col·laborador de la Generalitat, els cur-
sos de reciclatge (d’instal·lacions, càlcul d’estructures i construc-
ció d’estructures, entre molts altres...) i els habituals cursos d’ofi-
màtica i informàtica, alguns sobre eines relacionades directament 
amb la professió. 

Destaquen de manera especial, també el 1997, els primers cursos 
sobre coordinadors de seguretat, derivats de l’aplicació del Reial 
Decret 1697/97, cursos que es van multiplicar els primers anys 
d’implantació del decret. El coordinador de seguretat era una figu-
ra emergent, que generava molts dubtes per la responsabilitat que 
contreia en les obres; però alhora va obrir un important nínxol 
d’especialització durant molts anys. I no podem oblidar com el nai-
xement d’internet, la gran xarxa global, i la generalització de la 
feina amb eines informàtiques (l’Autocad es convertí en un clàssic 
obligat) va fer obrir una aula d’informàtica i organitzar cursos en 
aquests camps. Només l’any 1997, i segons dades de la Memòria, 
al col·legi es van impartir 76 cursos, amb més de 800 matriculats. 

Bernat Ochoa està satisfet  
de tot el que va aconseguir 
durant el seu mandat, 
sobre tot perquè “no 
vaig defraudar els meus 
antecessors, que creien en 
un projecte”

La sala d’exposicions del Caateeb combina les iniciatives de 
tipus cultural amb mostres dedicades als nous  
materials i tecnologies de la construcció
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Delegació del Bages·
Berguedà.

•  Tecnifac’98 fira professi-
onal a Manresa oberta a 
tothom.

1999
•  7 d’abril. Jornada sobre 

la norma Ehe sobre el 
formigó.

•  17 de novembre. Taula 
rodona amb El Periódico 
de Catalunya sobre quali-
tat en la construcció.

•  21 d’octubre. S’aprova la 
Loe Llei d’ordenació de 
l’edificació.

•  10 de juny. Xavier 
Bardají guanya les elec-
cions i és elegit nou pre-
sident del Col·legi.

•  La Delegació d’Osona fa 
25 anys.

Aquell exercici es va tancar amb un augment en el volum econòmic dels pressupos-
tos del 29 per cent i un increment del 17 per cent en nombre de visats. Eren temps 
de bonança gràcies, entre altres coses, al Reial Decret de mesures liberalitzadores 
del sòl, germen, segons Ochoa, de la posterior bombolla immobiliària que acabaria 
amb el sector. I seguint amb les lleis, des de la seva posició a la vicepresidència del 
Consell, Ochoa va participar de ple en les negociacions, amb els polítics de tots els 
colors i les administracions, de la tan esperada Llei d’Ordenació de l’Edificació (Loe), 
tot un maldecap a l’hora d’establir les funcions de cada agent del sector. Per a Ochoa 
va ser important pel que fa a responsabilitats, assegurances i competències, “on no 
vam estar del tot encertats perquè vam posar l’accent en uns aspectes que no han 
estat després importants”, com ara “l’escletxa que suposava poder dissenyar equi-
paments esportius, una activitat que després ha estat més que residual”.

   Sentiment de pertinença
D’altra banda, l’expresident recorda que va ser en la seva època que es va instaurar 
el sopar dels col·legiats, seguint l’exemple de les delegacions, una activitat que mica 
en mica s’ha anat consolidant i ha demostrat ser una bona forma d’establir lligams 
sòlids entre els col·legiats i de generar sentiment de pertinença al col·lectiu. A  més, 
va establir les “juntes itinerants”, és a dir, la participació un cop al mes, juntament 
amb algun altre membre de la Junta, en les juntes de les delegacions. Era una forma 
d’acostar·se i conèixer de prop els problemes i projectes més enllà de Barcelona   

En general, Bernat Ochoa està satisfet de tot el que va aconseguir durant el seu man-
dat, sobretot perquè “no vaig defraudar els meus antecessors, que creien en un pro-
jecte” i perquè “la meva junta va saber reaccionar a temps a tots els canvis que se’ns 
venien a sobre i necessitaven una resposta radical de la institució”. I no vol deixar 
passar per alt la resolució de l’expedient obert més de 20 anys enrere a Jordi Sabar-
tés. Ochoa va aconseguir l’acord de la Junta de Govern del Consell General de l’Ar-
quitecura Tècnica d ‘Espanya de demanar disculpes, a més de concedir·li la Medalla 
d’Honor del Col·legi, “s’havia de fer de manera formal”, conclou. ∎

Es va instaurar la Festa dels Aparelladors 
com una gran cita anual destinada a la rela-
ció entre els membres del col·lectiu profes-
sional. Una de les primeres va ser a la Sala 
Oval del Palau Nacional
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Fer visible la professio
Carles Cartañá

planes ha esdevingut un mostrari de les persona·
litats més destacades de la cultura i de la tècnica, 
moltes de les quals van ocupar després llocs pre·
eminents en les institucions i al capdavant dels 
més prestigiosos mitjans de comunicació.

CAU va representar una veritable escola de perio·
disme, però també va destacar en el camp del dis·
seny gràfic, que va representar una revolució en 
el que fins aquell moment s’havia fet en matèria 
de maquetació de revistes al país i que avui fins i 
tot ocupen un lloc en el recentment creat Museu 
del Disseny de Barcelona.

,

Un dels capítols que ha representat un 
veritable signe d’identitat del Col·legi 
d’Aparelladors en aquests 75 anys que 

ara celebrem ha estat el que correspon a l’acció 
de comunicació a l’exterior. Ja a partir de l’eclo·
sió de la democràcia al nostre país, el Col·legi es 
va significar per la seva lluita per les llibertats, 
la justícia social i la catalanitat amb una forta 
presència als fòrums de debat ciutadà. Un dels 
apartats destacats en aquest àmbit va ser el de 
les publicacions.

Un cop més ens referirem al text del periodista 
i historiador Jaume Fabre en el llibre Mig segle 
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Barcelona, per explicar que, al llarg de la seva 
història, el Col·legi ha editat diverses publicaci·
ons periòdiques. Però la més important, la que li 
va donar un enorme prestigi  i que encara avui 
serveix per identificar una etapa de la vida del 
país i de la intervenció que hi van tenir els profes·
sionals, va ser CAU, sigla corresponent als mots 
Construcció, Arquitectura i Urbanisme.

CAU va ser una iniciativa impulsada per la junta 
que presidia Jordi Sabartés i que va durar gairebé 
13 anys, des del març del 1970 fins al desembre 
del 1982. En aquests anys va passar molta gent 
per la seva redacció, van variar els continguts i el 
disseny, però sempre es va distingir per un altís·
sim nivell de compromís i també de qualitat. La 
llista de col·laboradors que van signar les seves 

L’organització de congressos internacionals com l’European bIM Summit donen visibilitat a 
la professió
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   Vehicular la informació
A més de CAU, el Col·legi ha editat sempre un but-
lletí informatiu que ha anat canviant de nom i 
de format segons les èpoques però que ha cobert 
sempre la mateixa funció de comunicació als 
col·legiats amb una certa voluntat de projecció 
externa en alguns moments. Destaquen per la 
seva qualitat periodística les capçaleres Perspec-
tiva col·legial, Quaderns i el ja més recent Butlle-
tí, nascut l’any 1987 amb l’objectiu d’informar i 
alhora projectar una imatge digna de la professió 
i el Col·legi.  

L’arribada de les noves tecnologies de la informa-
ció va representar, com en tots els àmbits de la 
societat, una revolució en els mitjans de comu-
nicació i gestió col·legials. Van aparèixer els ordi-
nadors personals, més tard Internet i el correu 
electrònic i avui assistim a una nova revolució 
amb el desenvolupament accelerat de la telefo-
nia mòbil, l’eclosió de les xarxes socials i l’univers 
de les anomenades (no sabem si prou encertada-
ment) smart cities.

Avui el Caateeb gestiona fins a 8 pàgines web 
especialitzades, mentre que la comunicació als 
col·legiats es vehicula mitjançant un butlletí de 
notícies electrònic que cada setmana informa de 
les novetats d’interès professional i les activitats 
i serveis del Caateeb. També participa activa-
ment en les xarxes socials tot aportant el punt de 
vista de la professió en el debat sectorial i ciuta-
dà. Aquesta acció s’afegeix a la que representa la 
difusió en premsa, amb la distribució de notícies, 
preparació de reportatges, entrevistes i articles 

La casa unifamiliar que han proyectado y construido el arquitecto y aparejador Josep M. Sanmartín y la arquitecta Fidela Frutos en Sant Pere de
Vilamajor, es una construcción cuya forma resultante es debida a la incorporación de sistemas pasivos para calefactar y refrigerar (bioclimático),
y a su emplazamiento para mejorar la orientación a sur, potenciar la ventilación natural o incorporar una piscina semi-interior como invernadero y
umbráculo para el resto de la vivienda.

CANAL

JULIO 2004

Planificar ciudades sostenibles,
diseñar y construir edificios y
viviendas con parámetros de
sostenibilidad, es una tendencia
que ya está marcando la
construcción del siglo XXI. 

La sostenibilidad es una nueva
aproximación que vincula el
desarrollo actual de todos los
ámbitos de la actividad humana
a la protección del medio
ambiente y a la preservación de
los recursos, con el objetivo de
no comprometer el desarrollo
futuro y garantizar a las nuevas
generaciones la herencia de un
mundo habitable. 

Es un concepto trascendente,
un valor en alza que ahora
exige pasar de acciones
puntuales a una actuación
transversal y global.

Construcción sostenible es
sinónimo de construcción
avanzada. Un campo abierto a
la innovación aplicada a una
actividad profesional y a un
sector productivo.  

CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
TENDENCIA, DESARROLLO, COMPROMISO, INNOVACIÓN 
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El Col·legi ha treballat per la promoció i diusió de la professió d’aparellador 
des dels mitjans de comunicació i amb l’organització d’activitats de relaci-
ons públiques
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d’opinió, així com l’atenció als periodistes i el 
seguiment del que es diu sobre la nostra professió 
a la premsa, ràdio i televisió.

L’edició del nou butlletí electrònic anomenat 7@ 
ha permès reconvertir la funció de L’informatiu, 
el darrer mitjà de comunicació amb els col·legiats 
que el Col·legi publicava amb periodicitat quin-
zenal, en una revista de contingut tecnològic i 
d’interès professional. L’informatiu del Caateeb 
té avui periodicitat trimestral i, amb més de 120 
pàgines, representa igualment una molt digna 
carta de presentació de la professió arreu. S’edi-
ta en un còmode format paper i disposa també de 
versió electrònica.

   Debat, reflexió i cultura
Ningú podrà negar que el Col·legi ha estat igual-
ment capdavanter en l’àmbit de la creació i la 
difusió de la cultura generada per l’exercici de la 
nostra professió i la seva història i també com a 
focus de difusió de l’art d’avantguarda. En aquest 
sentit, tant la seu central de Barcelona com les 
delegacions comarcals han estat un focus cultu-
ral i espai obert als creadors i periòdicament han 
acollit exposicions que destaquen per la interre-
lació entre les diferents disciplines relacionades 
amb la construcció com ara l’arquitectura, el dis-
seny o la tecnologia.

En l’àmbit del debat i la reflexió, les conferències 
i taules rodones sobre temes d’interès més enllà 
de l’exercici de la professió han estat continuades 
al llarg dels 75 anys d’història del Col·legi. En els 
darrers anys podem destacar l’organització dels 
cicles de Matins Construcció i Dinars Construc-
ció, trobades de caràcter sectorial i amb la par-
ticipació de les personalitats més destacades de 
l’àmbit de la política, les institucions i les empre-
ses del sector, així com personalitats dels àmbits 

de la construcció, l’arquitectura i l‘urbanisme en 
general. Aquest és un esperit que el Col·legi no ha 
perdut des de l’organització del primer congrés 
de la professió celebrat l’any 1974 a Torremolinos 
fins a l’organització del congrés sobre seguretat 
i salut en la construcció, el congrés internacio-
nal sobre rehabilitació i sostenibilitat o la més 
recent cimera europea sobre Building Informa-
tion modelling (BIM).

En aquest mateix àmbit del posicionament pro-
fessional destaca la posada en marxa l’any 2004 
dels Premis Catalunya Construcció, nascuts amb 
l’objectiu de reconèixer públicament l’esforç dels 
professionals i empresaris del sector i premiar 
les persones que, amb el seu treball han contri-
buït a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibi-
litat, la innovació i la seguretat de la construcció 
a Catalunya. Els premis s’han anat convocant 
anualment i culminen cada mes de juny amb la 
celebració de la Nit de la Construcció, la trobada 
de tots els professionals del sector que sens dubte 
representa una excel·lent plataforma per donar 
visibilitat i renom a la nostra professió. ∎
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La tecnologia
Josep Olivé

el que passa aquí té a veure, es comparteix o es 
projecta més enllà.

   Els anys de postguerra
De la mateixa maera que al Col·legi, els orígens 
de la construcció de la postguerra s’han d’anar 
a buscar als decennis anteriors, si bé aquestes 
influències i lligams no es fan patents fins al 
decenni següent, un cop la societat i l’economia 
s’han pogut recuperar del terrible xoc de la Guer-
ra Civil i de la repressiva ·en tots els aspectes· 
postguerra. Als anys 40 la construcció es veu 
enormement influïda per aquells fets i aquella 
terrible situació i, de la mateixa manera que tot 
en aquella època, té caràcter de supervivència i 
de reconstrucció del més imprescindible, d’entre 
tot el que va quedar destruït en la guerra. 

A la manca de recursos econòmics, conseqüèn-
cia de qualsevol guerra civil, s’hi varen sumar la 
falta de materials de construcció, tant perquè les 

La construcció de 
l’arquitectura dels 
anys 30  es basa en els 
coneixements tradicionals, 
completada per una 
estètica molt clàssica 

Els aparelladors i els professionals de la 
construcció en general es veuen molt 
influïts en la seva activitat per la evolució 

de les tècniques constructives i, al seu torn, les 
tècniques de la construcció es veuen afectades 
··molt més del que pot semblar a primera vista·· 
per la política, la societat, l’economia i la cultura 
de l’entorn on es desenvolupa la nostra activitat.

El primer que farem per abordar el tema de l’evo-
lució de les tècniques de cons-
trucció en els darrers 75 anys 
i en l’espai de què disposem és 
acotar aquest entorn i, al mateix 
temps, limitar·nos al nostre 
àmbit territorial que ens és més 
proper. Acceptarem, natural-
ment, que en aquest àmbit hi 
influeixen decisions i fenòmens 
que tenen un abast molt més 
ampli i que, a la inversa, també 
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indústries productores foren destruïdes, com 
perquè els recursos disponibles es dedicaven a 
la reconstrucció d’infraestructures per part de 
l’Estat, com per no poder accedir als mercats 
exteriors, primer a causa de la II Guerra Mundi·
al i després pel tancament de fronteres europees 
i mundials a Espanya, en ser el règim del general 
Franco un aliat dels qui la varen perdre.

D’aquella primera època els testimonis recollits 
expliquen com es compensaven les mancances 
de mitjans amb ingeni i sovint, malgrat tot, amb 
una qualitat més aviat pobre. Només tenia en 
favor la mà d’obra que era, encara igual que als 
anys 20 i 30, barata i coneixedora de l’ofici. La 
primera edició del manual Com he de construir 
de J. Benavent de Barberà (al 1939, després de 
la guerra, en castellà naturalment(1)) és un símp·
toma, per una banda, d’una recuperació incipi·
ent de l’activitat constructiva i, per l’altra, de la 
necessitat d’una formació tècnica que en alguns 
casos era escassa i, en altres, desconeixedora, 
des de la tradició de l’ofici, de les innovacions que 
ja en els anys 20 i 30 havien arribat d’Europa, 
com el formigó armat, per exemple.

ficis construïts de nou i la innovació, com ja hem 
dit, es dedicava només a suplir les mancances de 
materials ·sobretot l’acer· sense possibilitat de 
noves aportacions.

Aquesta situació “de postguerra” es va allargar 
més del que seria desitjable per dues raons. La 
primera fou que, a diferència dels nostres veïns 
europeus, la indústria ja abans de la guerra era 
escassa (a tot l’Estat), va quedar molt més des·
truïda que a França, Alemanya o Itàlia per exem·
ple, i no va rebre el recolzament econòmic dels 
Estat Units des d’un primer moment, com en 
aquells països. I la segona, en opinió de molts his·
toriadors, perquè al règim de Franco ja li anava 
bé, des del punt de vista ideològic i repressiu 
sobretot, mantenir la societat esmerçant tot el 
temps i energies en intentar sobreviure, ja que 
així era més dòcil i fàcil de controlar.

   Canvi de rumb als anys 50
És cap a mitjan d’aquesta dècada quan, tor·
nant·se la situació abans descrita insostenible, 
el règim dóna un canvi de rumb polític i econò·
mic, canvia ideòlegs per tecnòcrates al front del 
govern i afluixa una mica la repressió política i 
cultural, el que li permet una certa obertura a 
l’exterior, les aportacions en forma de crèdits de 
l’”ajuda americana” i una tímida recuperació eco·
nòmica, que esclatarà en la dècada següent.

És en els darrers anys 50 quan es pot considerar 
que comença de nou la innovació, sobretot amb 
la recuperació de l’arquitectura del Moviment 
Modern. El grup R va fer de pont des de l’avant·
guerra i va proposar construccions diferents. Els 
exemples més clars són La casa MMI amb projec·
te de Josep Maria Sostres (1955·57), la facultat 
de Dret de Subias, Giráldez i López Iñigo (1958·
59), els edificis per la seat (especialment els men·

Casa Ballbé projectada per Enric Tous i Josep Maria Fargas, l’any 1962

Tot i així, o precisament per 
això, sovint les construccions 
d’aquella època fetes en formi·
gó armat són d’una execució 
impecable, amb uns gruixos 
mínims, tant per la escassetat 
de la matèria primera com 
per la manca dels coeficients 
de seguretat actuals. El gruix 
de la construcció de l’arqui·
tectura en aquella època es 
basa en els coneixements 
tradicionals, completada 
per una estètica molt clàs·
sica en la majoria dels edi·

És en els anys 50 quan 
es pot considerar que 
comença de nou la 
innovació, sobretot 
amb la recuperació 
de l’arquitectura del 
Moviment Modern
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Als anys 60 tècnica 
i energia es creien, 
en aquells moments, 
inesgotables en 
possibilitats i recursos

jadors i els edificis de la plaça Cerdà, d’Ortiz·Echagüe, Barbero i 
De la Joya,(1953·57) i Echaide i Ortiz·Echagüe (1958) respecti·
vament) i, sobretot, la casa Ballbé (1958·62) i la fàbrica Dallant 
(1961·63) de Tous i Fargas, amb una gran expressió de la tecnolo·
gia amb què varen ser construïdes. 

En tots aquests edificis l’acer, ara ja no tan limitat en el seu pro·
veïment, representa la base estructural dels edificis (excepte en 
els menjadors de la seat) i la industrialització dels components és 
evident, tot i que a vegades més en voluntat que en realitat.

Aquesta innovació arquitectònica es beneficia de la innovació 
industrial i a la inversa, la retroalimenta, però més tard, ja cap als 
60 i 70. Tot i així la indústria va estar ja des d’aleshores, preocupa·
da per intentar facilitar la construcció, ··amb pocs mitjans de recer·
ca i no sempre amb rigor, tot s’ha de dir. (Per tenir una visió global 
de la construcció s’ha de reconèixer però, que fins aquells moments 
el gruix de la construcció era la “de tota la vida” que mantenia les 
bases de les tècniques constructives tradicionals, incorporant, poc 
a poc, les innovacions que la indústria anava oferint però no per 
una voluntat d’innovació sinó per comoditat.

