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D Els experts reclamen tranquil·litat i noves idees

les tribunes
el monogràfic

Innovar en tots
els processos

‘PROCESSOS’ ÉS LA PARAULA que defineix millor el que, modestament, ha intentat ensenyar Catalunya Construeix durant la
seva trajectòria: el procés d’evolució de la planificació del territori, de les infraestructures i del sector immobiliari. En aquestes pàgines hem parlat d’una part important de la nostra realitat recent.
Una part que va unida, consubstancialment, a la nostra història
col·lectiva i que, a la vegada, és motor de la nostra economia.

Venim d’un realitat urbanística i social en què les urgències
històriques del territori no ens han permès visualitzar clarament
els èxits aconseguits. Tot i que és evident que són molts i a diferents nivells. No obstant, el present del sector és difícil i està
ple d’incertesa. Però a la necessària esperança en un futur millor s’hi uneixen una sèrie de certeses: el sector ha d’innovar
en tots els seus processos; patim un evident ajust de personal
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Joaquim NADAL
CONSELLER
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UNA CERTA
RECONVERSIÓ
esprés de 15 anys, el monogràfic Catalunya Construeix
es fa més necessari que mai. D’una banda, la seva continuïtat marca una tradició i el seu contingut ens posa en
contacte amb un món dinàmic i canviant que ara necessita un
nou impuls i una certa reconversió. Ara que el sector immobiliari ha demostrat una certa saturació, té excedents, poca demanda
i dificultats per continuar amb el model vigent, ens convé a tots
que recuperi la confiança i un punt de tranquil·litat per tenir les
idees clares i orientar-se cap a aquells segments de mercat que
existeixen –sense cap mena de dubte– i que, fins ara, no han
vist cobertes les seves necessitats.
La reconversió passa per donar una empenta decisiva i permanent a la rehabilitació, que no pot ser només un pal·liatiu momentani. El parc de vivendes del país, el més antic i el més recent, pot ser objecte d’un procés continuat de rehabilitació. Les
tècniques, els materials, les professions, les especialitzacions artesanals, la recuperació de models constructius… Tot acompanya una part de la construcció que té encomanada la noble
tasca d’evitar la degradació i l’abandonament dels edificis i que
confia posar-los en valor, aprofitant amb sensibilitat les seves millors potencialitats.
Instal·lacions obsoletes, conduccions antiquades, paviments
poc eficients, aïllaments escassos o sanejament imperfecte són
algunes de les patologies que la rehabilitació detecta i resol. I
aquí hi ha cabuda per a una estructura empresarial molt elemental, que pot assegurar llocs de treball i una retribució garantida només per la capacitat d’atendre les múltiples necessitats de manteniment i de rehabilitació que se susciten en la
quotidianitat de la vida urbana.
D’altra banda, ara és un bon moment per explorar noves for-
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És el moment d’explorar noves formes,noves
solucions i noves propostes que s’adaptin
a la dimensió real del mercat

PROPÒSIT PER AL 2009

Recuperar
la confiança

mes, noves solucions, noves propostes, nous formats de promoció que s’adaptin a les dimensions reals del mercat i a les expectatives de la potencial clientela. En aquest sentit, avui dia,
tant en les vivendes unifamiliars com en les vivendes plurifamiliars és possible plantejar nous camins que responguin més eficientment a tots els requeriments d’una vivenda moderna.
A més, convé afegir que l’actual circumstància haurà canviat
també la producció de sòl i el seu impacte en el preu final de la
vivenda. El programa de sòl de les àrees residencials estratègiques és una decidida aposta per desmentir el vell paradigma que
un sòl escàs ens situa davant un preu final molt elevat i desmesurat de la vivenda.
Tot això en una nova conjuntura que reclama, com deia, confiança i horitzons i que ha de recuperar el seu ritme, pas a pas,
avançant amb fermesa i sense moviments en fals per aprofitar
totes les oportunitats i treure’n el màxim profit.
Els que ara descobreixen la rehabilitació també són probablement aquells que ara descobreixen aquest suplement que,
durant 15 anys, ha impartit doctrina i subratllat els camins possibles per al sector immobiliari del nostre país.2
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D Propostes per afrontar la crisi immobiliària amb optimisme

i un requeriment de més professionalització d’aquest sector; internet s’entreveu com la principal eina i resposta als nous reptes; es genera més activitat en l’àmbit de les infraestructures i
en el subsector de la rehabilitació; es detecta la creació d’una
indústria que girarà al voltant del canvi climàtic, amb noves necessitats per a un sector i unes empreses cada vegada més diversificades.

el Periódico

3

D El sector requereix un nivell de professionalització més alt

En aquest número es pretén fer un resum representatiu de la
realitat del sector, però cedint la veu als seus protagonistes. Òbviament només en pot aparèixer una selecció, però la intenció és
generar un document que, més enllà del seu valor testimonial, reflecteixi àmpliament la varietat de visions i temàtiques que interessen i conformen el sector de l’arquitectura, l’enginyeria i la
construcció a Catalunya.

Rafael ROMERO

Francesc BALTASAR

PRESIDENT DE LA CAMBRA
OFICIAL DE CONTRACTISTES
D’OBRES DE CATALUNYA

CONSELLER
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE

En els últims 15 anys, un ampli equip de professionals han fet
possible aquesta publicació, tant des del mateix mitjà com col·laborant-hi de forma externa. Aquest equip espera sincerament que
Catalunya Construeix serveixi per aprofundir en els principals aspectes que interessen als lectors d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
i que connecten amb els professionals que diàriament fan que
construïm el present i el futur.

Enric REYNA
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ
DE PROMOTORS CONSTRUCTORS
D’EDIFICIS DE BARCELONA

UN NOU
ESFORÇ

ADAPTAR-SE A LA
NOVA REALITAT

UN ANY PER
SORTIR DEL POU

a profunda crisi immobiliària ha
afectat greument el sector de la
construcció. En un any l’augment
de l’atur ha estat de 36.735 persones.
Per cada parat a finals del 2007 hem
tingut 2,3 aturats el 2008. Però la construcció és molt més que construir
vivendes. La construcció facilita les infraestructures i els equipaments (I+E)
que acompanyen el desenvolupament
econòmic. El dèficit d’I+E estrangula el
desenvolupament econòmic i social
d’un país.
Davant la crisi hem de plantejarnos com hem de canviar les nostres
empreses i els nostres mètodes de gestió i comportament en el mercat, per poder trobar oportunitats de negoci en els reptes i en les dificultats. Perquè el sector de
la construcció ha de ser capaç de fer el que
han fet altres sectors industrials: millorar la seva productivitat i la qualitat del producte.

a vivenda representa una de les preocupacions més
importants per a la ciutadania catalana. En els últims anys, els preus d’aquest bé de primera necessitat han augmentat molt per sobre dels salaris de les persones i això ha obligat les famílies a endeutar-se fins a
límits que posen en perill la seva capacitat de consum. A
més, l’oferta de vivendes de lloguer s’ha manifestat clarament insuficient. En conseqüència, cada vegada més
els sectors socials sensibles, com els joves, les persones grans, els immigrants i les persones en situació de risc
han patit situacions d’exclusió del dret a la vivenda. És per
aquest motiu que el Govern va impulsar i va aprovar l’any
2007 la llei del dret a la vivenda i va firmar amb tot el sector el Pacte Nacional per a la Vivenda. Les dues iniciatives posaven al dia polítiques de vivenda i les adaptaven a
la nova realitat.
Així mateix, des dels últims mesos del 2007 i clarament
a partir del 2008 han aparegut nous problemes derivats
de la crisi del sector immobiliari que han posat les famílies
i les empreses en una posició molt més feble. Davant
aquesta nova situació, el Govern ha articulat una sèrie de
mesures encaminades a fer front a les conseqüències que
està tenint la crisi tant per a les famílies com per al sector.
Unes conseqüències que estan provocant que les famílies tinguin dificultats per pagar la vivenda on viuen, o per
accedir, fins i tot, a una vivenda protegida, i també estan
incidint en un agreujament de la situació de les empreses
promotores.
Entre les mesures articulades destaquen la concessió

