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El vermell de la moqueta corpo-
rativa, on destaquen en blanc les
lletres A (d’aparelladors), és un
dels elements distintius de la nova
seu del col·legi d’aparelladors a
Manresa. S’inaugurarà avui, a 2/4
de 8 del vespre. La delegació al Ba-
ges, Berguedà i Anoia passa de ser
a la tercera planta del número 6 de
la Plana de l’Om a ocupar els bai-
xos on hi havia hagut originària-
ment una oficina i l’espai de borsa
de la desapareguda Caixa Manre-
sa. Els aparelladors van comprar
el local el desembre del 2017 per
320.000 euros. 

Cristian Marc Huerta, delegat
del Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edifi-
cació al Bages, Berguedà i Anoia,
recorda que el principal objectiu
del canvi de seu és guanyar una vi-
sibilitat que ara no tenen perquè
on s’han estat tots aquests anys
són uns despatxos interiors. La
nova seu els ho permetrà, i també
els servirà per obrir-se a la ciutat.
«Farem exposicions, cursos de
formació contínua, conferèn-
cies... El col·legiat tindrà una taula
per estendre els plànols i reunir-
se amb els seus clients. Hi haurà
wifi i en breu ampliarem l’horari
d’atenció, que el 2007 vam reduir
a conseqüència de la crisi». 

«Dinamitzar el nucli antic»
A més d’aconseguir que la ciuta-
dania els conegui –hi ha qui avui
en dia encara els confon amb els
arquitectes, recalca Huerta-, hi
afegeix la voluntat de «dinamitzar
el nucli antic» fruit del seu «com-
promís amb la ciutat», amb l’ob-
jectiu que «faci taca d’oli». 

La inauguració, avui, amb la
presència de l’alcalde en funcions,
Valentí Junyent; el regidor d’Ur-
banisme i Llicències en funcions,
Marc Aloy; i el president del
col·legi, Jordi Gosalves, inclourà
el tall de cinta i una obertura de la
porta amb sorpresa, «molt catala-
na i original». A l’interior, hi haurà
un pica pica, els parlaments i una
exposició sobre les escultures ur-
banes de  l’aparellador Jaume Sol-
devila. A partir de demà, jornada
en què se celebrarà un sopar dels
col·legiats, la nova seu ja obrirà
portes.  A la posada de llarg d’avui
s’hi han convidat els diferents
col·legis professionals, gremis i
ens empresarials de la ciutat. 

Huerta recorda que la de les co-
marques del Bages i Berguedà, on
es va afegir posteriorment l’Anoia,
va ser la segona delegació que es
va constituir, fa 31 anys, a Catalu-
nya. Al seu costat n’hi ha cinc més,
amb la seu central a Barcelona. En
total, el col·legi té més de 7.300
col·legiats. A la delegació de la ca-
pital del Bages en són 315. Huerta
fa quatre anys que n’és el delegat,
amb la previsió que ho sigui qua-
tre més, atès que aquest mes hi ha
eleccions i la seva ha estat l’única
candidatura que s’ha presentat.

Abans d’ell, la van presidir Antoni
Casas, Jaume Juanola, Jaume Ari-
many i Joan Carles Batanés. Re-
corda que, al costat de Casas, els
impulsors van ser Xavier Jovés,
Jordi Bonet i el malaguanyat Àlex
Mazcuñán, que dona nom a un
premi  que lliura la delegació cada
dos anys. 

Els baixos de la seu feia més de
tres anys que estaven buits. Pel
que fa als tres despatxos que te-
nen al tercer pis els aparelladors,
que són de propietat, Huerta ex-
plica que ja hi ha algú interessat.

Els aparelladors inauguren nova seu avui a
l’antiga oficina de Caixa Manresa a la Plana
L’objectiu, ha explicat Cristian Marc, delegat del col·legi, és guanyar visibilitat i, de passada, apostar pel Centre Històric amb
la idea que serveixi d’exemple Els baixos, on hi havia l’espai de borsa de la desapareguda entitat d’estalvi, tenen 270 m2

NOVA VIDA AL CENTRE HISTÒRIC La Plana de l’Om guanyarà activitat en uns baixos, els que fan cantonada amb el carrer de Vilanova, que feia
més de tres anys que estaven tancats. Serà gràcies al Col·legi d’Aparelladors, que va comprar el local el 2017 i que aquesta tarda l’inaugurarà 

Vestíbul de la seu del Col·legi d’Aparelladors, on destaca la catifa vermella i blanca, que li dona molta personalitat

L’edifici fa cantonada amb el carrer de Vilanova. A la façana i al taulell
de la recepció hi ha les lletres que va crear Joan Brossa per al col·legi

Cristian Marc Huerta davant del taulell que presideix la recepció 
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La sala de formació 

270 metres quadrats ben aprofitats
Quan s’entra a la nova casa
dels aparelladors, que té 270 m2,
el primer que s’aprecia és l’am-
plitud del vestíbul, amb la mo-
queta corporativa, unes buta-
ques i tauletes rodones baixes
blanques i el taulell de recepció,
on, igual que a la façana de l’edi-
fici, consta el nom del col·legi
amb lletres de colors que els va
fer Joan Brossa en forma de poe-
ma visual. Al vestíbul és on es fa-
ran les exposicions. Al fons hi ha

la sala de juntes i, a mà dreta, pu-
jant uns graons, una taula gran
amb cadires per als aparelladors
que s’hi vulguin reunir amb els
clients, i dos serveis. També a mà
dreta hi ha el taulell, un despatx
petit, la sala de formació amb ca-
buda per a una vintena de perso-
nes, amb projector i pantalla, un
bany adaptat i un magatzem. Hi
predominen el blanc, el vermell i
la fusta. Netejar la façana (vidres
i parets) ha estat el més feixuc. 
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