   La norma comença a substituir l’ofici
Així com les influències de la dècada dels 50 s’allarguen fins als 
primers anys de la següent dècada, podem dir que les idees i els 
problemes d’aquesta dècada provenen del final dels cinquanta. Els 
problemes eren el creixement demogràfic i la immigració (fruit de 
la millora econòmica i de la industrialització del país) que ja a finals 
dels 50 creaven una gravíssima manca d’habitatges (sobretot habi·
tatges assequibles econòmicament) i les idees provenien de la fe 
en la tècnica i en les màquines i en la disponibilitat d’una energia 
barata, el petroli. Totes dues, tècnica i energia es creien, en aquells 
moments, inesgotables en possibilitats i recursos.

En construcció això es va traduir en una activitat que va comen·
çar a ser frenètica i que va portar, conseqüentment, a patir de més 
demanda que oferta de personal en tots els rams de la construc·
ció, fet que va portar a incorporar a les obres operaris no prou 
qualificats que, juntament amb les presses del moment i a la poca 
exigència dels usuaris (2), donaren molts problemes constructius. 
És prou conegut el desastre ocorregut al Maresme, a principi dels 

60, d’un edifici hoteler de força 
alçada que s’estava construint 
amb murs de fàbrica i que es va 
desplomar parcialment al no 
haver·se travat els murs per·
pendiculars.

Com a conseqüència d’aquest 
accident, el Ministerio de la 
Vivienda va treure una norma 
molt restrictiva per a les 
estructures de fàbrica. La llei 
comença en aquests moments 
a reemplaçar l’ofici. Amb això 
no volem dir que tota la cons·
trucció d’aquella època fora un 
desastre, ja que els bons profes·

Construcció del gran polígon de Bellvitge
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En la construcció dels 
70 va reaparèixer, ara 
com a imprescindible, un 
material d’ús específic: 
l’aïllament tèrmic

sionals seguien en actiu, sinó 
que com que es va construir 
molt, una part important de la 
producció, quantitativament, 
tenia poca qualitat.

Per altra banda, la necessitat 
urgent de construir habitatges 
a preus assequibles i la poca 
disponibilitat de ma d’obra ade·
quada va portar a experimen·
tar amb la prefabricació. En el 
polígon de Montbau es varen 
aixecar els dos primers blocs 
d’habitatges d’Espanya on 
tant l’estructura com els tan·
caments foren construïts amb 
elements prefabricats, a l’any 
1959·60.

Els resultats no foren gaire bons 
(problemes d’estanquitat en les 
juntes, sobretot) a causa de què 
les tècniques no eren prou per·
feccionades com als països que 
havien servit d’exemple: Fran·
ça i la URSS principalment. Per 
aquest motiu quan el 1965 es 
construeix el gran polígon de 
Bellvitge (3) es construeix amb 
panells prefabricats que es 
fabriquen, però a Marsella, per 
una empresa francoespanyola 
propietat de les constructores·
promotores de Bellvitge. (4)  

L’energia barata i la confiança en la tècnica va portar a produir 
façanes i cobertes molt primes i poc preparades pels requeriments 
climàtics del nostre país, el confort es confià a les màquines. El 
resultat fou bastant desastre ja que no s’aconseguia el confort que 
seria desitjable i moltes d’aquelles construccions, sobretot d’ha·
bitatge social, varen haver de rehabilitar·se o seguir oferint unes 
prestacions pèssimes en aquest sentit.

   La crisi del petroli als 70
Aquest problema va acabar de cop, el 1973, amb l’anomenada “crisi 
del petroli” que va fer pujar aquesta font d’energia, en pocs anys, 
unes deu vegades el que valia als 60. És en aquest moment també 
que es comença a fer cas als que ja feia anys alertaven de què l’ésser 
humà estava modificant els ecosistemes i contaminant el planeta 
de forma irreversible. En la construcció va reaparèixer (5), ara com 
a imprescindible, un material d’ús específic: l’aïllament tèrmic. 
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Amb aquest material i el d’impermeabilització 
(generalitzat el seu ús ja uns anys abans), es can-
via el concepte de construcció, de massissa ·tot i 
la cambra ventilada de les cobertes a la catalana· 
i de materials multifuncionals, a l’heterogènia a 
causa de la incorporació de cambres d’aire i de 
materials especialitzats en el seu interior. Aquest 
fet i la incorporació de la química en la millora de 
les prestacions dels materials, canvien el rol de 
l’ofici que, en els termes i coneixements usats fins 
ara, ja no era vàlid. 

En aquesta situació s’entén 
l’aparició de les Normas Tec-
nológicas de la Edificación, 
(nte) que eren un compendi 
dels coneixements dels oficis 
de la construcció, però incorpo-
rant·hi les novetats tècniques 
del moment. Aquestes normes 
però, tenien un plantejament 
molt més ambiciós que aquest, ja 
que proposaven uns sistemes de 
control d’execució, de càlcul de 
dimensionat i de costos, i fins i 
tot de manteniment de l’edifici acabat, molt deta-
llats, però alhora eren bastant simples de calcu-
lar i aplicar. Fou una llàstima que no fossin d’obli-
gat compliment perquè haurien apujat el nivell de 
qualitat i la estandardització de la construcció a 
Espanya de manera considerable.

Els seus detractors deien que limitaven molt a 
unes solucions concretes les possibilitats cons-
tructives i que no haguessin fet possible la cons-
trucció d’edificis tecnològicament avançats. Això 
era cert però també era cert que les autoritats, 

pressionades pels promotors immobiliaris no 
volien que la construcció s’encarís per l’aplica-
ció de les nte, ja que encara quedava per allot-
jar en condicions dignes una part de la població 
nouvinguda a les grans ciutats com Barcelona o 
Madrid (els últims grans polígons d’habitatges 
són d’aquesta època). Per la mateixa raó no fou 
fins a 1979 que s’aprovà una norma que regulava 
mínimament les condicions tèrmiques dels edifi-
cis,  la NBE·CT·79.

   Crisi arquitectònica i constructiva
Tot i aquestes precaucions i pors 
··o potser precisament a causa 
d’aquestes·· la crisi econòmica i 
com sempre, aparellada la de la 
construcció, va aparèixer a final 
dels 70 i es va fer més aguda a 
principi dels vuitanta. El 1981 
la taxa d’atur era del 22%, no 
massa lluny de la actual del 24%. 
Això era a causa de la desacce-
leració creada per la crisi del 
petroli, per les incerteses de 

la transició democràtica i per la baixada de la 
natalitat i de la immigració que feren demandar 
menys habitatges. 

Per altra banda, la crisi arquitectònica que va 
recórrer tot el món occidental a la dècada ante-
rior, va complementar·se al nostre país amb la 
crisi constructiva que hem esmentat, que va fer 
analitzar tots els errors del passat i intentar cor-
regir·los en futures actuacions. Estem segurs que 
sense aquesta posada en qüestió que la crisi va 
afavorir el nou creixement de la segona meitat 

Amb les obres olímpiques 
es va demostrar la 
capacitat dels tècnics i la 
indústria local per dur a 
terme amb èxit projectes 
de gran envergadura
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de la dècada, no hauria estat de tanta qualitat. Va 
sorgir aleshores, una nova arquitectura que no 
trencava amb el Moviment Modern sinó que el 
portava més enllà, a uns terrenys de nou atrac-
tius i que tenia de novetat, respecte a aquesta, que 
s’expressava en els materials i en la construcció, 
però no en la tradicional sinó en la que correspo-
nia a l’època. 

Amb les obres olímpiques es va demostrar la 
capacitat dels tècnics i les indústries locals per 
dur a terme amb èxit i en terminis, projectes de 
tan gran envergadura com el Palau Sant Jordi o 
la Torre de Collserola. A Catalunya, la Generali-
tat va crear la norma NRE·AT·87 que millorava 
en exigència i en claredat d’aplicació, la norma 
estatal i que va incrementar una mica els nivells 
de control tèrmic als nostres edificis.

Finalment, en aquesta dècada es va començar a 
impulsar la rehabilitació dels edificis existents, 
tant a nivell estètic (Barcelona posa’t guapa) 
com en profunditat, en aquest cas majoritària-
ment per l’Administració, en alguns barris en 
molt mal estat, sense que mai, aquesta branca de 
la construcció hagi arribat als nivells d’activitat 
que serien convenients i lògics en un país com el 
nostre.

   Ressaca dels Jocs  
i normativa europea

Com sempre, la continuïtat històrica no es trenca 
i aquesta dècada hereta de l’anterior les adminis-
tracions democràtiques, ara ja més madures, les 
construccions olímpiques i l’empenta econòmi-
ca, després de la ressaca dels Jocs Olímpics, amb 
l’afegit d’un increment de l’activitat turística 
molt més elevat del que es podia preveure abans 
dels Jocs.

També hereta de la dècada anterior, concre-
tament de 1986, l’adhesió a la Cee, i ara ja és el 

moment d’anar adaptant la normativa estatal 
a la comunitària, quasi sempre més avançada i 
més exigent que la pròpia. En construcció foren 
dues les lleis més importants a causa d’aquesta 
incorporació. La primera, la relació i definició 
dels controls de qualitat dels materials del Decret 
375/88 d’1 de desembre de 1988, però que es va 
aplicar de manera massiva ja en els 90, norma 
insuficient en altres aspectes però que va garan-
tir un mínim de qualitat del formigó estructural 
que fins llavors s’escapava a tot control. 

I la segona, les disposicions mínimes de segu-
retat i salut en las obres de construcció del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, que millora-
va molt la gestió de la seguretat a les obres impo-
sant tota una sèrie de mesures que va costar més 
d’una dècada que s’apliquessin de forma comple-
ta i natural a les obres. En tots dos casos la com-
petència i responsabilitat de la seva aplicació va 
recaure quasi exclusivament en els aparelladors 
i arquitectes tècnics.

En l’àmbit de la innovació, en aquests anys es 
varen perfeccionar i abaratir molts sistemes 
o processos constructius, des dels d’excavació 
i fonamentació profunda fins als de millora de 
façanes, amb l’aparició de les de doble fulla i les 
ventilades lleugeres així com l’aparició de nous 
materials de rehabilitació, en especial del formi-
gó estructural, motivat en part per l’aparició de 
l’aluminosi i en part per un avenç en les presta-
cions químiques de morters i altres productes de 
reparació específics.

Per últim, en aquesta dècada es pren conscièn-
cia de la importància del manteniment continuat 
dels edificis, no tant dels particulars lamentable-
ment, com de les empreses i administracions. En 
són prova que un dels primers reportatges d’anà-
lisi d’obra de L’informatiu, la revista del Col·legi, es 
feu, l’any 1994 sobre el projecte i pla de manteni-

És el moment d’anar 
adaptant la normativa 
espanyola a la 
comunitària, quasi sempre 
més avançada que la pròpia

Mòduls de construcció prefabricada en for-
migó de l’empresa catalana Compact-Habit



78   

ment del Palau Sant Jordi i que 30 anys després 
s’hagi fet un altre reportatge sobre les construc-
cions olímpiques i s’hagi vist que la majoria estan 
en força bon estat de conservació i ús 

   Llums i ombres amb el canvi  
de segle

Comença de nou amb una activitat constructi-
va frenètica que desemboca en la crisi i posteri-
or depressió econòmica en la que encara estem 
immersos, anunciada de feia temps pels experts 
però que ningú va saber evitar. Dol que, tant la 
bombolla prèvia com el detonant de la crisi fou 
·a diferència de la de final dels 70· a causa d’una 
especulació immobiliària i financera global, en 
la qual només els especuladors hi guanyaven 
mentre va durar la bombolla i en la qual hi vàrem 
perdre quasi tots ·menys alguns bancs· quan va 
explotar. El més preocupant en aquests moments 
és que tot i la crisi política que ha desencadenat, a 
hores d’ara encara no s’ha promogut cap llei per-
què no torni a passar!

En el sentit contrari, durant aquesta dècada s’ha 
buscat i proposat una construcció molt més res-
pectuosa amb l’entorn, basada quasi sempre en 
l’ús de materials sostenibles renovables o reci-
clables i no contaminants. I també en tècniques 
de construcció lleugera i molt ben aïllades o bé 
amb l’aprofitament de la inèrcia tèrmica de les 
construccions minerals, així com en l’ús de les 
energies naturals o renovables i en un increment 
notable en l’eficiència de les màquines de clima-
tització. 

Ja en la crisi va aparèixer l’esperat Codi Tècnic 
de la Edificació (CTE), primera norma espanyo-
la global de regulació de la construcció, tant per 

a obra nova com per a rehabi-
litació, i primera norma que 
no anava a remolc d’uns fets 
no regulats i d’una adaptació 
a noves situacions, sinó que 
s’avançava i anava més enllà 
del que la societat reclamava i 
del que la indústria oferia.

   CTE i noves directives 
europees

La manca d’activitat de final del 2000 ha fet que 
el CTE s’estigui aplicant a fons actualment, amb 
els alts increments d’exigències que les noves 
directives europees en temes d’estalvi energètic 
li demanen. Anem veient que l’aplicació d’aques-
ta norma està fent pujar molt el nivell de confort 
i d’eficiència de tots els altres tipus d’edificis que 
es construeixen sota les seves directius (dels 
habitatges, sobretot). En contraposició, té com a 
defectes, que és difícil i complicat d’aplicar, amb 
càlculs complexos i no sempre lògics i no entra de 
forma clara en regular el control de qualitat ni el 
de l’execució d’obra.

Per altra banda, en la recerca constant de millo-
ra de l’eficiència de la construcció, aquesta s’ha 
diversificat en molts tipus diferents de tècniques 
constructives que conviuen en aquest mercat tan 
exigent com és l’actual; des del paleta “de tota la 
vida” que s’ha actualitzat i que s’ha mantingut 
en la construcció d’habitatges unifamiliars o ha 
ressorgit en la necessitat de rehabilitació d’edifi-
cis antics, fins a les construccions més tecnifica-
des i sofisticades, de les que, al meu parer, n’és el 
màxim exponent la industrialització de la cons-
trucció que, sembla, comença a ser una alterna-
tiva real a l’obra in situ.

Als 90, en l’àmbit de 
la innovació es varen 
perfeccionar i abaratir 
molts sistemes o processos 
constructius

Centre de 
Recerca ICta-ICp 
de la Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 
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En la mateixa línia de raonament, quan vàrem fer 
la recerca per a l’exposició 10 anys dels Premis 
Catalunya Construcció, ens vàrem adonar que, 
al contrari del que pensàvem, tot i la crisi, la inno-
vació no havia davallat (6) i que cada cop hi ha més 
propostes innovadores (però fiables) en el sector, 
com també s’ha pogut veure en la darrera edició 
de Construmat.

   Aprenentatge continuat
Aquest panorama tan diversificat i innovador 

està obligant no sols als operaris 
i a les empreses constructores a 
especialitzar·se sinó també als 
tècnics. Ja no és possible saber 
prou de tot com per ser un bon 
professional generalista, sinó 
que cada vegada més haurem de 
saber molt d’una part de l’ampli i 
complex procés constructiu per 
ser uns professionals compe-
tents i obtenir feina. Els manu-
als de la construcció ja no són 

vàlids, ni l’ofici de qui ha de materialitzar·la tam-
poc, substituïts pels especialistes per a una cons-
trucció cada cop més diversificada que es formen 
amb l’aprenentatge continuat.

Per últim, els grans reptes que té actualment 
el món de la construcció els té amb la societat: 
amb els possibles compradors i usuaris d’aques-
ta nova construcció que ja estem fent. Per una 
banda hi ha el repte d’aconseguir un alt percen-
tatge de fiabilitat en el producte acabat, que passa 
per uns controls d’execució estrictes i exhaustius 
del procés constructiu, què és el que demanda 
el mercat, com en qualsevol altre producte que 
adquireix, i que és “l’assignatura pendent” des de 
fa molt temps del nostre sector. 

I per altra banda hi ha el repte d’explicar i convèn-
cer a aquesta mateixa societat, a aquest potencial 
usuari o comprador, que el que estem construint 
(i/o rehabilitant) actualment té unes prestacions 
a nivell de confort i d’eficiència energètica molt 
superiors a les que tenen no sols els edificis antics 
sense rehabilitar, sinó als que tenen deu anys. I 
que això ho gaudirà tant ell com la societat en 
general, com la salut del planeta. Un repte difícil 
en una societat que encara creu que la construc-
ció de l’ofici, del manual i dels materials “de tota 
la vida” són els vigents. En tots dos reptes, jo crec, 
els aparelladors i els seus col·legis professionals 
hi tenen molt a dir i a fer. ∎

Notes: 
(1)  La primera edició en català és de 1934.

(2)  En part a causa de les urgències, en part de venir de nivells de confort molt inferior i, en 
part, per la repressió en tots els àmbits del règim.

(3)  Barri que celebra els 50 anys, precisament aquest any, amb una interessant exposició 
que s’ha pogut veure al CoaC a principi d’estiu.

(4)  Posteriorment, la tecnologia i el disseny de prefabricats es va incorporar a la indústria 
catalana i segueix fins als nostres dies, amb algunes empreses que fan productes de 
molta qualitat, encara que no és una tècnica que s’hagi generalitzat al nostre país sinó 
que s’empra per requeriments molt concrets.

(5)  Reaparèixer perquè ja als anys 30 s’havia usat pels moderns a la Casa Bloc de Sant 
Andreu del GatCpaC, on es van col·locar panells de suro a les façanes com a aïllament.

(6)  En realitat va davallar només en el sector públic, mancat de recursos econòmics pel fort 
ajust econòmic imposat pel Govern de l’Estat.

Els grans reptes que té 
actualment el món de la 
construcció els té amb la 
societat i amb els possibles 
usuaris de la nova 
construcció que estem fent

Exemples diversos 
de construcció 
innovadora, indus-
trialitzada i sos-
tenible
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Taula rodona:

75 anys de transformacio tecnologica
Maite Baratech

altres coses”, ho ha fet també la “mentalitat i la 
formació” dels professionals pel que fa “a com 
construïm els edificis, com els gestionem i què 
esperem d’ells” i al seu parer “el salt evolutiu no 
ha estat lineal sinó exponencial. Així per exemple, 
l’evolució ha estat més gran al període de 15 anys 
2000·2015, que al període de 15 anys 1940·1955”.

Per la seva banda, Ana Moreno (col·legiada 
6.071), arquitecta tècnica i 
arquitecta que col·labora amb 
la secció de noves tecnologies 
i anàlisi d’obra de L’informatiu,  
vol destacar “el gran ventall de 
possibilitats de sistemes cons-
tructius, quan als anys 40 es 
limitaven als sistemes de parets 
de càrrega i els primers sostres 
industrialitzats, la mà d’obra 

Ramon Roca: “Construïm 
diferent: la tècnica, la 
tecnologia, les maneres 
de fer, els processos, han 
canviat molt i sobretot en 
els últims 25-30 anys”

Es construeix ara millor que fa 75 anys? 
Una pregunta difícil de respondre i font 
d’opinions oposades, com a mínim per als 

participants de la taula rodona, 1940·2015. Com 
han evolucionat les tecnologies de la construcció 
en els darrers 75 anys i com ha anat adaptant·se 
la professió, que se celebrà a mitjan juny al Col·legi.