onfio que el sector de la construcció surti del pou durant
el primer trimestre del 2010, però hem de ser cauts al
fer prediccions. La part positiva és que comptem amb
molta demanda –insolvent, això sí–, mentre que tenim el problema de la falta de finançament, sobretot per al comprador. Si
es dóna finançament al comprador, el promotor podrà vendre
i tindrà resolt el seu problema. Hem passat d’uns anys en què
es donaven crèdits i hipoteques amb molta facilitat, a mirarles amb lupa. La situació és difícil, perquè si no es poden treure els estocs de pisos, no se’n faran de nous, ni cars ni barats, amb la consegüent aturada de la construcció. L’única
manera d’arreglar-ho és que ens asseguem els implicats i diguem la veritat. Primer, la banca: si té diners, vegem de quina
manera es poden canalitzar. Si no hi ha prou diners, mirem com
arreglar-ho. No obstant, en aquest moment, les caixes i els bancs
ja han recorregut en tres ocasions al Fons d’Adquisició d’Actius, l’última per un valor de 4.000 milions d’euros, però les entitats financeres no donen crèdit i continuen sense injectar liquiditat al sistema. Hem de descobrir el perquè. I les respostes
s’hauran de donar a curt termini perquè, si no, hi ha empreses
que es veuran obligades a tancar.
Els pisos han baixat una mitjana d’entre el 10% i el 12%. Els
descomptes del 30% i el 40% són inviables i es donen de manera puntual davant la desesperació de promotors que es troben ofegats i a punt de tancar. Demano realisme en els preus.
En aquest sentit, la vivenda de lloguer podria ser la solució, però
primer han de sortir els números i resoldre el problema de la fiscalitat. Sense una rendibilitat, el lloguer no surt a compte, i si no
surt a compte, ningú farà pisos de lloguer.
Pel que fa a les vivendes de protecció oficial, es necessita sòl
suficient i a un preu adequat perquè, en definitiva, el treball del
promotor és fer pisos. D’aquests, una part seran de preu lliure
i una altra de protecció oficial. No obstant, perquè la VPO sigui una alternativa real i efectiva per a un segment molt ampli
de la població cal que sigui viable, o no es resoldrà res. Fins ara,
en aquests últims anys de bonança, s’ha demostrat que, quantitativament, la promoció de vivenda de protecció oficial ha
estat un fracàs. Només cal veure les estadístiques oficials de la
Generalitat per adonar-se d’això. Els percentatges de vivenda
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Catalunya necessita en aquests
moments donar un fort impuls a
la rehabilitació de vivendes
La construcció el 2009 ha de satisfer necessitats reals. I Catalunya, segons la meva opinió, necessita un impuls de la rehabilitació de
vivendes i més dotació d’I+E. El Govern ha
llançat un ambiciós programa d’inversions municipals, el Fons Estatal d’Inversió Local, que
suposa per als ajuntaments catalans una inversió global de 1.276 milions d’euros, a executar el 2009. A 12 de gener ja s’havien presentat i aprovat 887 projectes. Aquest fons
suposarà un baló d’oxigen per a les empreses constructores, especialment per a
les petites i mitjanes firmes. Pel que fa a la
rehabilitació, és urgent materialitzar una reforma centrada en la redefinició del concepte
a efectes tributaris i l’aplicació del tipus superreduït del 4% d’IVA.
Amb aquestes dues mesures la construcció pot corregir el seu camí i frenar
la destrucció d’ocupació. Però les empreses constructores han de poder finançar la seva activitat. La no discriminació de la banca entre empreses amb
risc immobiliari i constructores que treballen per a clients solvents està ofegant empreses perfectament viables i que compten amb una cartera de comandes.
És urgent resoldre els problemes de liquiditat i que les entitats financeres compleixin el seu paper.2
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Les mesures adoptades pel Govern han
permès situar Catalunya en una posició de
lideratge davant la crisi immobiliària
d’una moratòria en el pagament de les hipoteques que pot
evitar que 12.000 famílies perdin la seva vivenda; garantir
la concessió de préstecs hipotecaris als compradors de
pisos protegits, comprometent-se a comprar les vivendes
de les famílies que no puguin pagar la hipoteca, i destinant la vivenda novament al mercat de vivenda protegida;
comprar edificis de vivendes del mercat lliure per reconduir-les cap a la vivenda protegida i incrementar així l’oferta de vivenda social.
En l’àmbit de la promoció, i per dinamitzar el sector, l’Institut Català de Finances (ICF) oferirà una línia de préstecs per al finançament de promocions de vivendes de lloguer protegit i una altra línia de préstecs per al finançament
d’operacions de compra o urbanització de sòl per a promocions de vivenda protegida. I finalment, en la rehabilitació de vivendes i edificis, amb el propòsit de facilitar el
finançament, el Govern concedirà avançaments del 60%
de les subvencions aprovades.
Totes aquestes mesures, i altres que s’han anat posant
en marxa al llarg del 2088, han permès situar Catalunya
en una posició de lideratge de la crisi immobiliària i han
de ser una peça clau per garantir el dret ciutadà a la
vivenda.2
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Els descomptes del 30% i el 40% són
inviables i es donen de manera puntual
davant la desesperació de molts promotors
protegida sobre el total construït, des del 2001 fins al 2008,
s’han mogut al voltant del 6% o el 7%.
Els preus no eren realistes i es van fer poquíssimes vivendes de VPO per a la demanda i la necessitat que hi havia, i que
hi continua havent. És per això que el sòl ha de tenir un preu
assequible, que hi hagi finançament suficient i que els tràmits
administratius i urbanístics no siguin tan lents.
Amb relació a l’oferta de la Generalitat per comprar 500 pisos acabats –o pràcticament acabats– per reconvertir-los en pisos protegits, a un preu de 150.000 euros, l’APCE entén que
és una bona idea, però que li manca realisme, perquè al preu
indicat no es troben vivendes ni a Barcelona ciutat ni a la majoria de municipis de l’àrea metropolitana.2
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D Jordi Hereu i Ferran Julián exposen els seus punts de vista

les tribunes
Jordi HEREU ALCALDE DE BARCELONA

TRANSFORMAR BARCELONA ÉS LA MILLOR
OPCIÓ PER ASSEGURAR EL FUTUR
a transformació física de les
ciutats i la millora de les infraestructures són aspectes fonamentals per afrontar el futur
amb garanties d’èxit. Una premissa que
a Barcelona tenim molt present. És per
això que, al llarg dels anys, hem anat
transformant i millorant cada un dels
barris de la ciutat. I és també per això
que Barcelona està vivint el que algun
reconegut urbanista ha anomenat “un
període d’agitació transformadora”.
La crisi econòmica en què estem immersos, de caràcter global però d’evidents repercussions locals, posa en
relleu tant el caràcter imprescindible de
la transformació urbana com les dificultats de nombroses ciutats per continuar portant a terme els seus diversos projectes de transformació. Perquè
contra la crisi la resposta ha de ser més
Barcelona. Aquesta és la nostra aposta, aquesta és la nostra proposta.
A Barcelona la capacitat de l’ajuntament de continuar liderant la transformació urbana de la ciutat i el desenvolupament de les infraestructures
constitueix la millor contraposició a les
dificultats econòmiques i la millor op-
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ció per assegurar el futur. Es tracta, a
més, de dos elements fonamentals per
a la creació d’ocupació i per a la millora física de la ciutat, que al mateix
temps tenen unes positives repercussions en la qualitat de vida de la
ciutadania i en la cohesió social i
territorial.
SENYES D’IDENTITAT
D’aquesta manera, malgrat la crisi i precisament per ella, a Barcelona estem
portant a terme grans projectes urbans.
Tots estan concebuts sota les senyes
d’identitat pròpies de la nostra ciutat,
és a dir: qualitat urbanística i arquitectònica, manteniment i millora de l’espai públic, i barreja d’usos en un teixit
urbà compacte, de manera que la ciutat en el seu conjunt inclogui activitats
diversificades i eviti així caure en l’especialització excessiva o en el que podríem qualificar com a síndrome del
parc temàtic.
En definitiva, Barcelona es distingeix
per ser una ciutat en constant transformació i la crisi no frenarà els projectes previstos. Les dificultats econòmiques no ens han d’impedir mirar lluny

Obres a l’illa del districte tecnològic del 22@ formada pels carrers de Sancho de Ávila, Roc Boronat i Llacuna.

