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Celestí Ventura (Barcelona,
1951) és des de l’any passat
president del Col∙legi
d’Aparelladors de Barcelo

na al qual vol portar la renovació i la
passióperconstruirquehanmarcatla
sevavida laboral comadirectorgene
ral de Metro3 durant 14 anys i ara a
Uniq Residential, la promotora de la
qualés fundador idirectorgeneral.
“Els arquitectes projecten. Nosal

tres, els aparelladors, construïm”, as
senyalaVentura, quevol queel col∙le
gi ajudi a reforçar el perfil tècnicde la
professió i el seu caràcter innovador,
sobretot impulsant la seva relació
amb la universitat. “El coneixement
s’incrementa si es comparteix. Els
metgeshofan,alssimposis,perexem
ple. Els aparelladors, en canvi, troben
solucions constructives innovadores
en una obra, però després en comen
cenunaaltra,ambunaltrearquitectei
unaaltrapromotora i aquest coneixe
ment es perd”. Per comunicarho, el
col∙legi ha començat un projecte amb
la universitat, “perquè la indústria i
els professors vagin plegats”. Ell ma
teix, explica, fa classes de project ma
nagementaarquitectes,aparelladors i
enginyers, idefensa la importànciade

la formació tècnica dels futurs apa
relladors. “És l’ADNde la nostra pro
fessió, fet que ens diferencia dels
arquitectes, quenomés tenenun50%
de crèdits dematèries tècniques en la
seva formació. Estudiar materials,
tècniques constructives o estructures
és la clau. Altres aspectes, com la
gestió, es poden aprendre després en
un màster”, com va fer ell mateix a

tat inclou el visat de projectes, però
tambéserveiscomaraassessoria jurí
dicaitècnicaiformació.“Hemaprofi
tat l’aturada pel confinament per fer
cursos en línia, que han tingut molt
d’èxit”, assegura. El futur del col∙legi
passa pels serveis, per la perspectiva
que en el futur canviï l’obligatorietat
devisarelsprojectes.Venturaafronta
lacrisidelaCovid19,desprésd’haver
estatvicepresidentdel col∙legidurant
els 2007 i 2008, en els anys més durs
de l’anterior crisi. “Aquesta és global,
no només espanyola, i això hauria de
serunavantatgeperal sector”.
L’anterior crisi va suposar per a ell

el tancament de 35 anys de vida pro
fessional a la promotora Metro3.
“Vaig entrar a l’empresa de director
tècnic amb 28 anys i hi vaig estar 35
anys”, els últims 14comadirector ge
neral.Metro3, recorda, va forjar una
marca per construir habitatges de
qualitat i amb personalitat, i el seu
equipdirectiuvareplicarelmodeldos
anys després aUniqResidential, amb
el suport financer deMarapi Inversi
ons. “L’empresa viu unmomentmolt
dolç, amb projectes enmarxa a Beni
dorm, Madrid i Barcelona”. Amb fi
nançament assegurat i un bon nivell
de prevendes, preveu que pateixi poc
la crisi provocada per la Covid19. En
l’aturada obligada del 2012 Ventura
va incorporar una altra afició: l’es
criptura. “Em vaig apuntar al club
d’escriptura de l’Ateneu. Escric, no
ficció, reflexions personals. Ara estic
escrivintunllibredememòries, sobre
els meus gairebé quaranta anys d’ex
periència professional”. La seva gran
afició, però, és córrer (“abans mara
tons i ara al trot, sense forçar”). I la
família. “Ara la meva dona Elena i jo
hauríem de ser a Taipei” lamenta. El
seu fill Albert, biòleg marí i cineasta,
viuallà. “Parlemcadamatíunaestona
amb els nostres nets, per videocon
ferència. Des de petits ja els eduquen
per viure en comunitat i això es nota
en com han afrontat aquesta pandè
mia amb èxit. A Occident hi hauríem
dereflexionar”.c
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Celestí Ventura també és soci fundador i director general de la promotora Uniq Residential

n Fundació: 1940
n Col∙legiats: 7.250
n Empleats: 70
n Pressupost: 6 milions
n Delegacions: Terrassa, Granollers,
Manresa, Mataró, Vic i Vilafranca