Del que no hi ha dubte és que ara “construïm 
diferent: la tècnica, la tecnologia, les maneres de 
fer, els processos, han canviat molt, sobretot en 
els últims 25·30 anys i han agafat molta veloci-
tat”, apunta en començar Ramon Roca (col·legiat 
7.248) guanyador del Premi Catalunya Cons-
trucció 2015 en la categoria d’Innovació en la 
Construcció. Fèlix Ruiz (col·legiat 7.075), arqui-
tecte tècnic, doctor enginyer civil i professor del 
Caateeb, afegeix que, a banda d’evolucionar “en 
tecnologies, materials i sistemes de càlcul, entre 

Els participants en la taula rodona, d’esquerra a dreta: Ramon Roca, David Ortega, Fèlix Ruiz, Antoni Paricio, Anna Moreno i Xavier Díez, i Maite Baratech

, ,
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Xavier Díez: “La 
construcció ha estat 
sempre un sector molt 
tradicional, li falta llançar-
se a la innovació”

era altament qualificadaper un ventall reduït de 
sistemes.” Ara, en canvi, disposem de més siste-
mes: amb formigó, metàl·lics, fusta... amb la con-
següent intervenció de més tecnologies. En paral·
lel, s’ha millorat amb la implantació de sistemes 
de seguiment i control de qualitat, afegí. 

David Ortega (col·legiat 10.720), fundador d’Eye-
lix BCN, una empresa que aplica la tecnologia dels 
drons a l’edificació i finalista del I Premi d’Em-
prenedoria del Caateeb, vol trencar una llança a 
favor dels professionals: “malgrat les mancances 
que hi havia anys enrere, de bons professionals 
n’hi ha hagut sempre”. I recorda com en acabar 
la Guerra Civil es va fer, amb molt pocs recursos, 
una construcció de subsistència.

a innovació, arran de les restriccions de ferro, la 
construcció de sostres amb ceràmica armada”. 
La segona gran etapa s’inicia a partir dels anys 
seixanta i és per a Paricio “fonamental” per a 
l’evolució i transformació tecnològica. És una 
fase que viu el trànsit de les parets de càrrega a 
la tecnologia del formigó, en uns moments en què 
conflueixen diferents elements: l’EH 68, primera 
norma del formigó en què canvien els sistemes de 
càlcul, l’enfonsament de l’hotel Taurus, a Pineda, 
que qüestiona l’evolució d’un sistema usat mas-
sivament fins aquell moment, la generalització 
dels formigons preparats, que es compren amb 
avals de resistència i, finalment, l’aparició del 
ferro d’alta resistència i corrugat, que basteix la 
tecnologia del formigó armat. 

La tercera gran etapa arrenca a partir dels anys 
80 amb “l’inici i expansió de la rehabilitació, ente-
sa com a intervenció sobre el parc edificat”. I afe-
geix: “professionals i societat prenen consciència 
que cal fer durar els edificis existents”. En aquest 
punt, Ruiz puntualitza que, des de fa uns anys, 
s’està passant d’un model de “manteniment cor-
rectiu” a un de  “manteniment preventiu” i d’ins-
peccions periòdiques, fenomen que hauria d’anar 
acompanyat d’un canvi de mentalitat. Malaura-
dament, han hagut de produir·se diverses des-
gràcies perquè es desperti aquesta consciència. 

Continuant amb els progressos positius, Ramon 
Roca esmenta les aportacions de la informàtica i 
les noves tecnologies de la informació, “que per-
meten tenir la ment més oberta”; cita programes 
que han esdevingut un clàssic com l’Autocad i que 
“han  simplificat la feina del despatx i, després, la 
feina a l’obra”. També positiu ha estat internet i 
l’accés a la informació des de qualsevol lloc, cosa 
que permet informar·se a la mateixa obra, per 
exemple, si un material és o no adequat. Des del 
punt de vista de l’usuari cità les millores de con-
trol i confort derivades de la domòtica, a partir de 
la qual molts usuaris han acceptat molt millor els 
avenços. Avui, amb el progressiu desenvolupa-
ment de les tecnologies bim, els canvis es produ-
iran d’una manera exponencial i representaran 
un nou enfocament per a la totalitat del cicle de la 
construcció.

   D’artesans a col·locadors 
Un canvi substancial viscut en els processos pro-
ductius en aquests últims 75 anys ha estat de con-
cepte perquè, en paraules d’Antoni Paricio, “hem 
passat de l’artesà al col·locador”, “d’un artesà que 
tenia quatre o cinc anys d’aprenentatge a un col·
locador que en tres setmanes ha d’estar a punt de 
col·locar un pladur”, i de pocs materials hem pas-
sat a molts i de molt diferents, i “hem passat de 
treballar amb tres·quatre empreses a fer·ho amb 

Tot i els evidents avenços, Xavier Díez (col·legiat 
7.353) assessor de l’Àrea Tècnica del Caateeb, 
opina que no es pot perdre de vista que la cons-
trucció “ha estat sempre un sector molt tradici-
onal” al qual “li falta llançar·se a la innovació”. 
Afegeix que quan ho fa intenta mantenir o emular 
els sistemes tradicionals i frena els nous materi-
als que estan apareixent,  com el grafè o l’aerogel. 
Per això, creu que es guanyarà en qualitat i eficà-
cia quan s’estenguin els processos de caire més 
industrialitzat. 

   Les etapes 
Antoni Paricio (col·legiat 3.767), 
arquitecte tècnic, doctor arqui-
tecte i professor a l’etsav, recor-
da les diferents etapes d’evolu-
ció de les tecnologies de la cons-
trucció  durant els últims 75 
anys. La primera, que comença 
amb la postguerra, fou l’era “de 
la reconstrucció, recolzada bàsi-
cament en la construcció tradi-
cional, i que va incorporar com 
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20·25”. Al seu parer, “aquests són els veritables 
canvis que hi ha hagut”. Aquesta transformació 
ha afectat també l’aparellador, que si abans feia 
de tot en una obra, ara ja no: “els tècnics s’han 
hagut de reposicionar”. 

En molts casos, aquesta reubicació professional 
ha fet que un aparellador que 
abans era director d’execució 
d’obres, paradoxalment “ara no 
el trobis mai a l’obra perquè està 
tancant preus i tancant contrac-
tes, s’ha convertit en un cap de 
compres”, puntualitza David 
Ortega. Perquè no hi ha dubte 
que la gestió d’una obra, on s’han 
de coordinar un munt de prove-
ïdors, s’ha fet molt més comple-
xa. Estem, per tant, davant un 
sector “molt més fragmentat”, 
en paraules de Paricio.

Si l’evolució ha anat acompanyada de fragmenta-
ció i de canvis molt positius, també n’ha compor-
tat de negatius derivats igualment d’aquesta con-
currència de multitud d’empreses i materials. Un 
exemple: si una  façana abans constava d’un sol 
tancament i un sol material, ara, amb diversos 
materials i capes de tancaments, cadascun amb 
un comportament diferent, augmenta el risc que 
apareguin patologies i problemes (d’estanquitat, 
aïllament, encaix de peces...). Segons el professor 

Fèlix Ruiz: “Des de fa uns 
anys s’està passant d’un 
model de manteniment 
correctiu a un de 
manteniment preventiu i 
d’inspeccions periòdiques”

de l’etsav, estem en “un moment difícil a la recer-
ca d’un model definitiu”. En aquest punt, Ana 
Moreno lamenta que a casa nostra “ens falta esti-
mar la nostra tradició de construcció”, cosa que 
es veu quan, en viatjar a altres països propers, “a 
les ciutats tots fan servir la mateixa maneta de 
porta, el mateix pany, la mateixa finestra, solu-

cions validades, que funcionen 
i perduren al llarg del temps...”.  
A casa nostra, en canvi, “volem 
ser cadascú diferent i fer la casa 
a la nostra manera perquè no hi 
ha un model bo acceptat per tot-
hom” tot i que creu que “estem 
en el camí”. Ana Moreno és 
també molt crítica amb la “com-
plicació dels aspectes adminis-
tratius”.  

   Sector a l’alçada?

I mentre Paricio es mostra pessimista sobre “l’al-
çada” a què es troba el sector en comparació amb 
altres activitats industrials, Ruiz vol aportar un 
bri positiu en dir que “la tendència és cap al canvi, 
la construcció es mou, dóna darrerament més 
facilitats per a la innovació”.  Xavier Díez opina 
que, com en el cas de les construccions antigues, 
en les actuals “hi ha de tot, hi ha edificacions més 
sòlides i més dolentes” i recalca que en els últims 
anys “s’ha guanyat en prestacions i possibilitats”. 
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David Ortega coincideix amb 
l’Antoni Paricio que “no ens ha 
donat temps a consolidar un 
model”. El que hi ha, segons el 
professor, “són parcel·les de 
coneixement, grups de coses”.

Ramon Roca  considera que 
“està per veure” on ens duran 
els nous materials i proces-
sos, les “avantguardes”, i Ruiz 
manifesta que “en general, es 
construeix millor que als anys 

quaranta, amb millors materials, mètodes de 
control de qualitat, de seguretat i salut, tecnolo-
gia, manteniment preventiu... amb una tendèn-
cia que seguirà així i on les persones exigim cada 
cop més”. Són edificis als quals es demana cada 
cop més en aspectes com l’eficiència energètica.  

En un moment del debat, Ortega posa sobre la 
taula la paradoxa que en alguns casos es cons-
trueixen edificis molt preparats tecnològicament 
per fer·ne un ús eficient i sostenible, amb un com-
plet catàleg de prestacions i sistemes de control 
per al seu manteniment però on l’usuari que l’ha 
de “dirigir” no sap treure·li un veritable profit i 
es limita a l’on/off: “no hi ha prou formació”. Als 
tècnics, per la seva banda, “ens costa moltíssim 
posar·nos al dia de totes les novetats tecnològi-

ques”, afegeix Ortega. Són excepcionals els casos 
dels clients, generalment públics, com explicava 
Ramon Roca, que fan una aposta i una inversió 
clara  per la innovació, i posava com a exemple 
el projecte amb què ha guanyat el Premi Catalu-
nya Construcció d’enguany, el Centre de Recerca 
iCta-iCp de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(uab), a Bellaterra. 

Continuant amb aquesta idea, Félix Ruiz parlava 
del fenomen del big data i de les moltes possibi-
litats que ofereix la gran quantitat de dades que 
es poden extreure d’un edifici i que poden servir 
per fer un manteniment eficaç, sostenible i eco-
nòmic, amb l’ajut de l’ús de les noves tecnologies. 
Exemple d’això són les anomenades estructures 
intel·ligents i en un marc més general, el concepte 
transversal d’smart city. Un dels reptes de futur 
és fer una correcta gestió del big data, per tal que 
aquesta gran quantitat de dates que es poden 
obtenir siguin d’utilitat. Podem parlar d’alguns 
casos de bones pràctiques, com el mencionat per 
Antoni Paricio de la Diputació de Barcelona, que 
revisava els edificis al cap de 10 anys de fetes les 
intervencions per comprovar si funcionaven com 
s’havia previst.

   Recerca

Pel que fa a la recerca, també hi ha diversitat 
d’opinions. Segons Félix Ruiz, a casa nostra s’ha 
assolit un cert posicionament i posà com a exem-
ple que “en el camp de l’enginyeria de la construc-
ció tenim prestigi, tot destacant camps com els 
formigons autocompactables, formigons d’alta 
resistència, formigons amb fibres, formigons 
biològics, estructures intel·ligents, etc, on a Cata-
lunya s’ha fet recerca de primer nivell”. Antoni 
Paricio, en canvi, matisa que aquestes aportaci-
ons són molt parcials i residuals, perquè en cap 
cas s’han fet innovacions que hagin estat empra-
des de forma massiva: “són, com ja hem comen-
tat, parcel·les de coneixement, que han estat bé 
però en el conjunt no han servit”.

De cara al futur, Xavier Díez és optimista perquè 
“hi ha molts productes, materials i recerca sobre 
les seves aplicacions”. Entre aquestes noves apli-
cacions, Ramon Roca va voler esmentar el paper 
que pot tenir “la tecnologia de les impressores en 
tres dimensions, que pot facilitar, per exemple, 
la construcció de peces complicades”. En tot cas, 

Antoni Paricio: “Hem 
passat d’un artesà que 
tenia quatre  o cinc anys 
d’aprenentatge a un 
col·locador que en tres 
setmanes ha d’estar a 
punt de col·locar un guix 
laminat”
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Tot recordant Manuel Salicrú

En aquestes pàgines volem recordar el nostre com·
pany Manuel Salicrú, que va morir el 20 de juny de 
2015, poc després de participar en la taula rodona 

sobre l’evolució del sector de la construcció publicada a 
L’informatiu anterior. Nascut a Mataró, Manuel Salicrú 

va ser un dels promotors de la Delegació del Maresme 
del CAATEEB i va ser molt reconegut a la comarca, 
com a professional i també com a historiador local 
i fundador del prestigiós Museu Arxiu de Santa 
Maria i Centre d’Estudis Locals de Mataró. ∎

Tot recordant Manuel Salicrú
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pany Manuel Salicrú, que va morir el 20 de juny de 
2015, poc després de participar en la taula rodona 

sobre l’evolució del sector de la construcció publicada a 
L’informatiu anterior. Nascut a Mataró, Manuel Salicrú 

va ser un dels promotors de la Delegació del Maresme 
del CAATEEB i va ser molt reconegut a la comarca, 
com a professional i també com a historiador local 
i fundador del prestigiós Museu Arxiu de Santa 
Maria i Centre d’Estudis Locals de Mataró. ∎

aquestes novetats, segons Díez “ens duran tard 
o d’hora a l’especialització, perquè cada parcel·
la requereix una qualitat important”. Aquesta 
especialització ja s’està veient, com explicava 
Ramon Roca, en molts concursos públics grans, 
que demanen expressament diferents figures 
professionals i on ja es treballa per mitjà d’equips 
pluridisciplinaris.

Serà també molt important, recorda Ruiz, “la 
formació continuada per fer front a aquesta velo·
citat en el progrés. Els aparelladors, junt amb 
altres professionals, serem protagonistes, com 
a impulsors d’aquests canvis i millores”. David 
Ortega se sent identificat en la figura del profes·
sional que s’està adaptant als nous requeriments. 
En el seu cas, amb l’aplicació que ja està fent dels 
drons a la construcció: “he descobert una aplica·
ció important i sense límits. Em vaig envoltant 
de professionals especialistes, veig com evolucio·
nen els equips que fins fa poc molts eren de grans 
dimensions i ara ja són portàtils... en una propera 
fase es podran muntar en un dron...” Cita a con·
tinuació l’evolució d’uns assajos cada cop menys 
destructius i parla d’unes limitacions “que ara 
mateix només són normatives”. Conclou entu·
siasmat: “en tecnologia estem ben preparats per 
fer moltes coses”.

Per a Ana Moreno, “aquesta tecnologia de la qual 
estem envoltats s’ha complicat de tal manera que 
requereix la figura d’un director d’orquestra”, 

una figura que fins fa poc semblava que requeia 
en l’arquitecte, però ara està desbordat perquè 
ha de controlar masses àmbits, del dron a l’en·
cofrat”. Per això cal un nou encaix, moment en 
què es va plantejar el nou escenari en què s’estan 
deixant de banda les atribucions i les competèn·
cies reals estan guanyant terreny”, un ambient 
de col·laboració, que no de competència, entre els 
diferents professionals”, apunta Félix Ruiz.

Paricio torna a les arrels del debat i recorda com 
el sector ha passat de les tecnologies de la cons·
trucció humida a les tecnologies seques, cóm “és 
un sector cada cop més obert a incorporar noves 
coses i el camí va per aquí”, on s’imposen els siste·
mes de muntar, collar, fixar, les grapes, col·locar 
reblons... I tot i que la tecnologia estalviarà molta 
feina als aparelladors, “està clar que haurem de 
fer moltes més coses”. Alhora s’obren nous espais 
fins fa poc impensables, com l’ús de robots a la 
construcció (hi ha diversos exemples que ja fun·
cionen), fer construccions sota l’aigua (ja hi ha 
diversos hotels submarins al món que estan en 
funcionament i tenen gran èxit), a la Lluna (ja fa 
anys que s’investiga sobre l’anomenat formigó 
lunar, fabricat sense aigua i amb materials exis·
tents a la Lluna, per tal de construir·hi la primera 
base estable) o a Mart (segons el projecte Mars 
One es preveu fer a l’any 2018 la primera expe·
dició a Mart, i a l’any 2025 establir la primera 
colònia humana permanent a aquest planeta). ∎
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L’estand del Col·legi a Construmat l’any 2005, al costat de la Font Màgica de Montjuïc

Projectant la professio  
cap al futur 

Maite Baratech

Cronologia  
1999-2015 

1999
•	10	de	juny.	Xavier	
Bardají	guanya	les	elec-
cions	i	és	elegit	nou	pre-
sident	del	Col·legi.

•	19	de	juny.	Declaració	
de	Bolonya,	dels	minis-
tres	europeus	d’Educa-
ció,	que	marcaran	els	
estudis	d’Arquitectura	
Tècnica.

•	2	de	setembre.	La	
Delegació	d’Osona	fa	25	
anys.

•	21	d’octubre.	El	Congrés	
de	Diputats	aprova	la	
Loe,	Llei	d’Ordenació	
d’Edificació,	i	el	Col·legi	
organitza	diverses	acci-
ons	informatives	per	a	
tots	els	col·legiats.

2000
•	7	de	maig.	Entrada	en	
vigor	de	la	Loe.

•	Es	posa	en	marxa	el	Pla	
estratègic	del	Col·legi:	
Pla	de	Futur,	Horitzó	
2007	(H07)

•	Planificació	del	nou	sis-
tema	de	visat	avançat.

•	10	d’octubre.	I	simposi	
internacional,	Futur	i	
funció	de	l’art	contem-
porani	en	l’espai	urbà.

•	19	d’octubre.	
Inauguració	de	l’Es-
cultura	de	Llum	de	
Carmen	de	la	Calzada	i	
Jaume	Barrera,	que	va	
transformar	el	carrer	
Bon	Pastor,	de	la	seu	
col·legial,	en	zona	de	
vianants.

2001
•	7	de	març.	Presentació	

El	juny	de	1999,	i	després	de	quatre	anys	com	a	secretari,	Xavier	Bardají	pre-
nia	el	testimoni	de	Bernat	Ochoa	al	capdavant	del	Col·legi.	En	les	eleccions	
que	s’hi	havien	convocat,	la	seva	candidatura	havia	guanyat,	amb	un	72	per	

cent	dels	vots,	a	la	proposta	d’Antoni	Caballero.	El	programa	de	Bardají	girava	al	
voltant	de	tres	eixos:	projectar	la	professió	cap	al	futur,	renovar	el	Col·legi	i	establir	
un	compromís	amb	la	societat.

Segons	va	explicar	l’expresident	a	L’informatiu,	“érem	hereus	privilegiats	d’unes	
juntes	fantàstiques,	innovadores,	demòcrates	i	amb	visió	de	futur,	érem	una	junta	
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de	la	nova	imatge	
gràfica	del	Col·legi,	de	
Frederic	Amat	i	Lluís	
Mestres.	

•	18-21	d’abril.	El	
Col·legi	participa	en	la	
Primavera	del	Disseny

•	3-6	d’octubre.	El	Col·legi	
participa	a	Preventia,	
el	primer	saló	de	la	
Prevenció	de	Barcelona.