Les dificultats econòmiques no frenaran
els projectes previstos ni ens han d’impedir mirar
cap endavant per seguir construint la ciutat

perquè, sense cap mena de dubte, el
futur dependrà, en gran mesura, de la
nostra capacitat de dotar-nos dels instruments necessaris per continuar creant i construint la ciutat.2

Ferran JULIÁN PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS PÚBLICS DE SÒL I HABITATGE DE CATALUNYA (AVS)

QUINZE ANYS, DE CRISI A CRISI,
AMB ESFORÇ I ENTUSIASME
irant 15 anys enrere trobem
un paral·lelisme amb el moment que vivim. Una mirada retrospectiva al 1994
ens porta a la situació de partida d’una crisi decisiva al nostre país. Moltes
coses han passat en el sector de la
construcció des de llavors –bons moments, altres de millors i altres de no
tan bons–, i ara de nou construcció i
mercat immobiliari senten de forma ben
directa la sacsejada de la crisi econòmica, brusca i brutal, però de manera
diferent. Sóc dels que creuen que
aquesta crisi global és més de transformació. Res no serà igual demà. Podem dir que no hi ha crisi d’oferta, ni
de demanda i que el sector començarà
a veure la llum quan s’iniciï l’estabilitat
financera.
És aquí on les empreses públiques
del nostre país treballem amb decisió.
En aquest sentit, vull aprofundir en els
últims 15 anys de treball realitzat, que
destaquen per l’esforç conjunt de les
administracions, la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les empreses
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públiques, en l’elaboració de polítiques,
regulacions normatives i actuacions que
han millorat substancialment les ciutats,
incidint directament en un increment del
benestar dels ciutadans.
GRANS EXEMPLES
A tot Catalunya tenim grans exemples
com els que segueixen a continuació:
DLa remodelació de barris, com és el
cas de Sant Cosme al Prat de Llobregat, Sant Roc a Badalona i Vivendes
del Governador, Baró de Viver o Trinitat Nova a Barcelona.
DL’aparició del concepte de vivenda
dotacional: vivenda jove amb apartaments de 40 metres quadrats, o pisos
per a persones grans amb serveis
comuns, que, encara lluny de les
residències, permeten continuar vivint
en un entorn de ciutat i, si és possible,
al mateix barri, o la vivenda de lloguer,
que trenca amb la tendència a la
compra que ens ha acompanyat en
aquests anys.
DProgrames dirigits als ciutadans (rehabilitació, ajuda al lloguer, mediació

entre propietaris i inquilins, etcètera) en
què les empreses públiques tenen una
funció capital, que estan a l’abast dels
ciutadans de manera centralitzada a la
xarxa, cada vegada més àmplia, d’Oficies Locals de Vivenda.
No hi ha dubte que hem aconseguit
molt, hem fet barri, hem construït ciutat. Hem apostat no només per créixer
sinó per millorar i ho continuem fent. És
aquest avanç el que ens permet veure
amb satisfacció els últims 15 anys i amb
esperança el futur que tenim davant.
Tenim reptes clars: millorar la gestió
de processos, l’eficient gestió dels costos, la innovació dels productes. Condicions indispensables per abordar la
vivenda del segle XXI com el ciutadà
demana. Un esforç que tots els operadors del sector immobiliari i de la construcció hem d’abordar i que hem de divulgar perquè les bones pràctiques es
converteixin en exemples a seguir, tasca en què comptar amb publicacions
com Catalunya construeix, que informa
del sector i de la seva evolució, resulta
essencial.2

Vivendes de protecció oficial al barri de Sant Roc de Badalona.

Publicitat
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La transformació dels
municipis catalans
Els ajuntaments treballen per millorar les ciutats i incrementar la qualitat de vida dels ciutadans
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economia de Lleida ha destacat
sempre per la importància del
sector de la construcció. Els últims 15 anys així ho confirmen. El creixement urbà; l’obra pública, amb la
construcció de grans avingudes, nous
ponts i passarel·les sobre el riu Segre;
els grans equipaments com el Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari i el
Centre de Negocis i Convencions, i els
dos plans de barris concedits per la Generalitat han estat determinants.
Aquest any, l’Ajuntament de Lleida
ha fet un gran esforç per incrementar
la despesa en inversions. Un total de
144 milions d’euros, que inclouen els
52,6 milions en inversió directa del consistori i els 22,5 milions del Fons Estatal d’Inversió Local –xifres que suposen un augment del 65% respecte a
l’any anterior–, als quals s’han de sumar els 30,6 milions d’euros de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, els dos
grans equipaments citats i els que es
financen amb concessió d’obra pública. Les inversions estan destinades a
la millora urbana i a la construcció de
nous equipaments com centres cívics,
pavellons esportius, casals de jubilats
i centres escolars.
Al mateix temps, s’ha de destacar
que ja estan en marxa grans projectes urbans com el Pla Especial de l’Estació i l’Àrea Residencial Estratègica,
dues grans inversions en obra pública,
equipaments comercials i noves vivendes, amb una elevada quota de vivendes de protecció oficial.2

es de Cornellà hem donat a conèixer regularment en aquestes
pàgines els projectes que desenvolupem, especialment en el camp de la
vivenda social perquè aquest és un dels
principals eixos de la nostra acció política. El nostre paper des d’un principi hi ha
estat promoure reformes urbanes que donessin lloc a una ciutat més ordenada i
estructurada, incloent-hi vivendes assequibles a joves i famílies de la ciutat (hem
entregat 1.000 pisos de promoció pública des del 1994), i paral·lelament així també s’ha afavorit la promoció privada, a l’atreure inversió.
Aquesta tasca és important socialment
per a les famílies de la nostra ciutat, i és
obvi i necessari mantenir-la al marge dels
moviments del mercat de la vivenda privada, com va ser la important expansió i
alça de preus que es va registrar en l’última dècada.
En aquest moment de reajustament és
necessari ampliar la franja de persones
que poden accedir a una vivenda pública.
Per dues raons: perquè les circumstàncies socials actuals han canviat, hi ha nous
models de famílies, envelleix la població,
les parelles tenen menys fills o hi ha famílies monoparentals, i perquè la promoció
pública que portem a terme els ajuntaments també ha d’afavorir els joves de la
nostra ciutat per poder trobar una vivenda com més a prop millor d’on volen viure. El nostre propòsit de futur és atendre
el que requereixen els habitants de Cornellà i posar els mecanismes per aconseguir-ho.2

Hospitalet ocupa avui un nou espai de centralitat metropolità. El
desenvolupament del districte
econòmic Granvia L’H i la construcció de
la plaça d’Europa han actuat com el principal motor de la transformació de la ciutat fins a situar l’eix de la Gran Via entre
les àrees de més projecció econòmica de
Catalunya. Una transformació que segueix
viva amb la reforma de l’últim tram de la
Gran Via, el desenvolupament del projecte Biopo L’H, el soterrament de les vies
del tren i la construcció de l’estació intermodal de la Torrassa.
La nova ciutat de l’Hospitalet ha apostat a més per una arquitectura d’avantguarda. Així, al voltant de la Gran Via hi
trobem moderns edificis firmats per alguns
dels arquitectes més prestigiosos del moment: Richard Rogers, Jean Nouvel, Toyo Ito, David Chipperfield, Òscar Tusquets... Avantguarda i modernitat. Qualitat
i innovació. Aquestes són les claus de la
nova arquitectura de qualitat que s’erigeix
a l’Hospitalet.
A més, els beneficis econòmics obtinguts reverteixen en la rehabilitació dels
barris històrics de la ciutat i en la millora
de les condicions de vida de la ciutadania, gràcies al desenvolupament de diferents plans integrals i de millora dels barris. L’ajuntament, a més, impulsa la creació
de més vivenda pública a la ciutat. La
transformació de l’Hospitalet és una aventura apassionant i un projecte amb un llarg
recorregut que m’agradarà compartir amb
tots vostès des de les pàgines d’aquest
suplement.2