Cedeix un 10%de les vendes d’accessoris
a associacions d’atenció a la gent gran
]La firma demoda Purificación García ha decidit donar
un 10% de totes les vendes dels seus accessoris fins al 31
de desembre del 2020 a diferents associacions que es
dediquin a donar suport a l’atenció a la gent gran. La fir
ma, que ven bosses de mà, cinturons i altres complements,
a més de roba, considera aquesta línia una de les bàsiques
dins del seu negoci. El grup, amb seu a Ourense (Galícia),
dona feina a 1.500 persones. Disposa demés de 100 boti
gues pròpies repartides entre Espanya i l’estranger, i tam
bé de 250 córners ubicats entre l’OrientMitjà, Llatinoa
mèrica i els Estats Units. / Redacció

PURIFICACIÓN GARCÍADARRERE DE L’EMPRESA

COL∙LEGI D’APARELLADORS

El president del col∙legi barceloní impulsa més
relació amb la universitat i nous serveis

Aparelladors:
renovar la passió
per construir

CELESTÍ VENTURA, PRESIDENT DEL COL∙LEGI D’APARELLADORS DE BARCELONA

l’EADA, escola de negocis on després
va ser un dels patrons de la fundació.
Ventura recorda que des del 1967, el
títol oficial d’aquests professionals és
d’arquitectes tècnics. “Però aparella
dor és més bona marca i la que ens
identificaclaramentdavantdelasoci
etat”. El col∙legi té 7.250de col∙legiats
(lameitatdelsaparelladorstitulats)i6
delegacionsa laprovínciadeBarcelo
na.Amb70treballadors,lasevaactivi

Regala a la Fundació Aladina
3.000 joguines per a nens hospitalitzats
] El Corte Inglés ha regalat 3.000 joguines a la Fundació
Aladina per a nens que estan ingressats a 15 hospitals de
tot Espanya. Les primeres joguines s’han lliurat en quatre
centres deMadrid: el Niño Jesús, el La Paz, el 12 de Octu
bre i el GregorioMarañón. La resta es repartiran en cen
tres d’altres ciutats espanyoles. Aquesta acció s’emmarca
en la celebració del dia del NenHospitalitzat, que se cele
bra el pròxim 13 demaig. L’impulsor de la Fundació Ala
dina, Paco Arango, considera que a causa de la situació
sanitària “els nens ingressats poden rebre menys visites i
és una manera d’alegrarlos la vida”. /Redacció

EL CORTE INGLÉS

Els accionistes comparteixen
384milions dels beneficis amb la plantilla

]Els accionistes deMercadona han compartit amb
les 90.000 persones de la plantilla més de 384milions,
entre el març i l’abril del 2020, procedents dels beneficis.
En concret, 340milions corresponen a una prima per
objectius, amb càrrec als pressupostos del 2019. Els 44
milions restants, amb càrrec als comptes del 2020, corres
ponen a una prima extraordinària per l’esforç de la planti
lla. L’accionariat de la companyia està format per Juan
Roig i Hortensia Herrero, amb un 80%; Fernando Roig,
amb un 9%; la família Gómez, amb un 7%, i l’autocartera,
un 4%. / Efe

MERCADONA

Donació demés de 7.000 tauletes
amenors en situació vulnerable
]La companyia de tecnologia i consultoria Indra ha do
nat 7.336 tauletes a menors de totes les comunitats autò
nomes que estan en situació de vulnerabilitat o risc social
per ajudarlos en les seves tasques escolars arran de l’ac
tual situació de tancament dels centres educatius per la
Covid19. En un comunicat, la companyia detalla que
aquesta donació s’ha fet amb la col∙laboració de 29 insti
tucions i fundacions del tercer sector i s’ha dut a terme a
través deMinsait, filial de tecnologies de la informació
(TI) d’Indra. Aquestes tauletes s’afegeixen a les 1.000
que Indra va donar a menors a mitjans d’abril. / EP
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