•	18	d’octubre.	Celebració	
de	10	anys	de	la	delega-
ció	del	Vallès	Oriental,	
que	arrenca	amb	una	
exposició	d’art	i	les	III	
jornades	de	Seguretat	a	
la	construcció.

•	Desembre.	Es	com-
pleixen	10	anys	de	
L’informatiu.

2002
•	1	de	març.	El	Col·legi	
presenta	el	visat	on	
line,	el	primer	sistema	
per	poder	visar	a	temps	
real	a	través	d’internet.

•	27	de	març.	El	Col·legi	
participa	en	l’Any	inter-
nacional	Gaudí,	amb	
l’exposició,	La	ceràmica	
a	l’obra	de	Gaudí	i	el	
curs	Intervenir	en	l’obra	
de	Gaudí.

•	8	de	maig.	Seminari	
sobre	responsabilitat	
civil	amb	la	participació	
de	jutges	i	magistrats	
de	l’àmbit	de	la	cons-
trucció.

•	2	d’octubre.	Es	presenta	
el	projecte	Corpus,	d’Ar-
quitectura	Tradicional	
Mediterrània.

•	26	de	novembre.	El	
Col·legi	organitza	un	
seminari	sobre	respon-
sabilitat	penal.

2003
•	8	d’abril.	Es	presenta	el	
Col·legi	virtual,	la	nova	
plataforma	de	serveis	
del	Caatb,	que	integra	
totes	les	gestions	col-
legials	i	tota	la	informa-
ció.

•	26	d’abril.	El	Col·legi	
organitza	el	I	Fòrum	de	
joves	arquitectes	tècnics.

•	16	de	juny.	Nova	Junta	
que	torna	a	liderar	
Xavier	Bardají	redac-
tora	del	Pla	de	futur	

jove	i	amb	el	contrapès	de	l’ex-
periència	de	professionals	com	
Josep	Maria	Llesuy”,	que	exer-
cia	de	tresorer.	La	junta	de	Bar-
dají	la	completaven	Minerva	
Embuena	(secretària),	Albert	
López	(comptador)	i	Milagros	
Hierro,	Joan	Gurri	i	Raimon	
Salvat	com	a	vocals,	així	com	
un	càrrec	de	nova	creació,	la	
vicepresidència,	per	a	la	qual	
el	nou	president	va	aconseguir	
atraure	Joan	Ardèvol.	Amb	la	
força	que	dóna	el	suport	dels	
vots,	la	nova	junta	va	comen-
çar	a	posar	les	bases	de	la	seva	
acció	de	govern,	una	acció	que	
es	va	expressar	posteriorment	
en	el	pla	estratègic	Horitzó	
2007,	que	perseguia	adaptar	la	
professió	als	nous	marcs	social,	
tecnològic	i	jurídic,	redefinir	el	paper	de	l’entitat	com	a	prestadora	de	serveis,	asso-
lir	el	màxim	grau	de	satisfacció	dels	diversos	col·lectius	que	utilitzaven	el	Col·legi	i	
avançar	cap	a	la	independència	econòmica.

Bardají	assenyala:	“volíem	que	es	notés	un	canvi	en	la	forma	i	en	el	fons	i	que	es	
replantegés	la	funció	del	Col·legi	perquè	enfortís	la	posició	dels	nostres	col·legiats”.	
La	junta	volia	un	col·legi		més	útil,	més	sostenible	i	més	independent,	que	no	es	basés	
únicament	en	“regals	històrics”,	referint-se	al	visat	obligatori,	i	contemplant	l’esce-
nari	de	no	obligatorietat	d’aquest,	una	possibilitat	que	feia	posar-se	les	mans	al	cap	
a	una	part	de	la	professió.				

I	tot	plegat	en	un	context	d’	“activitat	frenètica”,	segons	recull	la	Memòria	d’aquell	
any	i	amb	diversos	reptes	de	futur	de	la	societat,	d’entre	els	quals	a	l’inici	d’un	nou	
segle,	l’adopció	d’una	moneda	comuna,	l’euro,	per	a	un	significatiu	grup	de	països	
europeus,	i,	específicament	al	sector	de	la	construcció,	la	desitjada	aprovació	de	la	
Llei	d’Ordenació	de	l’Edificació	(Loe),	que	“no	acabava	de	sortir”	i	obligà	a	fer	no	pocs	

viatges	a	Madrid	i	un	munt	de	jocs	malabars	per	satisfer	i	equi-
librar	les	demandes	dels	diferents	agents	del	sector	implicats.		

Des	del	punt	de	vista	econòmic,	la	nova	junta	comptava	
amb	l’avantatge	d’unes	finances	sanejades	en	un	escena-
ri	de	bonança	econòmica,	un	atur	gairebé	inexistent	i	una	
professió	que	anava	ampliant	el	seu	ventall	d’activitats,	tot	

demostrant	el	seu	caràcter	flexible	i	l’actualització	de	
coneixements.

   Aprovació de la LOE

El	maig	del	2000	veia	la	llum	la	Llei	d’Or-
denació	de	l’Edificació	(Loe),	una	norma	
que	introduïa	canvis	en	el	món	de	les	asse-
gurances	i	les	responsabilitats,	fixava	un	
sistema	d’atribucions		i	competències	que	
permetia	un	desenvolupament	de	la	figura	
de	l’arquitecte	tècnic	com	a		element	clau	

Xavier Bardají va agafar el relleu de Bernat Ochoa i 
es considera hereu d’una línia de govern innovadora, 
demòcrata i amb visió de futur

8	de	maig.	Seminari	
sobre	responsabilitat	
civil	amb	la	participació	
de	jutges	i	magistrats	
de	l’àmbit	de	la	cons-

2	d’octubre.	Es	presenta	
el	projecte	Corpus,	d’Ar-
quitectura	Tradicional	
Mediterrània.
26	de	novembre.	El	
Col·legi	organitza	un	
seminari	sobre	respon-
sabilitat	penal.

8	d’abril.	Es	presenta	el	
Col·legi	virtual,	la	nova	
plataforma	de	serveis	

,	que	integra	
totes	les	gestions	col-
legials	i	tota	la	informa-

26	d’abril.	El	Col·legi	
I	Fòrum	de	

joves	arquitectes	tècnics.
16	de	juny.	Nova	Junta	
que	torna	a	liderar	
Xavier	Bardají	redac-

Pla	de	futur	

I	tot	plegat	en	un	context	d’	“activitat	frenètica”,	segons	recull	la	Memòria	d’aquell	
any	i	amb	diversos	reptes	de	futur	de	la	societat,	d’entre	els	quals	a	l’inici	d’un	nou	
segle,	l’adopció	d’una	moneda	comuna,	l’euro,	per	a	un	significatiu	grup	de	països	
europeus,	i,	específicament	al	sector	de	la	construcció,	la	desitjada	aprovació	de	la	
Llei	d’Ordenació	de	l’Edificació	(Loe),	que	“no	acabava	de	sortir”	i	obligà	a	fer	no	pocs	

viatges	a	Madrid	i	un	munt	de	jocs	malabars	per	satisfer	i	equi-
librar	les	demandes	dels	diferents	agents	del	sector	implicats.		

Des	del	punt	de	vista	econòmic,	la	nova	junta	comptava	
amb	l’avantatge	d’unes	finances	sanejades	en	un	escena-
ri	de	bonança	econòmica,	un	atur	gairebé	inexistent	i	una	
professió	que	anava	ampliant	el	seu	ventall	d’activitats,	tot	

demostrant	el	seu	caràcter	flexible	i	l’actualització	de	
coneixements.

   Aprovació de la    Aprovació de la 
El	maig	del	2000	veia	la	llum	la	Llei	d’Or-
denació	de	l’Edificació	(
que	introduïa	canvis	en	el	món	de	les	asse-
gurances	i	les	responsabilitats,	fixava	un	
sistema	d’atribucions		i	competències	que	
permetia	un	desenvolupament	de	la	figura	
de	l’arquitecte	tècnic	com	a		element	clau	
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2007,	en	un	any	de	crei-
xement	del	sector.

•	Maig.	Participació	en	el	
certament	de	Prevenció	
a	la	Fira	de	Montjuïc.

•	El	Caatb	desenvolupa	
una	consultoria	de	
recursos	humans	per	a	
la	promoció	dels	profes-
sionals	de	la	construc-
ció.	

•	1	de	setembre.	Sergi	
Pons,	agafa	el	relleu	de	
Joan	Gay,	que	durant	
més	de	20	anys	va	tre-
ballar	per	al	Col·legi.

•	Octubre.	arquimat	2003.	
La	ciutat	de	Vic	va	aco-
llir	la	Fira	de	l’Habitat-
ge	i	l’edificació.

•	El	Caatb	signa	un	conve-
ni	de	col·laboració	amb	
el	Fòrum	Universal	de	
les	Cultures-Barcelona	
2004.

2004
•	26	de	març.	Joaquim	
Nadal,	conseller	de	
Política	Territorial,	
inaugura	els	primers	
Dinars	Construcció.

•	31	de	març.	El	
Departament	de	
Formació	aconsegueix	
l’ISO	9001.

•	26	d’abril.	Manresa	
acull	les	primeres	
sessions	tècniques,	
Seminaris	Construcció.

•	17	de	juny.	Acte	d’home-
natge	als	col·legiats	de	
la	promoció	1953-1954,	
per	celebrar	els	seus	50	
anys	en	la	professió.

•	8	de	juliol.	Els	I	Premis	
Catalunya	Construcció	
s’atorguen	durant	la	Nit	
de	la	Construcció	que	
es	va	celebrar	a	l’Hotel	
Arts	de	Barcelona.

2005
•	11	de	gener.	Presentació	
als	col·legiats	del	tedi	o	
Test	de	l’edifici.

•	8	d’abril.	S’emet	en	
directe	el	programa	
El	Matí	de	Catalunya	
Ràdio	d’Antoni	Basas	
des	del	Caatb.

•	11	d’abril.	El	Caatb	és	
protagonista	a	la	14a	
edició	de	Construmat,	
amb	tres	estands	en	

del	procés	d’execució	d’obres.	
Significava,	alhora,	l’eclosió	
d’unes	oficines	tècniques,	la	
feina	de	les	quals	se	solapava	
de	vegades	amb	la	de	la	direc-
ció	facultativa.	Per	a	Bardají,	
a	partir	de	la	Loe	s’obria	una	
etapa	de	disseny	del	seu	regla-
ment,	el	Codi	Tècnic	de	l’Edifi-
cació	(Cte)	que,	de	la	mateixa	
manera	que	la	Llei,	també	es	va	
fer	esperar	uns	anys	i	va	dur	el	
president	a	fer	freqüents	viat-
ges	a	Madrid	per	participar	en	
la	seva	elaboració.	El	Cte,	per	a	
Bardají,	“va	ser	un	canvi	radi-
cal”	quan,	al	seu	parer,	hauria	
estat	millor	un	canvi	progres-
siu	de	les	diferents	normes	que	
modificava,	no	totes	de	cop.	
Mentrestant,	continuava	l’ac-
tivitat	habitual	del	Col·legi,	com	
les	accions	emmarcades	dins	
la	campanya	La	casa	en	forma,	
amb	una	exposició	que	prosse-
guia	la	seva	itinerància	i	amb	
la	reedició	dels	25	consells	per	
tenir	la	casa	en	forma,	així	com	
la	signatura	de	convenis	amb	
institucions	i	ajuntaments	per	

Frederic Amat i Lluís Mestres van dissenyar el nou logotip del 
Caatb i tot el canvi d’imatge que va comportar

El programa de Xavier 
Bardají girava al voltant 
de tres eixos: projectar 
la professió, renovar 
el Col·legi i establir un 
compromís amb la societat

impulsar	la	inspecció	de	l’estat	dels	edificis	per	
mitjà	del	test	La	casa	en	forma.

També	es	continuava	treballant	a	l’exterior	a	tra-
vés	de	la	comissió	que	destinava	el	0,7	per	cent	
del	pressupost	del	Col·legi	a	projectes	solidaris,	
una	iniciativa	que	havia	arrencat	el	1997	i	s’or-
ganitzaven	tallers	internacionals	del	patrimoni	
arquitectònic.	Entre	altres	projectes,	el	1999	es	
va	poder	inaugurar	el	casal	català	de	l’Havana,	
es	van	fer	uns	tallers	de	rehabilitació	al	Marroc	i	
es	van	executar	petits	projectes	a	Romania	i	Por-
tugal.	El	2000	es	va	destinar	part	dels	fons	col-
legial	a	la	reconstrucció	d’habitatges	devastats	
per	l’huracà	Mitch,	a	aixecar	un	sala	de	raigs	X	en	
un	hospital	del	Camerun,	a	la	construcció	d’uns	
habitatges	a	Hondures	o	un	centre	comunitari	a	
Colòmbia.

   Canvi d’imatge
Aprofitant	aquesta	nova	era	i	el	salt	de	segle	es	
modernitzà	la	imatge	corporativa	del	Col·legi	i	
es	va	encarregar	al	reconegut	artista	Frederic	
Amat	i	al	dissenyador	gràfic	Lluís	Mestres	el	
disseny	d’un	nou	logotip,	molt	trencador	amb	
l’anterior,	que	alhora	remetia	clarament	a	temps	
pretèrits.	Es	va	optar	per	un	dibuix	de	línies	arro-
donides	i	amb	la	“A”	d’aparelladors	i	arquitectes	
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diferents	àrees.	
•	30	de	maig.	El	Govern	
català	aprova	el	
Projecte	de	Llei	d’Exer-
cici	de	professions	
titulades	i	de	col·legis	
professionals.

•	1	de	juny.	L’acte	aca-
dèmic	de	lliurament	de	
diplomes	de	màsters	i	
postgraus	va	tenir	lloc	
per	primera	vegada	a	
La	Pedrera	i	va	reunir	
més	de	250	persones.

•	5	de	setembre.	Josep	
Terrones	assumeix	la	
presidència	en	substitu-
ció	de	Xavier	Bardají.

•	18	d’octubre.	El	Vallès	
Oriental	celebra	15	anys	
de	la	Delegació.

•	29	de	novembre.	Jordi	
Pujol,	president	de	la	
Generalitat,	va	parlar	
de	la	reforma	de	l’Es-
tatut,	a	la	8a	edició	de	
Dinars	Construcció.

2006
•	14	de	febrer.	La	
Generalitat	aprova	el	
Decret	pel	qual	es	regu-
la	l’adopció	de	criteris	
d’ecoeficiència	energèti-
ca	en	els	edificis.

•	8	de	març.	Exposició	
divulgativa	sobre	l’ar-
quitectura	tradicional	
mediterrània	del	projec-
te	Corpus.

•	17	de	març.	S’aprova	el	
Codi	Tècnic	de	l’Edifica-
ció	(Cte)

•	29	de	març.	Entra	en	
vigor	el	Cte.

•	6	d’abril.	Presentació	de	
la	guia	21	consells	per	a	
un	habitatge	sostenible.

•	23	de	novembre.	
Seminari	sobre	segu-
retat	i	salut	en	la	
construcció	organitzat	
conjuntament	amb	el	
Departament	de	Treball	
de	la	Generalitat	i	la	
Xarxa	Europea	Focus	

2007
•	Un	any	per	a	la	
Seguretat.

•	19	de	gener.	El	Reial	
Decret	47/2007	regula	
el	procediment	bàsic	
per	a	la	certificació	
energètica	dels	edificis.

tècnics	com	a	gran	protagonista.	I	ben	vermell.	A	tall	d’anècdota,	Bardají	recorda	
com	aquest	canvi	no	va	ser	del	gust	de	tothom,	fins	al	punt	que	confessa	amb	un	
somriure,	haver	rebut	anònims	de	clar	rebuig	al	nou	disseny.	El	temps	ha	demostrat	
que	va	ser	un	encert,	ja	que	15	anys	després	tothom	coincideix	que	manté	la	seva	
vigència	i	modernitat.

Aquell	mateix	exercici	s’inaugurava	un	altre	element	d’imatge	de	la	institució,	l’Es-
cultura	de	llum,	a	la	façana,	de	Carmen	de	la	Calzada	i	Jaume	Barrera,	guanyadors	
d’un	concurs	d’idees	convocat	l’any	anterior	per	fer	una	obra	a	l’exterior	en	home-
natge	a	Joan	Brossa.

A	banda	de	la	imatge	externa,	en	l’era	Bardají	es	va	fer	un	canvi	intern	de	siste-
mes	d’organització;	d’una	banda	mitjançant	la	professionalització	de	la	casa	amb	
la	contractació	de	nous	directors	de	les	diferents	àrees;	d’una	altra	banda,	amb	
la	introducció	de	la	tecnologia	sap,	que	en	aquells	moments	era	molt	innovadora	i	
només	adoptada	per	grans	organitzacions,	empreses	i	bancs.	Malgrat	els	proble-
mes	inicials,	habituals	en	tot	procés	de	canvi,	es	va	dotar	l’entitat	“d’una	plataforma	
potent	per	a	la	implantació	dels	canvis	tecnològics”	que	ja	s’estaven	registrant	o	
estaven	a	punt	d’aterrar,	com	són	la	instauració	del	visat	en	línia	i	la	creixent	tra-
mitació	online	o	la	creació	d’una	web	amb	cada	vegada	més	i	millors	prestacions.	
En	paral·lel	es	va	potenciar	i	ampliar	l’àrea	de	formació	i	de	gestió	de	la	formació,	
amb	uns	programes	de	postgraus	i	màsters	de	gran	qualitat,	oberts	al	sector	i	
reconeguts	arreu.	El	1999,	el	primer	de	la	presidència	de	Bardají,	es	van	impar-
tir	153	cursos	als	quals	es	van	inscriure		2.749	alumnes.	Un	any	després	es	van	
convocar	159	activitats	de	formació,	amb	la	participació	d’unes	2.500	persones.	

   Horitzó 2007
El	2001,	tristament	recordat	per	la	caiguda	de	les	torres	bessones	de	Nova	York	i	
l’atac	al	Pentàgon,	va	ser	l’any	que	el	pla	Horitzó	2007	es	va	posar	en	marxa	per	
ser	un	motor	de	canvi	amb	el	
repte,	en	paraules	de	l’expre-
sident,	“d’eradicar	la	frase	que	
tots	hem	sentit	a	dir:	de	què	ens	
serveix	el	Col·legi?”.	Quedava	
clar	que	el	futur	no	està	en	les	
titulacions	sinó	en	les	compe-
tències,	no	en	el	visat	sinó	en	
els	serveis.	Calia	aprofitar	que	
la	titulació	era	valorada,	la	pro-
fessió	tenia	prestigi	i	el	nombre	
de	col·legiats	creixia	substan-
cialment.	Aquell	any,	hi	havia	
6.294	col·legiats,	quan	10	anys	
abans	eren	4.417.	Tot	això	pro-
picià	una	millora	dels	contactes	
i	relacions	amb	altres	professi-
ons,	col·legis	i	associacions	del	
sector	amb	què	es	relacionava	
de	manera	habitual.	Pel	que	fa	a	
la	titulació,	l’esperit	del	tractat	
de	Bolonya	començava	a	posar	
en	entredit	les	titulacions	que	
fins	aquell	moment	havien	fun-
cionat,	com	ho	demostrava	el	
catàleg	de	competències	i	els	
diferents	perfils	professionals	
definits	a	l’informe	de	l’Horit-
zó	2007,	que	van	esdevenir	un	

Escultura de llum, al carrer Bon Pastor de Barcelona, de Carmen de 
la Calzada i Jaume Barrera
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•	24	de	gener.	Jornada	
sobre	control	de	quali-
tat	amb	representants	
dels	gabinets	tècnics	de	
col·legis	d’aparelladors	
de	l’Estat	espanyol.