L’

n els últims anys, Terrassa ha experimentat una de les transformacions més importants de la seva història, que ha augmentat la qualitat
de vida de les persones a l’aconseguir
una ciutat més compacta, més equilibrada territorialment i més habitable.
Terrassa ha crescut de forma ordenada, d’acord amb els criteris marcats en
el nostre pla d’ordenació urbanística, que
prioritza el creixement interior davant una
ocupació extensiva del territori. Amb les
vies de Renfe soterrades han desaparegut les barreres que franquejaven el
pas. La remodelació d’avingudes i els
nous ponts sobre les rieres han enfortit
els vincles entre els diferents barris. Disposem avui d’una superfície de zones
verdes més gran, com el parc de Vallparadís, que travessa la ciutat de nord
a sud. Moltes d’aquestes actuacions es
porten a terme amb el suport d’altres
administracions.
La ciutat està a punt de fer un altre
salt de capital importància gràcies a la
construcció del metro, que entrarà en
funcionament el 2011 amb tres noves
estacions i a l’autovia orbital (quart cinturó). Una ciutat que està aportant la seva experiència en l’ordenació territorial
de la regió metropolitana i que aposta
clarament pel treball conjunt desenvolupat en les xarxes de ciutats.
En els pròxims anys continuarà la
transformació de Terrassa, reafirmant el
seu paper de ciutat universitària, que
destaca també en molts altres àmbits
com l’esport o la cultura.2

E

D

a Badalona de fa 15 anys tenia
ressaca olímpica, anava a rebuf
de la desacceleració del 1993 i,
malgrat tot, consolidava signes d’identitat propis, transformant amb color de
mar el gris urbà herència del desarrollismo. Havia estat molta la feina feta en
millora d’infraestructures i d’espais públics, però s’entrava en anys difícils per
als diversos sectors econòmics; amb
conseqüències socials, a Catalunya i a
Badalona, i progressiva pèrdua de llocs
de treball en una economia que es
debilitava.
Com llavors, Badalona afronta el futur immediat amb idees, treball i lideratge, amb l’ajuntament al capdavant per
conformar una ciutat diversa i única a la
vegada, disposada a seguir impulsant
la seva façana marítima, i a punt d’aprovar la seva assignatura pendent d’una millor connexió amb la xarxa de metro que aviat arribarà al cor de la ciutat
en una plaça, l’Illa Central, que es dibuixa com a verdader pol d’atracció i
punt de trobada dels badalonins, un nou
centre que s’eixampla fins a diversos
barris, també amb més permeabilitat
d’aquesta vella cicatriu en forma d’autopista que ens travessa. Una Badalona que camina amb pas ferm, que funciona, i que posa sobre la taula una
inversió pública com la que mai s’havia pogut generar a la ciutat; buscant,
amb convicció, l’excel·lència en una carrera de fons per aconseguir una ciutat
que no es para, de més qualitat, més
sostenible i al servei de les persones.2
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abadell està vivint una transformació urbanística històrica, perquè
marcarà un abans i un després i
permetrà que la ciutat afronti el futur superant algunes carències que ara té, especialment, en la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries.
Malgrat la situació de crisi econòmica, a Sabadell s’estan executant obres,
o està previst fer-ho pròximament, per
valor de 1.108 milions d’euros d’inversió pública. Entre elles destaca la construcció del metro de Sabadell, que
permetrà comptar amb cinc noves estacions dels FGC i que connectarà
aquesta xarxa ferroviària amb la de Renfe. En l’àmbit viari, s’està construint la
ronda Oest, que uneix l’autopista C-58
amb el nord de la ciutat. A més, estem
treballant en els projectes de les rondes
Nord, Sud i Est. D’aquesta manera, Sabadell comptarà amb unes rondes de
circumval·lació que ara no té.
També estem impulsant la urbanització de més de 850.000 metres quadrats
de sòl industrial i terciari, cosa que permetrà la instal·lació de noves empreses
a la ciutat o el creixement de les ja existents. A aquest esforç inversor s’hi ha de
sumar la construcció de pisos socials.
Entre el 2008 i el 2011 s’hauran acabat
o iniciat unes 1.200 vivendes protegides
a la ciutat i tramitarem la reserva de sòl
per construir-ne 2.000 més després del
2011. En conjunt, ens trobem en un moment urbanístic de grans magnituds, que
farà possible un creixement sostenible
de Sabadell.2

Ajuntament de Viladecans ha de
preveure les necessitats ciutadanes i planificar el futur per cobrir-les, dins de les seves possibilitats
i competències. És per això que hem
elaborat el pla local de vivenda, una eina basada en un treball de pràcticament tres anys d’anàlisi, que marca les
línies a partir de les quals hem de treballar a 12 anys vista. Ara hem de prioritzar, i ja ho estem fent, les polítiques
socials i d’ocupació, però no podem
deixar de costat el futur. El pla és un
compromís amb la ciutadania perquè
tingui accés a un bé de primera necessitat com és la vivenda.
La previsió de vivendes que el pla
marca per a l’any 2019 prové fonamentalment del creixement demogràfic intern, ja que en els últims anys els
naixements tripliquen les defuncions a
la nostra ciutat.
Més enllà d’això, la dada fonamental
és que la meitat dels joves no poden
accedir a comprar un pis a preu de
mercat. Per això, l’ajuntament està fent
una aposta decidida per la vivenda protegida. La meitat de les noves promocions que es facin a Viladecans fins al
2019 seran de vivendes amb algun tipus de protecció oficial, i una part important, de lloguer o dotacionals. I tot
això ho farem amb la condició de mantenir una ciutat compacta, sense consumir el territori que el pla general metropolità qualifica com a sòl residencial
i prioritzant la rehabilitació dels edificis més antics.2

vui que la crisi castiga el sector
de la construcció i destrueix llocs
de treball, les inversions públiques en infraestructures com les induïdes pel Fons d’Inversió Local, les associades a l’arribada del tren d’alta
velocitat a Girona o la construcció del
nou edifici de serveis judicials i nova Audiència o el desenvolupament de dues
àrees residencials estratègiques i del nou
barri del Pla de Baix de Domeny ajudaran a combatre l’atur i a aportar recursos per animar un sector de l’economia
intensiu en mà d’obra.
Però a més de contribuir a donar resposta als efectes de la crisi, aquestes
inversions aportaran oportunitats estratègiques per a una ciutat que haurà
d’extreure lliçons de la crisi i generar
nous factors de creixement. Una Girona ben equipada, amb un bon parc de
vivendes, ben vertebrada amb la seva
àrea urbana i amb el conjunt de Catalunya i Europa, pot afrontar el futur amb
optimisme i confiança. Girona recull així els resultats de tres dècades d’urbanisme i de planejament desenvolupats
amb la mirada posada en el futur. Hem
fet del planejament al servei de les persones, de la qualitat de vida, dels recursos culturals i patrimonials, de la cohesió social, un dels trets clau de la
nostra imatge de ciutat i una de les bases del nostre model de creixement. I
afrontem el futur amb el repte d’atraure
nova activitat econòmica basada en una
ciutat dinàmica que aposta pel talent i
la innovació.2