•	12	d’abril.	Es	presenta	
el	Llibre	blanc	de	l’ha-
bitatge.

•	10	de	maig.	El	Congrés	
dels	Diputats	aprova	la	
nova	Llei	del	Sòl.

•	7	de	juny.	Eleccions	al	
Caatb:	guanya	la	can-
didatura	presidida	per	
Maria	Rosa	Remolà.

•	Del	12	al	15	de	juliol.	
1a	Conferència	regio-
nal	Euromediterrània	
com	a	cloenda	del	
RehabiMed,	liderat	pel	
Caatb.	

•	8	d’octubre.	El	Govern	
català	signa	el	Pacte	
Nacional	per	a	l’Habitat-
ge	2007-2016.	

•	Novembre.	El	visat	
s’adapta	al	Cte.

2008
•	Gener.	S’inicia	un	retro-
cés	en	l’activitat	edifica-
tiva	a	les	comarques	de	
Barcelona.

•	La	junta	presenta	un	
programa	amb	auste-
ritat	pressupostària,	
sense	deixar	el	suport	
al	professional.

•	Abril.	Entra	en	vigor	la	
Llei	del	Dret	a	l’habi-
tatge.

•	Juny.	Neix	un	nou	mitjà	
de	comunicació	del	
Col·legi,	el	butlletí	set-
manal	7@.

•	Desembre.	Inauguració	
de	la	Delegació	del	
Maresme	i	un	punt	de	
servei	col·legial	a	Berga.

2009
•	Any	de	l’Orientació	
Professional.

•	Gener.	Entra	en	funci-
onament	el	nou	visat	
digital	web.

•	26	de	maig.	Homenatge	
als	aparelladors	i	arqui-
tectes	tècnics	autors	de	
les	obres	guanyadores	
dels	Premis	FAD	.

•	Inici	del	projecte	
Montada,	finançat	per	
la	Unió	Europea	i	liderat	

puntal	a	l’hora	de	marcar	els	nous	programes	formatius	que	els	donessin	
servei.	

En	paral·lel,	s’impulsaven	noves	iniciatives	que	realcessin	el	prestigi	
social	de	la	professió	per	ella	mateixa,	a	la	mateixa	alçada	que	d’altres	
considerades	tradicionalment	de	més	nivell.	És	amb	aquesta	filoso-

fia	que	naixien	els	Matins	Construcció	i	els	Dinars	Construc-
ció,	amb	convidats	del	món	econòmic	,	tècnic	i	professional	que	
aportaven	noves	idees	i	visions	sobre	el	món	i	sobre	el	sector.	
Amb	la	mateixa	voluntat	es	van	instituir	els	Premis	Catalunya	
Construcció.	El	seu	objectiu,	apuntà	Bardají:	“desempallegar-nos	

d’un	cert	complex	d’inferioritat”	i	“demostrar	que	podíem	convocar	uns	premis	de	
nivell”,	vinculats	a	propostes	dels	nostres	professionals	però	alhora	atractius	per	a	
la	resta	del	sector.	Segons	Bardají,	es	donava	un	pas	endavant	en	el	posicionament	
del	Col·legi,	s’aconseguien	ingressos	amb	les	esponsoritzacions	i	“s’estrenyien	vin-
cles	i	oportunitats	amb	empreses,	institucions...	“

   Esfondrament del Carmel
En	el	capítol	de	moments	durs	de	la	seva	legislatura,	Xavier	Bardají	no	dubta	a	citar	
en		primer	lloc,	l’esfondrament	del	Carmel,	el	
gener	de	2005,	un	fet	“que	em	va	provocar	un	gran	
estrès”	però	davant	el	qual	al	Col·legi	“vam	reacci-
onar	molt	bé	i	de	manera	molt	professional”,	col-
laborant	en	l’elaboració	d’informes	tècnics	sobre	
la	seguretat	dels	edificis	que	van	ser	desallotjats.	
L’estrès	es	produí,	sobretot,	perquè	alguns	col-
lectius	del	sector	van	qüestionar	la	capacitat	dels	
professionals	del	Col·legi	per	fer	aquests	tipus	
d’anàlisis	i	per	l’ús	polític	que	es	va	fer	de	l’acci-
dent,	que	va	enganxar	el	Col·legi	enmig,	posant-lo	en	ocasions	en	algun	compromís.	

Aquell	any,	en	plena	efervescència	del	sector,	unes	finances	folgades	i	uns	alts	percen-
tatges	d’ocupació,	la	participació	a	Construmat	va	ser	destacada,	amb	tres	estands	
diferenciats:	un	de	principal	a	l’exterior,	a	la	zona	de	la	Font	Màgica	de	Montjuïc,	un	
segon	a	l’àrea	institucional	i	un	tercer	a	l’espai	dedicat	a	la	construcció	sostenible.	I	
va	ser	l’exercici	en	què,	després	de	14	anys	de	dedicació	a	la	institució,	Xavier	Bardají	
va	renunciar	per	motius	professionals	a	la	presidència	(“ja	ho	vaig	intentar	en	aca-
bar	la	primera	legislatura”,	apunta)	,	una	etapa	que	qualifica	de	“cursa	de	relleus”.	
El	darrer	relleu	va	ser	el	seu,	que	va	recollir	Josep	Terrones,	president	del	Col·legi	
des	de	setembre,	en	una	etapa	que	el	mateix	Terrones	considera	“de	transició”.	Poc	
després	del	seu	accés	al	càrrec	s’organitzaven	les	primeres	jornades	Construjove,	
organitzades	per	orientar	professionalment	als	estudiants	
d’arquitectura	tècnica	i	als	més	joves	de	la	casa.	

A	més,	es	va	llançar	la	nova	web	corporativa,	que	
introduïa	agilitat,	millores	gràfiques	i	de	continguts,	
i	es	va	començar	a	parlar	d’obrir	una	delegació	al	
Maresme.	Al	desembre	de	2006	s’aconseguia	l’apro-
vació	de	l’assemblea	per	obrir	delegació	a	Mataró.	
D’altra	banda,	la	publicació	del	Codi	Tècnic	de	l’Edifi-
cació	(Cte)	desencadenà	un	ambiciós	programa	d’acció	
i	l’Àrea	Tècnica	va	rebre	un	fort	impuls.

Xavier Bardají no dubta a 
citar l’esfondrament del 
Carmel com el moment més 
dur de la seva presidència 
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Guardó dels Premis 
del Col·legi

Josep Terrones va impulsar una tasca 
molt activa en l’àmbit professional 
amb l’aprovació del Codi Tècnic de 
l’Edificació (Cte)
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pel	nostre		Col·legi.
•	Setembre.	Nou	servei	
d’assistència	en	cas	
d’accident	a	l’obra.

•	Desembre.	Projecte	
Aparelladors	2020,	amb	
l’objectiu	d’analitzar	
l’evolució	de	la	profes-
sió	en	un	marc	social,	
legislatiu	i	sectorial	en	
procés	de	canvi.

2010
•	Any	de	la	rehabilitació	i	
la	sostenibilitat

•	Es	compleixen	10	anys	
de	l’entrada	en	vigor	de	
la	Llei	d’Ordenació	de	
l’Edificació	(Loe).

•	Maig.	Finestreta	única:	
sistema	de	cooperació	
entre	tots	els	col·legis	
d’aparelladors	d’Espanya.

•	Nou	carnet	col·legial,	
com	a	eina	d’identifi-
cació	de	membre	del	
Caateeb.

•	10	de	juliol.	Manifest	
conjunt	amb	la	resta	de	
col·legis	professionals	de	
Catalunya	de	suport	a	
l’Estatut.	

•	Nou	sistema	de	
Declaracions	
Ambientals	de	
Productes	de	la	
Construcció	(dapC).	

•	Jornades	Aluminosi	
2010,	organitzades	con-
juntament	amb	la	upC,	
AdiGsa	i	l’iteC.

•	Entra	en	vigor	la	Llei	
Òmnibus	(25/2009).	
Nova	titulació	universi-
tària	d’enginyer	d’edi-
ficació	que	consolida	la	
professió.

•	Octubre.	Entra	en	
vigor	el	Reial	Decret	
1000/2010	que	deter-
mina	l’abast	del	visat	
col·legial.	

2011
•	El	Caateeb	va	anomenar	
l’any	2011	com	a	Any	
de	l’exercici	professio-
nal	responsable.	

•	27	de	gener.	
Inauguració	de	la	
Delegació	de	l’Alt	
Penedès-Garraf.

•	23	de	febrer.	Entra	
en	vigor	el	Decret	
187/2010	de	les	

L’era	de	transició	de	Josep	
Terrones	va	concloure	quan,	
el	gener	de	2007,	un	grup	de	
membres	de	junta,	encapça-
lats	per	Maria	Rosa	Remolà,	
van	demanar	l’acomiadament	
del	director	general,	ja	que	no	
estaven	d’acord	amb	la	gestió	
que	feia	de	l’entitat.	Immedi-
atament	van	dimitir	el	presi-
dent,	el	secretari	i	el	tresorer.	

La Corredoria 
d’Assegurances, l’Àrea 
Building School i 
l’Agència de Certificació 
Professional són fruit de 
l’estratègia de transformar 
el Col·legi en una veritable 
entitat representativa i de 
serveis oberta al sector

La	junta,	en	conseqüència,	es	va	reduir	i	Rosa	Remolà,	d’acord	amb	els	Estatuts,	va	
ser	elegida	presidenta,	amb	Celestí	Ventura	a	la	vicepresidència.

Remolà	recorda	especialment	la	primera	junta	que	va	presidir,	en	què,	a	banda	d’ha-
ver	de	donar	força	explicacions,	es	tancaven	els	pressupostos	de	2006.	Era	un	tan-
cament	avui	impensable,	amb	un	superàvit	superior	al	milió	d’euros,	i	Rosa	Remolà	
apostà	per	la	línia	de	prudència	de	Bardají,	partidari	de	reservar	recursos	a	l’espe-
ra	de	temps	més	desfavorables.	I	és	que	començaven	a	sentir-se	campanes	d’una	
futura	desacceleració.	La	seva	postura	era	contrària	a	les	veus	que	volien	gastar	
emparant-se	en	el	caràcter	social	de	l’organització.	El	futur	donaria	la	raó	a	la	junta	
de	Remolà.

Poc	després,	el	7	de	juny,	l’equip	de	Remolà	es	presentà	a	les	eleccions	amb	el	lema	El	
Col·legi	de	tots	i	per	a	tots,	amb	una	trentena	de	punts	que,	segons	Remolà,	“els	vam	

acomplir	tots	en	acabar	el	primer	mandat”.	

Entre	les	primeres	decisions	de	la	junta	que	va	sortir	de	les	
eleccions	del	juny	figurava	la	convocatòria	d’uns	cursos	
gratuïts	sobre	la	legislació	i	normativa	que,	cada	cop	més,	
incidien	en	el	desenvolupament	de	l’acció	dels	professi-
onals.	

I	mentre	es	plantejava	la	cerca	d’un	nou	director	gene-
ral,	es	va	nomenar	una	direcció	col·legiada	formada	per	

“gent	de	la	casa”,	els	caps	d’àrea	Carles	Cartañá,	
Ascensió	Gàlvez	i	Matías	Pueyo.	“Vam	tenir	la	
sort,	explica	l’expresidenta,	que	el	Col·legi	era	
una	màquina	molt	potent,	amb	professionals	
amb	experiència...”.

   Una crisi que es queda
I	fou	aquesta	màquina	amb	experiència,	
juntament	amb	un	llarg	procés	de	reflexió	
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onals.	
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ral,	es	va	nomenar	una	direcció	col·legiada	formada	per	
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Inspeccions	Tècniques	
dels	Edificis.

•	Març.	Nova	ordenança	
reguladora	dels	proce-
diments	d’intervenció	
municipal	en	les	obres	
i	implantació	de	les	elli-
cències.

•	Abril.	Primera	jornada	
de	formació	sobre	res-
ponsabilitat	civil,	segu-
retat	i	salut	i	responsa-
bilitats	professionals	en	
la	construcció,	adreçada	
a	jutges	i	magistrats.	

•	16	de	maig.	Construmat	
s’orienta	també	cap	a	la	
rehabilitació.	

•	Arrenca	la	Corredoria	
d’Assegurances	del	
Caateeb.

•	Octubre.	Primer	viatge	
de	prospecció	a	São	
Paulo	(Brasil)	de	9	
empreses	i	despatxos	
professionals	dins	del	
programa	d’internacio-
nalització	professional	
amb	el	suport	d’aCC10.

•	Desembre.	S’enllesteix	
l’estudi	Aparelladors	
2020,	amb	l’objectiu	
d’analitzar	l’evolució	de	
la	professió	i	preparar	
el	futur.

2012
•	2012	Any	del	rellança-
ment	professional.

•	Tallers	pràctics:	nova	
activitat	de	suport	als	
col·legiats.

•	Manifest	de	la	
Intercol·legial	dels	
Col·legis	Professionals	de	
Catalunya,	en	defensa	
de	la	funció	social	dels	
col·legis,	el	visat	i	l’exer-
cici	professional	respon-
sable.

•	19	de	setembre.	
Primera	edició	de	
Construmón,	la	nova	
cita	dels	professionals	
interessats	a	trobar	
nous	mercats	arreu.	

•	Es	crea	el	Servei	de	
Mediació	Col·legial	(smC)	
per	determinar	criteris	
deontològics,	ètics	i	de	
bones	pràctiques	de	
l’exercici	de	la	profes-
sió.

•	Octubre.	Manifest	dels	

sobre	una	crisi	que	s’albirava	duradora	en	el	temps,	que	es	va	poder	fer	front	a	una	
recessió	que,	a	hores	d’ara,	encara	no	gosem	donar	per	tancada.	“No	podíem	actuar	
amb	petites	mesures”,	recorda.		Una	crisi	que	ja	s’insinuava	el	2007	i	va	irrompre	
amb	força	un	any	després.	Va	arribar	el	moment	d’aprimar	al	màxim	l’estructura	
col·legial	i	“elaborar	uns	pressupostos	base	0”,	és	a	dir,	fer	un	escaneig	detallat	de	tot	
allò	que	realment	es	necessitava	a	cada	partida	del	pressupost,	analitzar	la	manera	
de	fer-ho	amb	els	mínims	recursos	i,	finalment	“ser	molt	rígids	amb	el	control	pres-
supostari”.	“Teníem	clar	que	no	volíem	deixar	de	fer	coses,	però	calia	fer-les	d’una	
altra	manera”.	Afortunadament	totes	les	decisions	es	van	poder	prendre	de	manera	
consensuada	entre	la	junta	i	els	professionals	de	cada	àrea.	Rosa	Remolà	confessa	
que	el	més	difícil	i	dolorós	d’aquest	procés	d’aprimament	van	ser	els	expedients	de	
regulació	d’ocupació	(ero)	que	es	van	haver	d’aplicar	i	que,	òbviament,	van	ser	causa	
de	tensió.

Dins	l’objectiu	de	“no	deixar	de	fes	coses”,	es	van	seguir	convocant	els	Premis	Cata-
lunya		Construcció,	amb	més	d’un	centenar	de	candidatures	el	2007,	i	a	final	d’any	

es	va	obrir,	en	un	local	de	l’edifici	del	Vidre	de	
Mataró,	la	delegació	del	Maresme,	un	projecte	
que	havia	arrencat	en	temps	de	Bardají	dins	el	
projecte	“d’apropar	el	Col·legi	al	col·legiat	i	a	les	
institucions	del	territori”	en	una	clara	aposta	per	
la	descentralització,	recorda	Remolà.	A	més,	es	
va	renovar	el	portal	de	l’Agenda	de	la	Construcció	
Sostenible	i	l’exercici	es	tancava	amb	unes	220	
accions	formatives.

El	2008,	any	en	què	la	caiguda	de	projectes	ja	era	
palmari,	sobretot	a	partir	del	tercer	trimestre,	
s’aposta	per	reivindicar	la	professió	i	arrenca	la	
campanya	L’aparellador,	tècnic	de	capçalera,	per	
difondre	la	figura	del	tècnic	com	a	expert	en	el	
manteniment	i	la	rehabilitació	d’edificis,	un	sub-
sector	de	la	construcció	que	havia	de	guanyar	
protagonisme	davant	d’una	obra	nova	en	caigu-
da	lliure.	Joan	Ignasi	Soldevilla	entrà	com	a	nou	
director	general	i	es	va	publicar	la	Guia	de	tre-
balls	professionals,	que	incloïa	un	ampli	ventall	
de	tasques	i	funcions	que	podien	fer	els	arquitec-
tes	tècnics,	tant	les	tradicionals	com	les	ocupaci-
ons	més	emergents.	Mentrestant,	s’avançava	en	

M. Rosa Remolà va prendre 
decisions dures però 
encertades per fer front a 
la llarga i molt  dura crisi 
que ha patit el sector

Jornada sobre ecologia i construcció 
organitzada a Mataró  

per la Delegació del Maresme
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col·legis	de	Catalunya	
del	seu	desacord	amb	el	
canvi	de	nom	del	grau	
d’Enginyeria	d’Edifica-
ció.	

•	Area	Building	School,	
nou	portal	de	formació	
en	línia	que	el Caateeb	
posa	en	marxa	junta-
ment	amb	el	Col·legi	de	
Madrid.

•	Twitter,	un	nou	espai	
per	a	la	participació.

•	20	de	desembre.	25	
anys	de	la	Delegació	del	
Bages	i	Berguedà,	que	
ja	inclou	la	comarca	de	
l’Anoia.

2013
•	2013	Any	de	la	rehabili-
tació	energètica.

•	L’informatiu	compleix	
20	anys,	i	ja	tenim	més	
d’un	miler	de	seguidors	
a	Twitter.

•	25	i	26	d’abril.	II	simpo-
si	Tradició	i	innovació	
en	rehabilitació.	

•	Maig.	Participació	en	
el	projecte	europeu	
Mediterranean	Building	
Rethinking	for	Energy	
Efficiency	Improvement	
(Marie).

•	Juny.	10è	Aniversari	
dels	Premis	Catalunya	
Construcció.

•	Constitució	de	l’Eco-
Platform,	organització	
internacional	que	aglu-
tina	els	operadors	euro-
peus	d’edp	o	daps.	

•	Creació	de	l’Auto	Test	
Energia,	adreçat	als	ciu-
tadans.

•	Desembre.	20	anys	del	
Poema	visual	per	a	una	
façana	de	Joan	Brossa.

•	Projecte	Mentoring	
júnior-sènior,	nova	
línia	de	suport	als	joves	
emprenedors	del	Servei	
d’Ocupació.

•	Tallers	de	sensibilitza-
ció	Amb	la	casa	sí	que	
s’hi	juga.	

•	24,	25	i	26	d’octu-
bre.	Jornades	sobre	
Rehabilitació	i	patrimo-
ni	al	recinte	modernista	
de	Sant	Pau.	

2014
•	L’any	2014,	l’Any	

la	prestació	de	més	i	millors	serveis	als	col·legiats	i	al	desembre	es	presentava	el	visat	
digital	web,	que	permetia	visar	en	qualsevol	moment	i	des	de	qualsevol	lloc	que	tingu-
és	accés	a	internet.		En	el	camp	formatiu	destacaven	les	sessions		sobre	el	tràmit	del	
visat	adaptat	al	Codi	Tècnic	de	l’Edificació	(Cte)	aprovat	l’any	anterior.	L’informatiu	
passava	a	editar-se	mensualment	i	s’estrenava	
l’hemeroteca	virtual.	També	s’estrenava	la	tra-
mesa	de	la	nadala	electrònica.

Amb	una	edificació	residencial	en	retrocés,	
l’exercici	següent	es	batejà	com	a	2009	Any	de	
l’orientació,	promoció	i	suport	al	professional,	
que	s’acompanyà	amb	mesures	per	impulsar	
noves	oportunitats	de	treball,	com	ara	la	pro-
moció	de	les	especialitzacions,	la	potenciació	
i	ajuts	a	la	formació,	la	signatura	de	convenis	
amb	administracions	i	entitats	per	a	la	recerca	de	feina,	l’impuls	als	emprenedors	i	
ajuts	personalitzats	als	col·legiats.

Com	a	resultat	de	l’aplicació	del	Tractat	de	Bolonya	i	el	nou	marc	d’estudis	d’educa-
ció	superior,	es	van	canviar	els	estatuts	del	Col·legi	per	incorporar	la	nova	figura	de	
l’enginyer	d’edificació,	que	també	s’incorporava	al	nom	del	Col·legi,	que	passava	a	
ser	Col·legi	d’Aparelladors,	Arquitectes	Tècnics	i	Enginyers	d’Edificació	(Caateeb),	
adaptant-se	així	a	la	denominació	majoritària	dels	nostres	tècnics	vigent	als	països	
del	nostre	entorn.	Aquest	canvi	no	va	agradar	a	altres	col·lectius	i	ha	estat	una	font	de	
conflictes	judicials	encara	no	resolts,	fins	al	punt	que,	personalment,	Rosa	Remolà	
creu	que	es	podria	recuperar	senzillament	la	denominació	aparellador	tot	i	haver	
desaparegut	la	titulació	fa	dècades.	Seguint	amb	el	costum	de	batejar	cada	any	amb	
un	lema,	el	de	2010	va	ser	l’Any	de	la	rehabilitació	i	la	sostenibilitat,	que	es	va	acom-
panyar,	entre	altres	accions,	del	primer	Postgrau	de	Rehabilitació,	i	va	culminar	a	la	
tardor	amb	la	convocatòria,	conjuntament	amb	el	Consejo,	del	congrés	internacional	
Rehabilitació	i	sostenibilitat.	El	futur	és	possible.

   Internacionalització
Paral·lelament	es	treballava	intensament	en	la	recerca	de	feina	per	als	nostres	pro-
fessionals.	Una	via	era	la	internacionalització.	Davant	l’evidència	que	molts	joves,	i	
no	tan	joves,	feien	les	maletes	i	buscaven	oportunitats	fora,	el	Col·legi	va	buscar	un	
partner	expert	en	internacionalització,	aCC10,	i	va	organitzar	una	missió	pilot	a	
São	Paulo	(Brasil),	el	2011,	aleshores	en	plena	efervescència	constructora	deriva-
da	de	la	preparació	del	Mundial	de	Futbol	i	dels	Jocs	Olímpics,	a	la	recerca	de	vies	
de	col·laboració	i	projectes	per	als	nostres	despatxos	professionals.	Aquesta	acció	
es	va	completar	a	posteriori	amb	una	missió	al	Canadà,	amb	l’organització	de	les	
jornades	Construmón	per	orientar	els	professionals	i	empreses	sobre	les	oportuni-
tats	que	ofereix	l’exterior	i	amb	l’edició	de	la	Guia	per	anar	a	treballar	a	l’estranger,	

El Caateeb va organitzar una missió pilot a São Paulo (Brasil), el 2011, amb la participació 
d’un grup entusiasta de professionals
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amb		informació	d’aquells	mercats	més	atractius	per	treballar	(al	qual	s’hi	han	anat	
incorporant	països),	així	com	dades	sobre	homologació	de	títols	i	tot	tipus	de	detalls	
pràctics.

D’altra	banda	es	va	organitzar,	conjuntament	amb	Barcelona	Activa,	la	tercera	edi-
ció	d’Emprendre	al	sector	de	la	construcció,	nou	programa	a	mida	adreçat	a	perso-
nes	amb	una	idea	de	negoci	en	el	sector.	Posteriorment	s’impulsaria		el	projecte	de	
Mentoring,	on	un	professional	sènior	aporta	la	seva	experiència	i	tutoria	a	un	profes-
sional	que	comença.	Aquesta	iniciativa,	avui	encara	en	funcionament,	va	propiciar	
la	creació	d’una	desena	de	parelles	júnior-sènior.

Amb	esforç	i	contenció	continuaven	les	iniciatives	malgrat	una	crisi	cada	cop	més	
greu.	Entre	altres	coses,	treballava	conjuntament	amb	la	Generalitat	per	promoci-
onar	i	difondre	les	Inspeccions	Tècniques	d’Edificis	(ites),	col·laborava	amb	l’Ajun-
tament	de	Barcelona	per	fer	possibles	les	llicències	electròniques	i	seguia	acudint	
a	la	principal	fira	del	sector,	Construmat,	però	de	forma	molt	més	austera.	El	2011	
va	ocupar-se	de	l’Àgora	de	la	Rehabilitació.	Era	l’Any	de	l’exercici	professional	res-

ponsable	i	en	el	marc	del	
certamen,	el	Col·legi	es	va	
adherir	a	un	manifest	de	les	
associacions	i	organitzaci-
ons	del	sector	per	reivindi-
car	el	seu	paper	i	reclamar	
un	decàleg	de	mesures	per	
al	seu	impuls.	

Quant	als	serveis	als	profes-
sionals	mereix	una	especial	
menció	l’inici	d’activitat	de	
la	Corredoria	d’Asseguran-
ces	del	Col·legi,	Aparella-
dors	Serveis	Professionals,	
autoritzada	 legalment	el	
març	de	2011	i	que	Remolà	

considera	una	fita	important	del	seu	mandat	perquè	“està	funcionant	molt	bé”	i	per-
què	“vam	voler	oferir	unes	alternatives	als	nostres	col·legiats	que	no	fossin	la	musaat	
i	la	premaat”.	Aquesta	Corredoria,	juntament	amb	altres	projectes	posteriors,	com	
l’Àrea	Building	School	i	l’Agència	de	Certificació	Professional,	són	fruit	de	l’estra-
tègia	de	transformar	el	Col·legi	en	una	veritable	entitat	representativa	i	de	serveis	
oberta	al	sector.

   Aparelladors 2020
A	les	eleccions	del	juny,	Maria	Rosa	Remolà	va	ser	reelegida	en	el	càrrec	de	presi-
denta	del	Col·legi	i	a	la	tardor	va	presentar	l’estudi	Aparelladors	2020,	iniciat	l’any	
anterior	i	que	va	servir	per	engegar	un	procés	de	reflexió	compartit	amb	tots	els	
col·legis	catalans	i	preparar	el	Pla	d’acció	del	2012,	que	es	va	anomenar	l’Any	del	
rellançament	professional,	durant	el	qual	es	van	prioritzar	diversos	àmbits:	les	
competències	professionals,	les	especialitzacions,	la	formació,	la	responsabilitat	
professional	i,	de	manera	transversal,	la	difusió	del	treball	de	l’aparellador	al	sector	
de	la	construcció.

En	el	terreny	de	la	formació	es	va	donar	un	salt	endavant,	en	un	projecte	conjunt	
amb	el	Col·legi	de	Madrid,	amb	el	llançament	de	l’Area	Building	School,	primera	pla-
taforma	on	line	de	formació	per	a	professionals	del	sector.	L’obertura	d’un	compte	
de	Twitter,	per	informar	al	moment	de	temes	i	notícies	d’interès	per	al	col·legiat,	i	la	
potenciació	dels	mitjans	d’informació	digitals	com	el	setmanal	7@	van	anar	trans-
formant	L’informatiu	en	una	revista	tècnica	de	referència,	ara	ja	en	format	DinA4	i	
periodicitat	trimestral.	

de	la	Certificació	
Professional.

•	27	de	novembre.	
Presentació	de	l’Agèn-
cia	de	Certificació	
Professional	(aCp).

•	Premi	emas als	10	
anys	de	trajectòria	del	
Caateeb.

•	Juny.	Rafael	Cercós	rep	
la	Medalla	d’Honor	del	
Caateeb	a	favor	del	medi	
ambient.

•	27	de	juny.	Inauguració	
del	monument	del	
25	aniversari	de	la	
Delegació	del	Bages-
Berguedà-Anoia	a	
Manresa.

•	Octubre.	Campanya	
intercol·legial	en	suport	
del	visat.

•	Primera	edició	del	
Premi	d’Emprenedoria	
en	la	construcció.

•	Del	9	al	14	de	desembre.	
Rehabilita,	I	setmana	i	
fira	de	la	Rehabilitació.

2015
•	13	de	febrer.	Primera	
cimera	europea	de	
tecnologia	BIM.	Es	pre-
senta	el	Manifest	bimCat	
Barcelona.

•	Febrer.	Signatura	amb	
la	CeCot	per	fer	arribar	
el	servei	de	Reempresa	
als	aparelladors	i	arqui-
tectes	tècnics.

•	La	Unitat	d’Idoneïtat	
Tècnica	ha	realitzat	
més	de	10.000	informes	
per	a	obres	a	la	ciutat	
de	Barcelona.	

•	10	d’abril.	Presentació	

El 2012 va ser l’Any del rellançament 
professional

Representants dels col·legis amb el conseller de Justícia en l’inici de la 
campanya per l’exercici professional responsable liderada pel Caateeb
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del	nou	Llibre	d’Incidèn-
cies	electrònic.

•	Maig.	Construmat	tras-
pua	optimisme	i	passa	a	
dir-se	Beyond	Building	
Barcelona.

•	9	de	juny.	Celebració	
del	75	aniversari	del	
Caateeb	al	Gran	Teatre	
del	Liceu	de	Barcelona.

•	29	de	juny.	Proclamació	
de	la	nova	Junta	de	
Govern,	amb	Jordi	
Gosalves	com	a	presi-
dent.	I	aquí	finalitza	la	
crònica	dels	primers	75	
anys	del	Caateeb.		

El	2013	va	ser	l’Any	de	la	rehabilitació	energètica	aprofitant	l’entrada	en	vigor	de	
l’obligatorietat	del	certificat	d’eficiència	energètica	per	als	habitatges	de	nova	cons-
trucció	i	per	als	de	segona	mà	que	es	posessin	en	règim	de	lloguer.	Va	ser	un	exercici	
en	què	es	va	fer	un	especial	èmfasi	en	la	difusió	i	
sensibilització	social	i	professional	sobre	aquest	
camp,	en	la	recerca,	la	formació	i	la	intervenció.	
Coincidia	al	mateix	temps	amb	la	participació	
en	el		projecte	europeu	Mediterranian	Building	
Rethinking	for	Energy	Efficiency	Improvement	
(marie).		

La	continuïtat	de	les	jornades	Construjove	i	Cons-
trusènior,	la	celebració	dels	primers	màsters	en	
rehabilitació	i	en	rehabilitació	energètica,	les	
negociacions	amb	les	administracions,	el	Conse-
jo	i	les	escoles	universitàries	per	defensar	el	nom	

Sessió de Construjove de l’any 2011 Construsènior reuneix els més veterans

El tradicional Concert de Nadal a Santa Maria del Mar va donar el tret de sortida als diferents actes del 75è aniversari del Col·legi

Jordi Gosalves: “serem 
espartans en la gestió dels 
ingressos perquè siguin 
molt rendibles”, però 
fent totes aquelles coses 
que permetin assolir els 
objectius de l’organització
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d’enginyer	d’edificació	i	les	jornades	Professió	i	futur	són	
altres	projectes	que	van	requerir	temps	i	dedicació	per	part	
del	Col·legi.

D’altra	banda,	i	com	a	continuació	natural	del	projecte	Apa-
relladors	2020	i	de	l’actualització	del	mapa	de	competènci-
es,	els	col·legis	de	Madrid	i	Barcelona,	amb	la	col·laboració	
de	la	consultora	WaterhouseCoopers,	van	impulsar	un	pro-
jecte	sobre	la	certificació	dels	professionals	arran	l’evidèn-
cia	que	allò	que	facultava	un	professional	a	fer	una	feina	no	
era	un	títol	sinó	la	seva	experiència	i	especialització	al	llarg	
del	temps,	per	la	qual	cosa	calia	alguna	eina	que	en	donés	fe.	
El	projecte	es	va	presentar	al	novembre	passat	i	comença	
a	donar	les	primeres	passes.	Poc	després,	al	desembre	de	
2014,	Col·legi	i	Ajuntament	organitzaven	la	primera	edició	
de	la	Setmana	de	la	rehabilitació	i	una	fira	de	la	rehabilita-
ció,	a	la	plaça	de	les	Glòries,	per	sensibilitzar	i	impulsar	a	
la	societat	aquesta	activitat.	En	aquelles	mateixes	dates,	
el	tradicional	Concert	de	Nadal	a	Santa	Maria	del	Mar	va	
donar	el	tret	de	sortida	als	diferents	actes	del	75è	aniver-
sari	del	Col·legi.	I	ho	va	fer	d’una	manera		molt	original;	un	
dron	va	volar	dins	la	Basílica	i	va	fer	una	fotografia	on	es	
podia	veure	el	logotip	del	75è	aniversari	fet	pels		assistents.			

L’acte	central	de	celebració	d’aquest	aniversari	va	arribar	
el	9	de	juny	passat,	en	el	transcurs	de	la	tradicional	Nit	de	la	
Construcció,	que	es	va	fer	al	Gran	Teatre	del	Liceu	i	durant	
la	qual	es	va	poder	veure	un	vídeo	commemoratiu	que	aca-
bava	dient:

“Perquè,	mentre	hi	hagi	tècnics	i	professionals	que	
volen	fer	la	feina	amb	entusiasme,	mentre	faci	falta	
una	construcció	segura	i	sostenible,	mentre	hi	hagi	
necessitat	de	millorar	la	qualitat	de	vida	de	tots	els	
ciutadans,	hi	haurà	aparelladors	que	voldran	tenir	
la	seva	institució	que	els	representi	davant	la	socie-
tat,	davant	del	món.

El	Col·legi	seguirà	treballant	per	fer-ho	tan	bé	com	
pugui.

Per	molts	anys!”	∎

Cap a uns altres 75 anys

La	celebració	dels	75	anys	d’història	del	Col·legi	ha	
coincidit	amb	el	canvi	al	capdavant	del	Col·legi.	Al	
juny	passat,	Jordi	Gosalves,	vocal	i	més	tard	vice-

president	en	el	segon	mandat	de	Rosa	Remolà,	assumia	
la	presidència.	De	la	seva	predecessora,	Gosalves	des-
taca	la	gran	valentia	i	l’encert	en	la	presa	de	determina-
des	decisions	derivades	de	la	crisi,	que	en	el	seu	moment	
van	ser	“dràstiques	i	doloroses”	però	del	tot	necessàries	
per	garantir	el	futur	de	la	institució.	La	primera	junta	de	
Rosa	Remolà	“va	ser	el	patró	del	vaixell	en	plena	tem-
pesta,	amb	decisions	encertades	i	sabent-se	anticipar”.	
Vinculat	al	Col·legi	des	que	començà	a	donar	classes	al	
màster	de	Project	Management,	Gosalves	prové	de	l’àm-
bit	de	la	promoció	immobiliària,	i	tot	i	no	tenir	necessitat	
de	ser	col·legiat	ho	ha	estat,	com	altres	companys,	“per	
sentir-nos	professionals”	i	per	aquell	sentiment	de	perti-
nença	a	un	col·lectiu	que	tots	els	col·legiats	comparteixen.	

Gosalves	va	acceptar	presentar	la	seva	candidatura	per	
diversos	motius;	d’una	banda	perquè	era	“una	manera	de	
continuar	alguns	projectes	començats	al	mandat	anteri-
or	i	que	no	volíem	que	quedessin	a	mitges”.	D’altra	banda,	
perquè	creia	positiva	 l’aportació	 i	visió	que	es	podia	
donar	com	a	professional	de	l’empresa.	En	tercer	lloc,	per	
un	motiu	que	qualifica	de	“filosòfic”:	“durant	molts	anys	
vaig	ser	col·legiat	i	altres	treballaven	per	a	mi.	Ara,	amb	
61	anys,	i	amb	una	certa	perspectiva	de	la	professió,	estic	
convençut	que	he	de	saldar	aquest	deute	i	treballar	per	a	
les	generacions	que	venen	al	darrere”.	Són	unes	genera-
cions	que	li	causen	una	profunda	preocupació;	creu	molt	
necessari	treballar	per	elles	perquè,	referint-se	a	la	crisi,	
“el	que	els	pot	passar	és	molt	pitjor	que	el	que	em	pugui	
haver	passat	a	mi”.	

“És preferible ser necessari que obligatori”
La	nova	junta,	amb	cinc	membres	renovats,	és,	segons	
el	seu	president,	molt	variada	quant	a	edats,	àmbit	d’es-
pecialització,	gènere	i	trajectòria,	i	un	dels	seus	lemes	
d’actuació	per	als	pròxims	anys,	“és	preferible	ser	neces-
sari	que	obligatori”,	és	una	declaració	de	principis	que	
al·ludeix	clarament	a	la	imminent	liberalització	de	l’acti-
vitat.		“Hem	de	fer-nos	necessaris	com	a	Col·legi	per	als	
col·legiats	i	com	a	professionals	per	als	nostres	clients”	
perquè	estem	avisats	fa	temps	que	“les	atribucions	cau-
ran”.	És	per	això	que	la	certificació	professional,	un	dels	
projectes	heretats	de	l’època	Remolà,	serà	una	de	les	
“estrelles”	del	seu	mandat.

Una	altra	“estrella”	serà	donar	més	empenta	a	la	nova	
metodologia	de	treball	Building	Information	Modelling	
(bim),	cosa	que	ja	s’ha	materialitzat,	entre	altres	coses,	
en	el	fet	que	el	Col·legi	ocupa	la	vicepresidència	del	Buil-
ding	Smart	Spanish	Chapter	i	és	present	a	la	comissió	
BIM	del	Ministerio	de	Fomento.	La	nova	junta	seguirà	
així	mateix	la	línia	de	cautela	i	de	cura	en	la	gestió	eco-
nòmica	del	dia	a	dia:	“serem	espartans	en	la	gestió	dels	
ingressos	perquè	siguin	molt	rendibles”,	però	fent	totes	
aquelles	coses	que	permetin	assolir	els	objectius	de	l’or-
ganització,	entre	les	quals	destaca	“ser	més	visibles	al	
sector	i	a	la	societat”	i	tenir	més	influència	davant	dels	
que	manen	i	prenen	decisions.	Gosalves	vol	recordar	que,	
afortunadament,	la	junta	té	al	darrere	un	extraordinari	
equip	de	professionals	capaç	de	donar	forma	i	millorar	les	
idees	i	projectes	que	proposa	la	junta,	i	que	pot	fer	funci-
onar	el	Col·legi	perfectament.	Ara	bé,	la	línia	d’actuació	i	
les	estratègies	han	d’estar	marcades	per	la	junta.	∎

Jordi Gosalves és president del Col·legi des de juny de 2015



  99

Taula	rodona:

Un Col·legi per al segle XXI 
Maite Baratech

La	funció	dels	col·legis	professionals	de	casa	
nostra,	inclòs	el	d’aparelladors,	ha	fet	un	
salt	endavant	qualitatiu	molt	important	

en	les	darreres	dècades	i	té	poc	a	veure	amb	la	
que	tenia	el	1940,	any	de	fundació	de	l’alesho-
res	Col·legi	Oficial	d’Aparelladors	de	Catalunya	
i	Balears	i	amb	orígens	en	una	associació	pro-
fessional.	Un	veterà	aparellador	i	antic	membre	
de	la	junta,	Joan	Bosch	(col·legiat	1.232),	es	va	
col·legiar	l’any	1961	i	recorda	que	“el	Col·legi,	en	
aquells	moments	a	plaça	Catalunya,	era	un	lloc	
on	t’havies	d’inscriure	per	poder	exercir,	per	
saber	que	hi	havia	una	corporació	que	t’acom-
panyava,	però	no	et	donava	cap	servei	ni	cap	
curset.	En	aquells	moments	era	suficient”.	