a planificació, una de les tasques
més característiques de l’àrea d’urbanisme, demostra la seva eficàcia quan es materialitzen les decisions
adoptades. Els mecanismes d’ordenació del territori i la determinació dels usos
privats i públics del sòl fixen, de manera determinant, l’estructura i les característiques fonamentals de la trama urbana a mitjà i llarg termini. És per això
que les grans decisions en matèria urbanística requereixen participació ciutadana, diàleg, consens i transparència.
Des del 21 de novembre passat, Tarragona disposa de l’aprovació inicial del
POUM, un element decisiu per assegurar el creixement ordenat en els pròxims
anys i, al seu torn, atraure noves inversions a tots els nivells.
Unes garanties basades en les 3.000
hectàrees del projecte d’Anella Verda; en
la dotació de més espais per a usos esportius, culturals i d’oci; en la protecció
de les zones verdes urbanes; en la millora de la mobilitat; en la millora dels
equipaments públics; en l’augment del
nombre de vivendes de protecció oficial,
o en el projecte de la nova façana marítima, que permetrà allunyar el tren de la
primera línia de mar. En definitiva, un model de ciutat que combina els elements
que han d’afavorir el progrés econòmic
però que es compromet amb la qualitat
de vida, la cohesió social, la bona convivència, el creixement sostenible i la qualitat de l’espai públic. Un urbanisme al
servei de les persones i respectuós amb
el medi ambient.2
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D L’aeroport ultima els detalls de la nova terminal T-1

LES OPINIONS
FERNANDO ECHEGARAY

D
PRESENT I FUTUR D’UN SECTOR
FONAMENTAL

Les infraestructures són una peça fonamental per
incrementar la competitivitat econòmica, empresarial i social de Catalunya. Grans projectes estan a
punt de veure la llum, encara que també queden
pendents altres temes, encallats en el debat polític.

DIRECTOR DE L’AEROPORT DE BARCELONA

“La nova terminal T-1 representa
un salt qualitatiu molt important,
perquè dotarà tant Barcelona
com tot el país d’un aeroport
de primera magnitud”

La qüestió clau de les infraestru
Catalunya estrenarà el 2009 les noves terminals de l’aeroport i el port de Barcelona, encara que segueix
Experts asseguren
que es necessiten 60
obres per evitar el
col·lapse econòmic
M

EDUARD PALOMARES
Àrea Monogràfics

l debat sobre les infraestructures que el territori
català necessita per mantenir la seva competitivitat en un futur pròxim
s’arrossega des de fa temps, acompanyat de reivindicacions polítiques i
imatges que han aconseguit reflectir
el col·lapse d’alguns serveis de vital
importància. Recentment, el Consell
de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), que agrupa tant la
Generalitat com els agents socials, ha
enumerat fins a 60 obres necessàries
per evitar el col·lapse de l’economia,
entre les quals considera urgents la
construcció d’autovies com l’anomenat quart cinturó i l’ampliació de ports
i aeroports, així com el desenvolupament de la xarxa ferroviària, en especial la línia d’alta velocitat que connecti amb França i València.
El mateix estudi del CTESC revela
que entre els anys 1986 i 2005 l’estoc en insfraestructures va augmentar a Madrid un 128% en comparació
amb l’increment del 33,4% de Catalunya. La conclusió salta a la vista: és
el moment que tothom es posi les piles, si bé algunes dades inviten al pessimisme. Pel que fa a la xarxa de carreteres, el document assenyala que
només el 7,2% del conjunt de quilòmetres de l’Estat es troben a les comarques catalanes. En canvi, concentren una quarta part de les vies de
peatge, però únicament un 4% de les
autovies lliures de pagament. No obstant, sembla que alguns temes crucials sí que es comencen a materialitzar, com les noves instal·lacions de
l’aeroport del Prat, que l’han de
convertir en una infraestructura de primera magnitud, o l’ampliació del port
de Barcelona.

E

AENA ULTIMA ELS DETALLS DE LA T-1
Des de principis de desembre, la
nova T-1 del Prat està sent sotmesa a
diferents proves d’explotació per comprovar el correcte funcionament dels
seus sistemes i instal·lacions, que s’obriran durant la temporada d’estiu. Així, d’aquí a aproximadament sis mesos estarà operativa la nova terminal,

de 500.000 metres quadrats, 155.000
d’ells destinats als passatgers i
600.000 a l’estacionament d’aeronaus. “En definitiva, es tracta d’un
espai de grans proporcions, amb
enormes possibilitats i que, pel seu
emplaçament, fusionarà el caràcter internacional i multicultural de
l’aeroport amb la calidesa i la lluminositat del Mediterrani”, assenyala Echegaray.
La T-1 és, sens dubte, l’obra més
emblemàtica de l’ampliació de l’aeroport que porta a terme AENA a Barcelona, encara que la inversió de més
de 5.000 milions d’euros del Ministeri de Foment inclou més de 100 actuacions. Entre elles, Fernando Echegaray cita la construcció d’un nou
edifici satèl·lit de la nova terminal,
“que permetrà arribar als 70 milions de passatgers”, o la remodelació integral de les actuals terminals, “que obre la porta a nous
edificis d’aparcaments, hotels i
centres de convencions al terreny
que avui ocupen els aparcaments
en superfície”. “Els aeroports
–afegeix– són instal·lacions vives
que s’han d’adaptar permanentment a les necessitats dels passatgers”.
REFORÇAR UN MOTOR ECONÒMIC
Per la seva part, el port de Barcelona
també es troba en ple procés d’ampliació, però en aquest cas es tracta
“d’un projecte a llarg termini”, tal
com recalca el seu president, Jordi
Valls. Actualment, aquesta infraestructura destaca, per un costat, com
a motor econòmic i punt clau per al
comerç i l’externalització d’empreses.
Per l’altre, com a promotor d’obra
pública, especialment en aquests
moments de crisi econòmica, quan
es troba de ple en la que es podria
qualificar com la seva ampliació més
ambiciosa.
Aquest pla, en què s’invertiran
3.600 milions d’euros procedents del
sector públic i privat, va ser dissenyat
als anys 90. Les obres es van iniciar
el desembre del 2001, el 2008 es van
finalitzar els dics d’abric i durant
aquest any s’entregarà la primera fase d’una nova terminal. “Es tracta
d’una obra planificada no buscant
uns rèdits immediats, sinó per
aconseguir una infraestructura de
llarg recorregut que, com passa
amb el port actual, dóna feina i
crea riquesa generació rere generació”, afegeix Valls.
No obstant, el ciutadà aviat podrà
comprovar amb els seus propis ulls

Vista aèria de les obres de la nova terminal de l’aeroport de Barcelona cedida per AENA.

PROJECTES QUE HAN DE SITUAR BCN
COM UNA GRAN CAPITAL EUROPEA

EL PRAT ES TROBA EN
AQUESTS MOMENTS A
LA RECTA FINAL PER A LA
POSADA A PUNT DE LA T-1
BARCELONA RENOVARÀ
L’ESPAI PORTUARI AMB
LA URBANITZACIÓ
DE LA BOCANA NORD

tota una sèrie de novetats que marcaran el futur immediat del port de la
capital catalana. El 2009, entrarà en
servei l’Hotel Vela a la bocana nord i
s’acabarà la construcció del tram del
passeig marítim davant la Barceloneta i el nou espai portuari i ciutadà que
es generarà amb la urbanització de la
bocana, amb una aportació de 28.000
metres quadrats de nou espai públic.
A part, aviat s’iniciarà la remodelació
del moll de Pescadors, que inclou la
construcció d’una nova llotja i la completa renovació dels espais i serveis
existents, i també s’obrirà aquest espai als ciutadans. “I sense deixar de
banda la importància de les infraestructures, el port de Barcelona
també vol posar l’accent i els esforços en el servei al client, l’eficiència i la qualitat com a factors
de competitivitat en un món cada

vegada més globalitzat”, subratlla
Valls.
TRASPÀS DE RODALIES
Capítol a part mereix l’estat de la xarxa
ferroviària a Catalunya, inclosa també
en el debat polític del nou finançament
i el compliment de l’Estatut. Després del
col·lapse que va patir Rodalies el 2007,
amb contínues avaries als trens i una indignació ciutadana cada vegada més
creixent contra Renfe, la Generalitat va
tornar a reclamar el traspàs del servei
per part del Govern central. Cosa que,
en un principi, no s’entreveia tan complicada com està resultant. En aquest
sentit, el president del Govern, José
Montilla, ha declarat en diverses ocasions que prefereix endarrerir la transferència fins que es donin totes les garanties necessàries i així evitar el risc
d’assumir un servei amb deficiències.
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D És necessari reforçar els àmbits de la investigació i la universitat