Els participants en la taula rodona, d’esquerra a dreta: Ascensió Gàlvez, Alejandro Soldevila, Òscar Gràcia, Joan Bosch, Maite Baratech (periodista), Francesc 
Xairó, Joan-Fèlix Martínez i Carles Cartañá
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Bosch	feia	memòria	en	el	trans-
curs	del	debat	1940-2015:	cóm	
ha		evolucionat	l’organització	
professional	i	quin	col·legi	pre-
veiem	per	al	futur	que	organitzà	
L’informatiu	a	mitjan	octubre	dins	

els	actes	de	celebració	dels	
75	anys	de	la	institució.	
Segons	Bosch,	aquest	

paper	continuà	en	
la	seva	etapa	a	
Via	Augusta	i	
es	mantingué	
fins	al	trasllat	
a	l’actual	seu	
de	 Bon	 Pas-
tor.	És	a	partir	
d’aquest	acte	
de	 memòria	
que	 l’apare-
llador	Carles	
Cartañá	(col-
legiat	6.600)	
i	director	de	

Comunicació	del	Caateeb,	plantejà	sense	embuts	
si	els	col·legis	professionals	són	avui	necessaris	o	
no.	Francesc	Xairó	(col·legiat	6.852),	professio-
nal	liberal,	Premi	Catalunya	Construcció	2015	i	
expert	en	intervenció	en	el	patrimoni,	ho	té	clar:	
“tenim	un	Col·legi	oficial	per	imperatiu	legal,	en	
el	qual	estem	col·legiats	a	la	força	per	poder	tre-
ballar,	perquè	fem	obres	de	construcció	que	són	

d’interès	públic	i	requereixen	d’un	
ens	que	vetlli	perquè	fem	les	coses	
bé”.	Xairó	és	molt	crític	amb	l’obli-
gatorietat	dels	col·legis	en	general	
i	aclareix	que	no	critica	en	concret	

al	nostre,	“però	si	el	tanquem,	
demà	obriré	dues	ampolles	
de	cava	i	demà	passat	obrim	
una	associació”,	a	la	qual	
donaria	el	seu	suport	més	
absolut.	

Xairó	es	mostra	dràstic	
i	‘suspèn’	el	Col·legi	pel	
que	fa	a	l’obligatorie-
tat	de	la	col·legiació.	
També	pel	que	fa	al	
seu	rol	de	vetllar	

perquè	la	feina	
es	fes	bé	i	criti-
ca	situacions	
“conegudes	
per	a	tothom”	
de	mala	praxi	
professional.	
Al	seu	parer,	

Bosch	feia	memòria	en	el	trans-
curs	del	debat	
ha		evolucionat	l’organització	
professional	i	quin	col·legi	pre-
veiem	per	al	futur
L’informatiu	a	mitjan	octubre	dins	L’informatiu	a	mitjan	octubre	dins	L’informatiu

els	actes	de	celebració	dels	
75	anys	de	la	institució.	
Segons	Bosch,	aquest	

paper	continuà	en	

Ascensió Gàlvez valora especialment la 
capacitat de reacció que ha demostrat tenir 
l’entitat, “sense tenir por als canvis”

d’interès	públic	i	requereixen	d’un	
ens	que	vetlli	perquè	fem	les	coses	
bé”.	Xairó	és	molt	crític	amb	l’obli-
gatorietat	dels	col·legis	en	general	
i	aclareix	que	no	critica	en	concret	

al	nostre,	“però	si	el	tanquem,	
demà	obriré	dues	ampolles	
de	cava	i	demà	passat	obrim	
una	associació”,	a	la	qual	
donaria	el	seu	suport	més	
absolut.	

Xairó	es	mostra	dràstic	
i	‘suspèn’	el	Col·legi	pel	
que	fa	a	l’obligatorie-
tat	de	la	col·legiació.	

Per a Joan Bosch, un dels punts que hauria 
de centrar els esforços de la institució és  “la 
formació continuada, atesa la velocitat de 
canvi de la tecnologia”

la	institució	no	té	prou	eines	per	controlar	aquest	
tipus	de	comportaments.	Tanmateix,	reconeix	
l’important	funció	col·legial	en	la	prestació	de	
serveis,	assessorament	legal	o	formació,	tasques	
impulsades	“des	del	seu	vessant	d’associació”.	
En	aquest	sentit,	Joan	Fèlix	Martínez	(col·legiat	
5.233),	vocal	de	la	Junta	de	Govern	i	delegat	al	
Maresme,	admet	que	durant	molts	anys	va	pen-
sar	que	el	Col·legi	no	li	servia	de	gaire	però	mica	
en	mica	va	veure	“que	anava	fent	coses,	més	enllà	
del	segell,	i	ho	segueix	fent	perquè	els	professio-
nals	ens	sentim	recolzats	i	tinguem	algú	al	darre-
re	que	ens	ajudi”.

L’Òscar	Gràcia	(col·legiat	11.323),	aparellador	
més	jove,	Premi	Catalunya	Construcció	2015	en	
Coordinació	de	Seguretat	i	Salut	i	professor	del	
Caateeb,	explicà	al	seu	torn	que	ell	entrà	al	Col-
legi	el	2004	“amb	pilot	automàtic,	com	qualsevol	
becari,	podia	visar	des	del	minut	1,	aprenent	a	
base	de	bufetades	però	amb	un	Col·legi	que	ens	
respecta”.	Gràcia	és	partidari	de	reservar	una	
tercera	ampolla	de	cava	perquè	“hi	hagi	una	asso-
ciació	que	serveixi	perquè	qualsevol	aparellador,	
arquitecte	tècnic	o	enginyer	d’edificació	s’hi	ins-
crigui	per	vocació	i	ganes,	no	per	obligació”.	

Com	a	professional	amb	gairebé	30	anys	treba-
llant	al	Col·legi,	la	directora	de	Serveis,	Ascensió	
Gàlvez	(col·legiada	6.245),	és	conscient	que	pro-
bablement	“no	hem	sabut	explicar	bé	què	som	i	
què	fem,	i	jo	mateixa	ho	he	après	amb	els	anys”.	
Dit	això,	distingeix	les	funcions	pública	i	privada	
de	l’organització	i	deixa	a	l’aire	el	dubte	de	fins	a	
quin	punt	és	compatible	la	defensa	de	la	societat	
amb	la	del	professional.	Ella	creu	que	ho	és,	tot	i	
que	de	vegades	ha	tingut	la	sensació	que	la	dicoto-
mia	“ens	ha	fet	trontollar”,	sobretot	quan	durant	
molts	anys	prevalia	la	funció	pública.	Ara,	però,	el	
Col·legi	ha	demostrat	que	ha	fet	un	pas	endavant	
oferint	suport	als	professionals	en	molts	camps	
d’actuació,	com	és	l’aplicació	del	Codi	Tècnic	de	
l’Edificació	(Cte)	aquests	últims	anys,	els	con-
trols	de	qualitat	o	la	formació.					

Al	debat	també	hi	era	convidat	l’Alejandro	Solde-
vila	(col·legiat	12.579),	jove	emprenedor	que	va	
trencar	una	llança	pel	Col·legi:	“com	a	col·lectiu	és	
bo	que	ens	organitzem,	per	nosaltres	i	també	de	
cara	al	nostre	potencial	client,	ja	sigui	un	parti-
cular	que	busca	un	tècnic	de	capçalera	o	una	pro-
motora	on	el	visat	ens	serveix	també	de	control	
de	qualitat,	ja	que	un	col·lectiu	organitzat	genera	
més	confiança	i	pot	acabar	decantant	la	balança	
en	la	contractació	dels	nostres	companys”.	És	
cert,	tanmateix,	que	“el	Col·legi	hauria	de	crear	
una	marca	potent	dels	aparelladors”	que	patei-
xen	un	problema,	d’una	banda,	del	nom	que	ha	
anat	variant	amb	el	temps,	però	on	socialment	



  101

es	reconeix	sobretot	el	terme	aparellador,	deno-
minació	que	proposa	recuperar.	La	titulació	de	
més	recent	incorporació,	l’enginyer	d’edificació,	
“havia	de	ser	una	marca	interessant	perquè	és	la	
que	es	coneix	arreu,	però	la	seva	implantació	ha	
estat	conflictiva”,	reconeix	Carles	Cartañá.

   La formació, un puntal
Quant	a	allò	que	hauria	de	centrar	els	esforços	de	
la	institució,	Joan	Bosch	considera	bàsica	“la	for-
mació	continuada,	atesa	la	velocitat	de	canvi	de	
la	tecnologia”,	una	formació	que,	segons	Gràcia,	
ha	estat	fonamental	en	temps	de	crisi	perquè	ha	
estat	una	via	d’especialització,	per	part	de	molts	
companys,	per	tirar	endavant.	I	l’aparellador	
busca	en	el	Col·legi	“una	formació	complementà-
ria	per	especialitzar-se	i	obrir-se	nous	camins”,	
que	permeti	al	professional	fer	un	tomb	i	passar	a	
dir-se	project	manager,	“coordinador	de	segure-
tat”,	“gestor	de	patrimoni”	o	bé	treballar	per	a	una	
immobiliària.	Òscar	Gràcia	afegeix:	“els	més	joves	
ja	no	s’identifiquen	amb	el	títol	clàssic	d’aparella-
dor”	i,	al	seu	entendre,	volen	tastar	nous	perfils	
professionals	i	dedicar-se	a	“aspectes	més	propis	
d’oficis	d’ara”.	Difícilment	els	més	joves	diran	
“sóc	aparellador”.	

Precisament,	un	estudi	encarregat	pel	Col·legi	fa	
uns	anys,	apuntà	Gàlvez,	revelava	que	l’apare-
llador,	en	general,	tenia	l’autoestima	baixa,	amb	
una	visió	de	si	mateix	i	de	les	seves	capacitats	
que	tenia	poc	a	veure	amb	tot	allò	que	realment	
és	capaç	de	fer.	Va	ser	molt	important	la	publica-
ció	l’any	2005	del	Model	de	competències	i	conei-
xements	dels	perfils	professionals	del	procés	de	
l’edificació,	editat	pel	Caateeb	i	que	cristal·litzà	
amb	la	definició	dels	diferents	perfils	professio-
nals	als	quals	podia	optar	l’arquitecte	tècnic:	“es	
comença	a	parlar	d’una	altra	manera	i	es	disse-
nyen	els	plans	de	formació	d’acord	amb	les	neces-
sitats	dels	diferents	perfils”,	rememora	Cartañá,	
el	qual	afegeix	el	pas	endavant	que	s’acaba	de	
donar	avui	amb	la	creació	de	l’Agència	de	Certi-
ficació	Professional	(aCp)	que	posa	l’èmfasi	en	la	
posada	en	valor	d’aquests	perfils.

   Cap a l’associació?
Tots	aquests	canvis	en	la	professió	i	en	la	legis-
lació	empenyen	el	Col·legi	a	adaptar-se	als	nous	
temps	i	replantejar-se	la	funció	dels	visats,	que	
tots	coincideixen	que	hauria	de	ser	una	verita-
ble	garantia	de	qualitat	dels	treballs,	“que	ara	
comença	a	fer-se	de	manera	exhaustiva	amb	els	
controls	que	es	fan	sobre	els	visats”,	va	explicar	
Martínez.	Un	control	creixent	que	ha	agafat	amb	
el	peu	canviat	“tots	aquells	que	no	estàvem	acos-
tumats	a	aquest	tipus	de	controls”,	afegeix	Martí-

nez.	Soldevila	completà	el	comentari:	“així,	el	Col-
legi	esdevindrà	aquest	segell	de	qualitat	davant	
tercers	que	ens	contractin”	i	malgrat	ser	“pesat”	
en	alguns	moments	perquè	és	molt	exigent,	a	la	
llarga	és	beneficiós	per	al	col·lectiu.	El	visat	ha	
demostrat,	per	tant,	la	seva	posada	al	dia	i	per	a	
professionals	com	Òscar	Gràcia	té	una	aplicació	
pràctica,	entre	altres	motius,	pel	valor	de	la	data	
del	segell	i	perquè	el	seu	cost	ha	deixat	de	ser	“un	
impost”.	A	banda,	per	a	Martínez	“el	fet	de	tenir	
al	darrere	una	associació	o	col·legi	ofereix	als	ciu-
tadans	una	major	seguretat”.

En	aquest	punt,	Cartañá	va	posar	sobre	la	taula	
que,	potser,	“el	caràcter	oficial	del	Col·legi	ha	
pogut	representar	en	realitat	un	fre	perquè	es	
pogués	desenvolupar	en	una	línia	de	liberalit-
zació,	d’acord	amb	el	que	el	projecte	Horitzó	
2007	deia	que	en	el	futur	el	Col·legi	havia	de	
ser	una	associació	professional	de	lliu-
re	adscripció,	voluntària	i	pluridis-
ciplinària”.	Justament,	el	fet	de	
ser	col·legi	seria	incompatible		
amb	l’adscripció	voluntària,	
puntualitzà	Francesc	Xairó.

Així	mateix,	cal	tenir	en	
compte	que	les	carreres	
actuals	 són	molt	
més	obertes	que	
f a 	 a l gune s	
dècades.	Hi	ha	
una	“barreja”	
d’estudis,	que	
avui 	 dia 	 es	
poden	plani-
ficar	gairebé	

Fracesc Xairó: “Jo no em quedaré enrere si 
el Col·legi és hàbil i fa les coses bé”

tadans	una	major	seguretat”.

En	aquest	punt,	Cartañá	va	posar	sobre	la	taula	
que,	potser,	“el	caràcter	oficial	del	Col·legi	ha	
pogut	representar	en	realitat	un	fre	perquè	es	
pogués	desenvolupar	en	una	línia	de	liberalit-
zació,	d’acord	amb	el	que	el	projecte	Horitzó	
2007	deia	que	en	el	futur	el	Col·legi	havia	de	
ser	una	associació	professional	de	lliu-
re	adscripció,	voluntària	i	pluridis-
ciplinària”.	Justament,	el	fet	de	

	seria	incompatible		
amb	l’adscripció	voluntària,	
puntualitzà	Francesc	Xairó.

Així	mateix,	cal	tenir	en	
compte	que	les	carreres	
actuals	 són	molt	
més	obertes	que	
f a 	 a l gune s	
dècades.	Hi	ha	
una	“barreja”	
d’estudis,	que	

Una imatge de la taula de debat celebrada al Caateeb
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a	mida,	cosa	que	fa	més	que	oportuna	
la	instauració	de	la	certificació	pro-
fessional,	on	es	reconeixen,	no	només	
els	estudis,	sinó	també	l’experiència	

i	trajectòria	professional,	“és	a	dir,	
allò	que	saps	fer,	més	que	no	pas	
allò	que	ets”,	segons	explicà	
Ascensió	Gàlvez.	

Ja	sigui	com	a	associa-
ció	o	com	a	col·legi,	per	
a	Xairó	l’important	és,	
d’una	banda,	la	seri-
ositat	de	la	institució	
a	què	pertanys	i	que	
t’avali	però,	d’altra	
banda,	cada	professio-
nal	ha	de	conèixer	les	

seves	pròpies	
limitacions	a	la	
feina	i	allò	pel	
qual	està	prepa-
rat	per	oferir	al	
mercat,	i	saber	
e n vo l t a r - s e	
d’altres	profes-
sionals	amb	els	

quals	col·laborar.	Afortunadament,	els	partici-
pants	al	debat	van	coincidir	que	les	generacions	
més	joves	han	vist	molt	clar	que	cal	associar-se	
per	abastar	diferents	especialitzacions	i	no	dub-
ten,	els	que	acaben	la	carrera,	a	buscar	el	suport	

dels	professionals	veterans	i	de	progra-
mes	com	el	Mentoring,	que	ha	posat	
en	marxa	el	Caateeb,	del	qual	surten	
“molt	satisfets”,	segons	explicava	
Martínez.	Per	al·lusions,	l’aparella-
dor	més	jove,	Alejandro	Soldevila,	va	
dir	que	“és	cert	que	la	manera	de	tre-
ballar	ha	canviat	molt	i	t’associes	

amb	companys	de	carrera	
o	amb	altres	professio-
nals,	com	dissenyadors	
gràfics,	que	no	tenen	
a	priori	res	a	veure	
amb	la	teva	feina.	El	
que	no	ha	canviat	
és	que	en	sortir	
de	 la	 carrera	
no	saps	res”,	i	
has	de	comen-
çar	a	fer	petits	
treballs	“i	mica	
en	mica”,	con-
tinuà,	“et	vas	
especialitzant	
perquè	t’hi	va	

a	mida,	cosa	que	fa	més	que	oportuna	
la	instauració	de	la	certificació	pro-
fessional,	on	es	reconeixen,	no	només	
els	estudis,	sinó	també	l’experiència	

i	trajectòria	professional,	“és	a	dir,	
allò	que	saps	fer,	més	que	no	pas	
allò	que	ets”,	segons	explicà	
Ascensió	Gàlvez.	

Ja	sigui	com	a	associa-
ció	o	com	a	col·legi,	per	
a	Xairó	l’important	és,	
d’una	banda,	la	seri-
ositat	de	la	institució	
a	què	pertanys	i	que	
t’avali	però,	d’altra	
banda,	cada	professio-
nal	ha	de	conèixer	les	

Alejandro Soldevila apuntà com a tres 
grans funcions del Col·legi “ser un punt de 
trobada, oferir serveis de qualitat i defensar 
els interessos del col·lectiu”

dels	professionals	veterans	i	de	progra-
mes	com	el	Mentoring,	que	ha	posat	
en	marxa	el	Caateeb

“molt	satisfets”,	segons	explicava	
Martínez.	Per	al·lusions,	l’aparella-
dor	més	jove,	Alejandro	Soldevila,	va	
dir	que	“és	cert	que	la	manera	de	tre-
ballar	ha	canviat	molt	i	t’associes	

amb	companys	de	carrera	
o	amb	altres	professio-
nals,	com	dissenyadors	
gràfics,	que	no	tenen	
a	priori
amb	la	teva	feina.	El	
que	no	ha	canviat	
és	que	en	sortir	

Òscar Gràcia és partidari de que “el 
professional s’hi inscrigui per vocació i 
ganes, no per obligació”.

portant	la	vida,	no	perquè	ho	tinguis	molt	clar”,	
excepte	en	casos	molt	concrets	com	els	que	ja	
tenen	tradició	familiar.	I	aquí	el	Col·legi	té	un	
paper	molt	important	a	fer.

Per	tot	plegat,	considera	que	seria	interessant	
que	a	les	universitats	es	fes	una	tasca	prèvia	d’in-
formar	de	què	és	el	Col·legi	d’Aparelladors	i	que	es	
fes	entendre	la	importància	d’incriure’s	“perquè	
és	una	organització	que	dóna	prestigi”.	A	banda,	
per	a	Soldevila	el	Col·legi	compleix	tres	grans	fun-
cions:	“com	a	punt	de	trobada	dels	seus	membres,	
com	a	prestador	de	serveis	de	qualitat	i	defensor	
dels	interessos	del	col·lectiu”,	a	banda	“de	la	part	
del	dia	a	dia	de	la	professió	i	el	seu	control	amb	els	
visats”.	Al	seu	parer,	“a	efectes	pràctics	ja	som	
com	una	associació”.

    Algunes xifres
En	el	transcurs	de	la	trobada,	Gàlvez	va	aportar	
algunes	xifres,	en	números	rodons,	que	perme-
ten	reflexionar,	ja	que	demostren	que	una	part	
dels	col·legiats	ja	ho	són	de	manera	totalment	
voluntària:	d’uns	7.500	col·legiats	que	té	el	Col-
legi,	només	visen	la	meitat	i,	d’aquests,	més	de	
la	meitat	tramita	tan	sols	un	o	dos	visats	l’any.	
Analitzat	el	fenomen,	aquesta	meitat	que	no	visa	
fa	ús	de	serveis	del	Col·legi	com	els	que	presten	
l’àrea	tècnica,	l’àrea	jurídica,	la	consultoria	de	
recursos	humans	i	borsa	de	treball,	la	formació	
o	les	assegurances	i	n’hi	ha	prop	de	2.000	que	ni	
visen	ni	fan	un	ús	directe	de	serveis,	però	reben	
la	informació	amb	el	butlletí	electrònic,	la	revista	
trimestral,	les	xarxes	socials	o	el	lliure	accés	a	les	
pàgines	web.

Amb	ànim	constructiu	es	van	enumerar	algunes	
mancances	sobre	les	quals	cal	reflexionar:	Bosch,	
per	exemple,	trobà	a	faltar	la	presència	i	atracció	
dels	aparelladors	funcionaris;	Martínez,	per	la	
seva	banda,	parlà	del	“fre”	que	pugui	significar	el	
cost	de	les	certificacions	professionals,	sobretot	
quan	vols	acreditar-te	en	diverses	especialitats.	
Francesc	Xaixó	va	voler	matisar,	no	obstant,	que	
aquest	cost	“és	car	o	barat	en	funció	de	perquè	
em	serveix”	i	la	certificació	serà	rendible	quan	
els	contractadors	ho	requereixin	en	els	seus	con-
cursos.	

És	en	aquesta	línia	que	efectivament,	tal	com	
recordà	Carles	Cartañá,	es	treballa	en	el	Col·legi	
des	que	va	arrencar	el	Model	de	competències,	
que	va	concretar-se	en	el	dibuix	d’una	trentena	
de	perfils:	“però	consolidar	aquest	model	és	com-
plex	perquè	aquí,	ara	per	ara,	col·legiem	per	la	
titulació”.
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   Canvi generacional
L’esforç	que	està	fent	el	Col·legi	s’està	reforçant	
amb	el	canvi	generacional,	on	les	noves	fornades	
“surten	amb	una	mentalitat	totalment	diferent	i	
confio	que	es	trenquin	els	vells	tòpics”,	va	expres-
sar	Ascensió	Gàlvez.	Són	unes	generacions	que,	
per	força,	tenen	un	esperit	més	empresarial,	en	
un	context	on	l’edificació	tendeix	a	la	industria-
lització	i	on,	creu,	l’actual	llista	de	perfils	es	que-
darà	curta	perquè	cada	cop	es	treballa	en	camps	
més	allunyats	de	la	construcció	“tradicional”.

Ja	en	la	darrera	tanda	d’intervencions	sobre	
què	s’espera	del	Col·legi	de	cara	al	futur,	Soldevi-
la	considera	que	el	Col·legi	“ha	de	fer	el	pas	en	la	
seva	transformació	cap	a	una	associació	que	doni	
prestigi	als	seus	associats”.	Gàlvez	valora	especi-
alment	la	capacitat	de	reacció	que	ha	demostrat	
tenir	l’entitat,	“sense	tenir	por	als	canvis”,	tot	i	
que	falta	millorar,	entre	d’altres,	en	la	participa-
ció	de	les	dones,	“que	per	arribar	fins	aquí	hem	
hagut	de	lluitar	més”.	Gálvez	afirma	convençuda	
que	“quan	ens	liberalitzem	ens	farem	mes	forts”	i	
el	Col·legi	podrà	fer	allò	que	vulgui,	en	un	escenari	
“sense	les	limitacions	de	les	atribucions”	i	amb	
una	legislació	que	“ens	hauria	d’ajudar	a	ser	més	
forts”	però	que	en	el	nostre	cas	ha	estat	a	l’inre-

vés.	La	liberalització	és	
una	gran	oportunitat,	
com	a	Col·legi	i	com	a	
professió.	Aprofitant	
aquesta	oportunitat,	
Gràcia	demana	una	

major	partici-
pació	al	

Col·legi	com	a	tècnics,	on	hi	ha	
alguns	grups	que	no	semblen	
ser-hi,	com	els	funcionaris,	i	
“dignificar	i	enfortir	el	nostre	
col·lectiu	de	cara	a	la	socie-
tat”,	per	nosaltres	matei-
xos,	trobant	el	nostre	
lloc	i	sentint-nos	més	
segurs.

Joan	 Fèlix	Mar-
tínez	 va	 voler	
referir-se	 a	 la	
implicació	local	
i 	 social 	 del	
Col·legi.	Com	
a	 delegat	 al	
Maresme,	 és	
partidari	“que	
ens	 donem	 a	
conèixer	 no	
només	a	l’Ad-
min i s t rac ió	
sinó	també	als	
ciutadans,	provoquem	que	la	gent	ens	conegui,	
que	la	gent	sàpiga	què	fem	els	aparelladors,	que	
ens	tinguin	de	referent”.	Va	recordar,	alhora,	la	
importància	“d’estimar	la	professió”.

Xairó,	desitjós	que	l’obligatorietat	passi	a	la	
història	i,	davant	un	sistema	i	un	sector	que	es	
transforma	a	una	velocitat	de	vertigen,	dema-
na	al	Col·legi	“que	tingui	visió	de	futur,	s’avanci	
perquè	els	pobres	que	anem	a	peu	no	ens	quedem	
enrere,	que	sigui	àgil	per	no	quedar-se	ell	també	
enrere,	jo	no	m’hi	quedaré	si	el	Col·legi	és	hàbil	
i	fa	les	coses	bé”.	Té	clar	que	“jo	m’inscriuré	en	
aquella	associació	que	em	doni	servei”.	Aprofità	
l’ocasió,	tanmateix,	per	lloar	el	nivell	de	serveis	
i	de	qualitat	que	ofereix	avui	el	Caateeb	i	per	ser	
capdavanter	arreu	del	país	en	molts	aspectes.

Finalment,	Joan	Bosch	va	dir	que	“arribo	a	la	con-
clusió	que	el	Col·legi	ens	és	imprescindible	però	
hauria	de	prendre	consciència	que	ha	d’anar	un	
pas	endavant	de	tots	nosaltres”	perquè	té	més	
capacitat	i	recursos	en	informació,	assessoria,	
serveis...	I’Ascensió	Gàlvez	no	va	voler	deixar	
escapar	l’ocasió	per	fer	una	crida	a	recuperar,	del	
passat,	l’ètica	i	els	valors	en	el	treball,	és	a	dir,	la	
deontologia	professional.	Ja	s’hi	està	treballant.	∎

vés.	La	liberalització	és	
una	gran	oportunitat,	
com	a	Col·legi	i	com	a	
professió.	Aprofitant	
aquesta	oportunitat,	
Gràcia	demana	una	

major	partici-
pació	al	

Joan Fèlix Martínez vol “que ens donem a 
conèixer no només a l’administració sinó 
també als ciutadans, provoquem que la gent 
ens conegui”

Col·legi	com	a	tècnics,	on	hi	ha	
alguns	grups	que	no	semblen	
ser-hi,	com	els	funcionaris,	i	
“dignificar	i	enfortir	el	nostre	
col·lectiu	de	cara	a	la	socie-
tat”,	per	nosaltres	matei-
xos,	trobant	el	nostre	
lloc	i	sentint-nos	més	

Joan	 Fèlix	Mar-
tínez	 va	 voler	
referir-se	 a	 la	

Carles Cartañá destaca el pas endavant que 
s’acaba de donar amb la creació de l’Agència 
de Certificació Professional (ACP) que posa 
l’èmfasi en la posada en valor dels perfils 
professionals
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El record dels 75 anys del Col·legi va impregnar l’activitat del 
Caateeb al llarg de l’any 2015, especialment aquelles activitats de 
caràcter participatiu i de relació com ara la Nit de la Construcció o 
el Concert de Nadal. El primer que es va fer va ser la fotografia tan 
esperada realitzada al Concert celebrat el desembre de 2014, que 
es va fer mitjançant un dron que es va alçar a la nau de la Basílica de 
Santa Maria del Mar de Barcelona per prendre una imatge dels més 
de 2.000 companys i amics que hi van assistir.

Com es va fer?

© Fotos: Chopo
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En Josep Mas, un dels homes forts del Col·legi en 
època de la transició democràtica, secretari  de la 
Junta de Govern durant vuit anys i president entre 

els anys 1979 i 1983, repetia: “emocions, moltes emoci-
ons”. Era el 22 d’abril, dia en què el Col·legi, dins dels actes 
del 75è aniversari de la nostra institució, va voler retre 
homenatge als seus presidents, membres de junta, dele-
gats, directors i gerents que han liderat el llarg i profitós 
camí realitzat pel nostre Col·legi. També hi van assistir 
els companys que presideixen els altres col·legis de Cata-
lunya.

Després d’una copa de benvinguda per afavorir el retro-
bament, les abraçades i els records (alguns companys no 
es veien des de feia dècades), els homenatjats passen a la 
sala d’actes, on antics presidents (amb alguna absència) i 
la presidenta actual van prenent la paraula per expressar 
en uns minuts tot allò que el Col·legi va significar, i encara 
significa, per a ells.
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Emocions, moltes emocions
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El primer que intervé, per qüestions cronològiques, és en 
Jordi Sabartés, president entre 1968 i 1977. Admet que 
“gran part de la meva vida ha estat lligada al Col·legi” i 
rememora el gran  esforç de tot el seu equip, “que vàrem fer 
un gran esforç per transformar la nostra professió”, llui-
tant contra el franquisme, introduint el català, impulsant 
la revista CAU, fent del Col·legi una institució de referència 
en la intel·lectualitat i donant prestigi a la professió. Sabar-
tés recorda la composició de la primera junta i els molts 
col·laboradors que el van acompanyar. 

A continuació és el torn de Josep Mas, president del 1979 
al 1983, tot “tremolant” en fer memòria de quan “conspi-
ràvem” al Tèrminus per canviar el rumb del col·legi i elimi-
nar el seu tarannà corporativista. Parla de la seva etapa 
de secretari, una etapa “d’activitat intensa que em va per-
metre conèixer la majoria de col·legiats”: recorda el “molt 
esforç” de tota la junta i “la manifestació pública de les nos-
tres posicions clarament progressistes, democràtiques i 
nacionalistes”. Mas va voler reconèixer públicament la 
tasca de Joan Gay, primer com a coordinador, després en 
la seva faceta de gerent del Col·legi.

   Una entitat de serveis
Carles Puiggròs, que enguany celebra els seus 50 anys del 
final de la carrera, enumera algunes de les fites dels seus 12 
anys de mandat, entre 1983 i 1995. Abans de la presidèn-
cia, Puiggròs va ser sis anys tresorer i sis mesos president 
accidental, en substitució de Josep Miquel Abad. Arribà 
en un moment, després de la crisi, en què Mas havia sane-
jat les finances col·legials i “teníem molt clar el que volíem 
fer”, convertir el Col·legi en una entitat de serveis.  Afegeix 
que “ens vam dedicar a desburocratitzar el Col·legi, obrir 
més delegacions, canviar l’estructura econòmica perquè 
sabíem que el visat un dia o altre s’acabaria, més presència 
ciutadana, exposicions...” De l’allau de records i anècdotes 
que va anar desgranant vol destacar la capacitat de reacció 
que va saber tenir el Col·legi davant el fenomen de l’alumi-
nosi, amb el Test Aluminós i una ingent tasca de formació 
i informació sobre el tema. “Vam donar un gran servei i es 
va fer veure a la societat quin era el nostre paper, vam ser 
útils a la societat”.

Més curt, però molt intens, fou el mandat de Bernat Ochoa, 
entre 1995 i 1999, per al qual, després de l’era de Sabartés, 
Mas, Abad i Puiggròs, “veníem els nous” i a ell li va tocar 
una “comtessa electoral” amb “un ull de poll que vam vèn-
cer amb l’extraordinària col·laboració del col·lectiu”. “Què 
volíem? Promocionar la professió, establir mecanismes de 
participació social, ampliar i millorar serveis i aprofundir 
en la descentralització col·legial”. Després de la crisi posto-
límpica, “una crisi de la senyoreta Pepis” comparada amb 
l’actual i que va dur a una certa contenció i atonia de ser-
veis, es volia vincular al col·legiat no per l’obligatorietat, 
que s’acabava, sinó per “tot allò que li podíem oferir com a 
client”, cosa que aleshores es considerava “un anatema”. 

Amb Xavier Bardají 
el Col·legi entra en la 
modernització, amb canvi 
de logotip i estrena de 
la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació (LOE)

Rosa Remolà és conscient 
que li va tocar “ballar 
amb la més lletja”, la crisi 
econòmica dels últims 
anys

Jordi Sabartés confessa 
que gran part de la seva 
vida ha estat vinculada al 
col·legi
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Ochoa considera que les coses van anar bé, es van mante-
nir eines històriques com l’àrea cultural, es va impulsar la 
presència de la dona, va créixer el nombre de col·legiats, 
es va aprovar la liberalització del sòl, punt de partida de la 
posterior bombolla immobiliària, s’aprovà la llei de col·legis 
professionals, amb la consegüent supressió de les tarifes 
professionals, i es va començar a incidir en el manteniment 
dels edificis i la seguretat de les obres. I molt important fou 
la incorporació de les delegacions a la junta “perquè volíem 
que se sentissin part integrant de la junta de govern del Col-
legi”. Ochoa acaba recordant l’acte de desgreuge per part 
del Consejo General a Jordi Sabartés, que “va costar però 
les coses que valen la pena costen”, i agraeix la gran feina 
de tots els membres de la junta i la “complicitat dels emple-
ats” en tot el procés de transformació.

   El pas del Col·legi al segle XXI
Després d’Ochoa, Xavier Bardají va viure el pas del col·legi 
al segle XXI, “i al segon mil·lenni”, afegí amb humor. En el 
càrrec entre 1999 i 2005, fou el president que “estrenà” 
la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) i el nou escenari 
de formació derivat del tractat de Bolonya. Va ser qui va 
impulsar el canvi de logotip, reflex de modernitat, amb no 
poques discussions i crítiques al respecte. Va ser l’era de la 
reflexió, amb l’horitzó del 2007, sobre el futur de la profes-
sió, “com havíem de ser per ser millors”, i es van començar 
a posar les bases d’un Col·legi els ingressos del qual no esti-
guessin tan lligats al visat. El canvi en la capitalització de la 
PREMAAT, la major presència de les delegacions, la celebra-
ció de l’any Gaudí, la “moda” de Xina com a espai de futur 
per a la professió i l’aprovació del Codi Tècnic també van 
marcar el seu mandat, del qual té un especial record per a 
“l’esfondrament del Carmel, que va requerir la mobilització 
del col·lectiu d’una manera similar a la de l’aluminosi”, amb 
un munt de tècnics que es van oferir a col·laborar.

Finalment va parlar Maria Rosa Remolà, presidenta des de 
2007, que va succeir Josep Terrones al capdavant de la ins-
titució. Confessa que “em va tocar ballar amb la més lletja”, 
la crisi econòmica que encara avui arrosseguem. Remolà 
inicià mandat “estatutàriament”, amb unes convulsions 
que alguns han comparat amb les del Fòrum Vergés. Des-
prés va venir el “tsunami” de la crisi, arran de la qual “sem-
pre estaré agraïda” a tota la junta, al costat de la qual hi va 
haver de fer-hi front amb unes polítiques d’ajustament que 
han estat la clau perquè en els últims anys, amb uns pres-
supostos que són pràcticament la meitat que els de 2006, 
“portem cinc anys tancant amb un constant i creixent petit 
superàvit”. Amb aquests pressupostos “hem après a fer les 
coses de manera diferent”, fent el màxim de coses en un 
moment de canvis del sector i de la professió, amb canvis 
legals i, amb el precedent de l’Horitzó 2007 “vam fer el pla 
Aparelladors 2020, on hem traçat unes línies estratègi-
ques per al rellançament professional dels aparelladors”. 

Carles Puiggròs recorda 
especialment el fenomen 
de l’aluminosi i la 
immediata mobilització del 
col·lectiu

L’equip de Bernat Ochoa 
volia “promocionar 
la professió, establir 
mecanismes de 
participació social, 
ampliar i millorar 
serveis i aprofundir en 
la descentralització 
col·legial”

Josep Mas rememorà 
“la manifestació pública 
de les nostres posicions 
clarament progressistes, 
democràtiques i 
nacionalistes”
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L’impuls de les xarxes socials que han 
viscut una eclosió els últims anys, la 
recent certificació professional, la 
nova metodologia del BIM i una acti-
vitat constant “per fer-nos visibles” 
van ser altres punts d’innovació men-
cionats per Maria Rosa Remolà, que 
acabà la seva intervenció abordant  
el conflicte de la nomenclatura d’en-
ginyer d’edificació. Personalment, 
“la conclusió a què he arribat és que 
el millor nom que podem adoptar és el 
d’aparellador” ja que tot i fer 40 anys 
que no s’imparteix la titulació d’apa-
rellador “la societat ens coneix com a 
aparelladors”. Acabades les interven-
cions dels presidents es va obrir un 
breu torn de paraula als assistents, 
que van evocar records d’aquest llarg 
camí. La trobada va continuar amb 
una foto de família a peu de carrer i un 
sopar de germanor. ∎

La taula rodona dels presidents va continuar amb un sopar de germanor en què es va 
lliurar a tots els assistents una escultura en acer corten que representa l’skyline de 
Barcelona 

La sala d’actes es va omplir per escoltar els antics presidents del Col·legi tret de Josep Miquel Abad i Josep Terrones que van excusar la seva assistència
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Gran trobada al Liceu

El Gran Teatre del Liceu va ser 
l’indret escollit durant l’any 
2015 per celebrar la 20a tro-
bada anual dels aparelladors, 
arquitectes tècnics i engin-
yers d’edificació de Barcelo-
na, La Nit de la Construcció, 
una de les activitats més cele-
brades i significatives dins el 
75 aniversari del Caateeb.
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Fi de festa per recordar

La darrera activitat que clau-
surava la celebració del 75 
aniversari del nostre Col·legi 
va tenir com a protagonistes 
l’Orfeó Català i la Colla Cas-
tellera Bergants del Campus 
Terrassa, que van actuar 
davant una Basílica de Santa 
Maria del Mar de Barcelona 
plena a vessar. El Concert 
de Nadal va tenir lloc l’11 de 
desembre de 2015 i va dur 
per títol El cor de la llibertat
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