JORDI VALLS

FRANCESC ROBUSTÉ

ANDREU ULIED

PRESIDENT DEL PORT DE BARCELONA

DIRECTOR DEL CENTRE D’INNOVACIÓ DEL TRANSPORT

DIRECTOR DE MCRIT

“L’ampliació del port no persegueix
rèdits immediats, sinó aconseguir
una infraestructura de llarg
recorregut que doni feina i riquesa
de generació en generació”

el Periódico

“L’autèntic coll d’ampolla
en un futur immediat seran
els recursos humans amb formació
científica en aspectes com
la mobilitat o la gestió”

“Les escoles superiors
d’enginyeria confonen els fins
i els mitjans de la professió,
desorienten els alumnes i els
avorreixen de mala manera”

uctures

a l’espera del traspàs de Rodalies

Estació de tren per al transport de mercaderies al port de Barcelona.

Més innovació i formació
El futur passa per l’R+D i la posada al dia dels estudis superiors
M

E. P.
Àrea Monogràfics

o només es tracta de quines
infraestructures són necessàries, sinó també de com i
qui les fa. I aquí entren en joc
dos conceptes fonamentals de present
i futur en la construcció d’obres públiques: la investigació i la formació. En el
primer cas, el desenvolupament de processos innovadors s’ha incorporat ràpidament als projectes. En el segon cas,
es dóna la situació que els estudis d’enginyeria han emprès un camí a la baixa pel que fa a l’interès dels alumnes i
l’adaptació al nou segle, de manera que
des de diferents sectors es reclama una
renovació universitària.
El Centre d’Innovació del Transport
(Cenit) és un consorci establert entre la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) i la Generalitat que proporciona
ajuda a les institucions del país mitjançant l’estudi i la innovació en transport, mobilitat i logística. Implantacions
que requereixen una gran sofisticació
en càlculs i anàlisis de sistema, com el
disseny de la L-9 del metro de Barcelona, el pla d’autovies actualment en
construcció finançades per peatge a
l’ombra, la futura política de Tabasa que
afavorirà els vehicles menys contaminants i amb més ocupants o la potenciació de les autopistes del mar.
En tots aquests casos, les tecnologies de la informació i la comunicació hi
juguen un paper fonamental, tal com

N
Aquestes garanties han de venir del
Ministeri de Foment, que està pendent de presentar el pla de millora de
la xarxa de Rodalies de Barcelona, en
què han de quedar reflectides les inversions previstes i el calendari d’execució. Mentrestant, la Conselleria
de Política Territorial i Obres Públiques
ha elaborat el pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012, que
preveu una important inversió en la
xarxa ferroviària, en funció de la transferència que encara no arriba. El projecte, entre altres coses, contempla
la creació de nou línies de Rodalies a
Tarragona, Lleida i Girona, a més de
la utilització de les infraestructures de
l’alta velocitat per establir cinc noves
línies de tren que arribaran a una
velocitat de fins a 220 quilòmetres per
hora, per enllaçar Figueres, Girona,
Barcelona, Vilafranca del Penedès,

Tarragona, l’Aldea i Lleida.
I, finalment, queda la qüestió de
l’AVE. Després de tota una sèrie d’endarreriments en la seva arribada a la
capital catalana, finalment va fer la seva entrada per Sants-Estació a mitjans
de febrer de l’any passat. Al llarg del
2009, les tuneladores travessaran Barcelona pels carrers de Mallorca i Provença per connectar amb la Sagrera.
Aquesta intervenció ha generat tot tipus de polèmiques i pors entre els ciutadans, també pel fet que les màquines passaran a molt pocs metres dels
fonaments d’edificis tan emblemàtics
com la Sagrada Família.
I encara quedarà un altre tema pendent, com és l’extensió de la línia d’alta velocitat perquè connecti amb València, pel sud, i França, pel nord. Encara
que aquest transcendental projecte
també sembla que va per llarg.2

assegura Francesc Robusté, director
del Cenit: “Les TIC aporten informació molt valuosa en temps real i
permeten gestionar millor la mobilitat, tant de demanda com d’oferta de servei, cosa que permetrà
optimitzar les infraestructures existents al donar més serveis en quantitat i qualitat i estalviar, a més, recursos públics i patrimoni social”.
CAPITAL HUMÀ
La prioritat, en aquests moments, consisteix a posar al dia la dotació en infraestructures a Catalunya. En això tothom hi pot coincidir. No obstant, Robusté considera que en un futur immediat “el verdader coll d’ampolla”
poden ser no les infraestructures físiques, sinó “els recursos humans
amb formació científica en mobilitat i gestió”. Per això, el director del
Cenit i catedràtic de Transport reclama que els pactes contemplin tant projectes més optimitzats com capital
humà ben format, cosa que s’haurà de
vehicular a través de la formació superior adaptada a l’espai europeu d’educació superior (EEES), que ha de ser
capaç de proporcionar més sofisticació en el camp de la planificació, el disseny i la gestió.
Per la seva part, Andreu Ulied, director de Mcrit, empresa dedicada a la implantació de sistemes d’ajuda per a la
presa de decisions en planificació urbana, transport i medi ambient, assenyala directament unes facultats d’En-

ginyeria que perden estudiants any rere any. “Per estrany que pugui semblar, en la formació dels enginyers
de camins el temps que es dedica a
projectar i planificar infraestructures és ínfim”, explica. Una situació que
suposa que els estudiants acabin la carrera amb un bagatge científic alt, però
allunyats del que els demanarà la vida
real. “L’escola confon els mitjans i
els fins de la professió, desorienta
poc o molt els alumnes i els avorreix
de mala manera”, critica Ulied, que
constata que l’educació en enginyeria
més enllà del 2010 “no pot ser idèntica a la del 1860 ni a la del 1960”.
CONFUSIÓ DE MITJANS I FINS
No obstant, el director de Mcrit sí que
troba a faltar una cosa del passat.
“L’enginyeria ha de recuperar la
creativitat i el caràcter emprenedor,
l’èpica fins i tot, dels professionals
decimonònics, quan projectaven o
planificaven obres que encara avui
admirem”, apunta. I més ara, en època de crisi, moment en què s’han
“d’assajar solucions que mirin cap
endavant, i també cap enrere”. Aportacions que, segons diu, és improbable
que arribin de les escoles d’enginyeria, ja que un canvi radical afectaria inevitablement les condicions laborals dels
professors, de manera que s’hauran de
buscar, primer, fora del sistema universitari. “El que sí que és cert és que
són moments propicis per començar a canviar”, conclou.2
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MARIA ROSA REMOLÀ

JOSEP MARIA GUAL

JORDI LUDEVID

JOAN ESCUER

PTA. DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BCN

PT. DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA I LLEIDA

DEGÀ DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

PRESIDENT DEL COL·LEGI OFICIAL DE GEÒLEGS DE CATALUNYA

“Govern, agents
del sector i
ciutadans hem
d’unir esforços per
dissenyar el demà”

“Requerirà temps,
però estic segur
que reprendrem
la cultura
de l’estalvi”

“Fins avui, el
sector ha donat
més valor al
ciment que al
coneixement”

“En obra pública,
el grau de control
sobre la qualitat dels
estudis geotèrmics
ha de millorar molt”

Moment de reflexió i debat
L’autocrítica aplana el camí per afrontar el futur amb criteris de qualitat i competència
M

ALBERTO GONZÁLEZ
Àrea Monogràfics

a més d’una dècada que començàvem a recuperar-nos
de l’última crisi de la construcció. Des de llavors, hem
viscut uns anys de molta activitat,
en què s’han fet bé algunes coses i
altres coses, no. Uns anys en què
l’activitat frenètica no ens ha deixat
veure més enllà de l’atrafegat dia a
dia”. En canvi, diu Maria Rosa Remolà,
presidenta del Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona, ara
és el moment de l’anàlisi, d’aturar-nos
per veure on hem equivocat el camí i intentar aportar solucions i millores. I
aquesta reflexió, segons la presidenta,
no la podem fer individualment: “Govern, agents del sector i ciutadans
hem d’unir esforços per dissenyar
el demà. Un futur amb un desenvolupament sostenible de la nostra activitat econòmica; una construcció
amb un nivell de qualitat superior,
amb més seguretat i que respecti el
medi ambient. Aquest és el moment
per a la reflexió i el debat, per a la
formació i el reciclatge professional,
per a la creativitat i la innovació”,
afegeix.
Pel que fa al seu col·lectiu professional, Remolà assegura que els aparelladors i arquitectes tècnics han disfrutat
d’una gran consideració durant els últims anys. “Ara hem fet un pas endavant amb la posada en marxa del nou
espai europeu d’educació superior i
la nostra formació universitària s’ha
reforçat amb la nova titulació de grau
d’enginyer d’edificació, identificable
a tot Europa”, admet la presidenta.
Remolà reconeix que la crisi econòmica que passem repercutirà sobre l’activitat del col·lectiu que representa, però
al mateix temps confia que la “professió en sortirà reforçada” si se saben
aprofitar les oportunitats: “Explotar la

F

FERNANDO BAGUÉ

nostra polivalència, reservar un
temps per completar la nostra formació, mantenir-nos al dia i ser més
competitius”.
Per Josep Maria Gual, president del
Col·legi d’Administradors de Finques de
Barcelona i Lleida, a l’actual parada del
mercat s’hi afegeix un factor diferencial
que ho ha complicat molt més: “Han
canviat les regles del joc. Les entitats financeres tenien molts diners
per col·locar i els deixaven, tenint en
compte únicament la quota mensual
que es podia pagar. No era necessari tenir estalvis per poder comprar
un pis. L’enrenou financer que estem
vivint ha conduït a un altre replantejament dels criteris per concedir crèdits: torna a ser un percentatge del
preu del pis”. Per això, Gual destaca
que ara el ciutadà ha de recuperar el
costum d’estalviar, “que no és fàcil”,
per poder donar una part del preu del
pis com a entrada. “Requerirà temps,
però estic segur que reprendrem la
cultura de l’estalvi”, afirma.
DE 4.000 A 10.000 COL·LEGIATS
Els últims temps, l’exercici professional
de l’arquitectura també ha canviat completament. “En 14 anys hem passat
de 4.000 a 10.000 col·legiats, un
col·lectiu cada vegada més nombrós
que, majoritàriament, treballa ja per
compte aliè, moltes vegades per a
societats d’arquitectura, un altre fenomen en progressió”, analitza Jordi
Ludevid, degà del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya. Així mateix, el portaveu
del Coac recorda que el marc jurídic que
regula la seva feina és totalment nou, en
resposta a un mercat cada vegada més
exigent: “La LOE, el CTE, l’ecoeficiència i la certificació energètica,
la llei de societats professionals, la
llei catalana de vivenda, etcètera”.
Amb tot, considera que “l’arquitectura catalana disfruta de bona salut,
fidel als principis que la distingei-

Silueta de l’Hotel Vela, en construcció, al costat de la platja de la Barceloneta.

AMB CAPACITAT D’ADAPTACIÓ
A UN ENTORN CANVIANT

L’ARQUITECTURA
CATALANA DISFRUTA
DE BONA SALUT,FIDEL
ALS SEUS PRINCIPIS

xen, però adaptant-se a un entorn
canviant”.
La crítica de Ludevid va dirigida en
una altra direcció: “Fins avui, el sector ha donat més valor al ciment que
al coneixement: baixa productivitat,
falta d’estímul a la creativitat i la innovació, legitimitat social precària”.
El degà veu ara una oportunitat en la re-

habilitació i qualifica l’actual com un
“bon moment per millorar processos i escurçar tràmits”. En aquest
sentit, el Coac treballa intensament en
el desenvolupament de la certificació de
qualitat de projectes, on és pioner amb
el Visat Coac Plus, que ja és una realitat a Barcelona i Sabadell. Segons Ludevid, aquest visat d’idoneïtat “és una
resposta activa, eficient, amb garanties i de qualitat en favor de la
millora dels processos vinculats a
l’edificació”.
ESTABILITAT GARANTIDA
Un altre dels col·lectius que s’ha vist recolzat pel nou marc legal és el dels geòlegs. “Des de la promulgació i aplicació del CTE, que obliga a portar
a terme un estudi geològic del terreny previ a l’edificació, la gran majoria de les edificacions i construccions noves tenen garantida la seva
estabilitat gràcies a aquest tipus
d’estudis”, afirma Joan Escuer, president del Col·legi Oficial de Geòlegs de
Catalunya. El grau d’exigència en
aquest sentit és ara molt elevat i els
geòlegs aconsegueixen oferir aquest tipus de serveis a uns preus força competitius.
“Aquest panorama contrasta fortament amb el sector de l’obra pública, en què, si bé la situació ha millorat, el grau de control sobre la
qualitat i abast dels estudis geològics encara ha de millorar molt
més”, reconeix Escuer. “Només hem
de recordar els successos relacionats amb l’arribada de l’AVE a Barcelona, per citar només un exemple”, destaca.
La mateixa font assegura que una part
molt significativa dels desviaments pressupostaris en l’obra pública és deguda
a deficiències en l’abast i la qualitat dels
estudis geològics i geotècnics, “malgrat la bona feina dels professionals”, conclou Escuer.2
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JORDI PEDREROL

JOAN RIBÓ

JOAN SÁNCHEZ

JOSEP ORIOL

PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE CONSTRUCCIÓ DEL COL·LEGI
OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

DEGÀ DEL COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE BCN

DEGÀ DEL COL·LEGI D’ENGINYERS TÈCNICS D’OBRES
PÚBLIQUES DE CATALUNYA

DEGÀ DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS
I PORTS DE CATALUNYA

“En la destrucció
del teixit empresarial
ha sorprès la miopia
dels polítics
i els sindicats”

“Les instal·lacions
obliguen a fer que els
professionals tinguin
una visió global del
procés constructiu”

“Els que estiguin
més ben
preparats seran
els que podran
tirar endavant”

“És moment de
debatre la idoneïtat
dels grans projectes
amb les parts
implicades”

La interpretació de la recessió
Convé establir les arrels profundes de la crisi per evitar situacions similars en el futur
M

perversament afavoridora del treballador de menys rendiment i amb
unes empreses multinacionals no espanyoles, tendents a tancar abans
plantes en altres països que al seu
propi, no estem precisament molt
ben situats”.
Intentant projectar una mica de llum
sobre les dificultats actuals, el degà del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona, Joan Ribó, apel·la a la multidisciplinaritat. “Les instal·lacions, que
són la verdadera ànima dels edificis,
obliguen a fer que els professionals
implicats tinguin una visió global i integradora del procés constructiu.
D’una altra manera no s’aconseguirien les metes que actualment permet la tecnologia ni s’obtindria la necessària seguretat”, considera Ribó.

ALBERTO GONZÁLEZ
Àrea Monogràfics

ntendre el present implica girar
la mirada cap al passat. És el
que fa Jordi Pedrerol, president
de la comissió de construcció
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
de Catalunya, al recordar com ha evolucionat l’enginyeria industrial en els últims temps. “Va viure la seva època
d’esplendor en la dècada dels 60 i
fins a finals dels 70. Durant aquest
període les enginyeries van tenir plena ocupació, basada en projectes de
noves plantes, en part de capital nacional, però en gran mesura de capital forà. Això va generar ocupació
i riquesa, cosa que va permetre que
poguéssim abandonar el qualificatiu
de país subdesenvolupat”, recorda.
Però l’anomenada crisi del petroli dels
anys 79 i 80 va sumir Espanya en una
postració que va afectar greument la
construcció industrial.
Al final de la dècada dels 80 la situació havia millorat sensiblement, i grans
inversions com les de General Motors o
Seat encara van ser fortes generadores
d’ocupació neta. “Però aquest va ser
el final d’una època”, rememora Pedrerol. “A partir de llavors va desaparèixer pràcticament la construcció
de noves plantes industrials generadores d’ocupació, per passar a una
altra situació: les noves construccions van tenir com a objectiu millorar la rendibilitat, fabricant el mateix
sense generar ocupació, o amb destrucció parcial de l’existent”. La dècada dels 90 va començar a conèixer el
tancament d’unes plantes a canvi de la
potenciació d’altres que ja tenia la mateixa firma, situació facilitada per l’existència d’un mercat comú que ja no exigia una fabricació distribuïda per països.
Però el pitjor encara havia d’arribar. I
ho va fer en aquesta dècada. A la concentració de la fabricació per aconseguir
economies d’escala, va seguir el tanca-

E

Obres de l’AVE a l’altura del pont de Bac de Roda, a Barcelona.

la reflexió
VOT DE CONFIANÇA A LA CONSTRUCCIÓ

Confiar en la mutabilitat
“ELS BONS TEMPS passen, però els dolents també. La mutabilitat és la nostra tragèdia, però també la nostra esperança”, assenyalava el filòsof romà
Boeci. Una reflexió que avui serveix de consol per a la construcció, segons
Josep Oriol, degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. “La construcció ha estat, és i serà un motor de progrés. En aquests
moments, des de la promoció privada i pública, se li ha de donar suport, amb
propostes que aportin valor afegit i que permetin reactivar més racionalment
aquesta activitat generadora de benestar”. Potser no és moment de grans
inversions, pensa el degà, “però sí d’abordar actuacions menys espectaculars i molt efectives, de debatre la idoneïtat dels grans projectes amb les parts
implicades i començar a treballar en innovadores fórmules de gestió de les
infraestructures ja operatives”.

ment de plantes i la seva deslocalització
a zones amb uns costos laborals menors
i amb una legislació laboral molt menys
protectora del treballador. “En el procés
de destrucció del teixit industrial ha
resultat sorprenent la miopia dels polítics i els sindicats. Si bé els costos
laborals eren principalment fruit d’una elevació del nivell de vida, que
constituïa una realitat de difícil renúncia, l’absurda rigidesa del nostre
ordenament laboral hauria d’haver estat objecte de debat i modificació fa
molts anys”, opina Pedrerol.
Tot i que es voldria equivocar en el seu
pronòstic, preveu que el futur no es presenta favorable. “Amb sous alts en relació amb els competidors de l’Orient, amb una legislació poc donada
a facilitar la flexibilitat de plantilles i

SOLUCIONS DEL PASSAT
Encara que pogués ser titllat de poc innovador, el Col·legi d’Enginyers Tècnics
d’Obres Públiques de Catalunya considera que les solucions a l’actual crisi de
la construcció són les que van ser utilitzades abans en situacions similars, però
convenientment adaptades i adequades
als nostres temps.
“S’ha d’afrontar la crisi amb la inversió dels diners de tothom, mitjançant les administracions públiques, amb infraestructures que
impulsin Catalunya als primers llocs
europeus en ràtios de comunicacions
tant terrestres, aèries i marítimes
com tecnològiques”, aconsella Joan
Sánchez, degà del col·legi professional.
Convé fer-ho, diu, per generar feina,
perquè les obres són riquesa i valor afegit per al país i perquè ja es comença a
parlar de la situació en què ens trobarem
després de la crisi. “Doncs bé, el que
senzillament passarà és que els que
estiguin més ben preparats en formació, tecnologia i infraestructures
seran els que podran tirar endavant
i superar més aviat aquesta crisi”,
sentencia Sánchez.2
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D El desenvolupament urbà s’ha de sotmetre a criteris de sostenibilitat

LES OPINIONS
JOSÉ MIARNAU

D
REPARTIMENT D’ESFORÇOS
DE FORMA EQUITATIVA

Barcelona és només el centre neuràlgic del territori.
Però la comunitat catalana és molt més. Per això és
important que el desenvolupament dels pobles i ciutats arribi de forma generosa i uniforme a totes les
comarques del país.

CONSELLER DELEGAT DEL GRUP COMSA

“La resposta a la crisi ha de
passar per mantenir inversions
sostingudes i millorar les
condicions en els sistemes de
finançament públic i privat”

Una Catalunya en permanent co

L’evolució urbanística de les ciutats ha sabut seguir el ritme de la modernitat i donar resposta als int
El pla territorial
metropolità de
BCN té com a
horitzó l’any 2026
M

l’apunt

uns 452 milions). Després hi ha la partida destinada a la provisió d’equipaments
(comporta una inversió de 216,2 milions,
un 21,8%), seguida de la rehabilitació
d’elements comuns dels edificis, la millora de l’accessibilitat, el foment de la
sostenibilitat i la incorporació de noves
tecnologies.

A. GONZÁLEZ // D. REINA
Àrea Monogràfics

esulta curiós desenterrar alguns exemplars antics del
monogràfic Catalunya Construeix. Són la prova que, a
través de les seves pàgines,
s’han pogut sintetitzar els avatars d’un
sector que, valorant-lo globalment, ha
donat més alegries que penes. Per
exemple, el 1996: s’inauguraven importants centres comercials, com el Max
Center de l’Hospitalet de Llobregat o el
Centre de la Vila, davant les platges de
Barcelona. Les ciutats s’entestaven en
l’ordenació del trànsit rodat i, per alliberar el nivell de carrer, es recorria a la
construcció d’aparcaments subterranis,
obres d’una enginyeria cada vegada més
perfecta. El Consorci de la Zona Franca
agafava nous camins sota la tutela del
seu nou president, Enrique Lacalle, que
somiava a convertir aquesta àrea logística en un referent a nivell europeu. Aspiracions també al voltant de l’AVE, que
potser algun dia enllaçaria amb la xarxa
europea d’alta velocitat. Les ciutats de
l’àrea metropolitana experimentaven una
gran transformació urbanística que intentava adaptar la realitat social, econòmica, comercial i industrial als nous
temps.
Ara tornem al present. Catalunya, en
la seva totalitat, presenta una imatge
bastant diferent, després de tots aquests
anys d’efusivitat constructiva. La majoria dels objectius que fa 15 anys es plantejava la Generalitat amb relació al disseny de les ciutats són ara realitats. I se
segueix actuant.
Des del 2004, per exemple, s’han posat en marxa cinc convocatòries de la
llei de barris que han permès impulsar
projectes de millora i rehabilitació integral en 92 barris situats en 77 municipis
catalans. Fins ara, la Generalitat ha concedit 495 milions d’euros per cofinançar
els projectes seleccionats (la inversió total arriba als 990 milions d’euros). Un esforç inversor de les administracions públiques que beneficia directament més
de 804.000 persones, és a dir, l’11,2%
de la població de Catalunya.
El volum de despesa més gran es
concentra en les intervencions per a la
millora de l’espai públic i la dotació de
zones verdes (amb un 45,7% del total,

R

APARCAMENTS I GARATGES

Començant
per baix
“NO PODIEN faltar a aquesta cita commemorativa dels 15 anys
de Catalunya Construeix aquells
que, construint des de baix, en el
sector dels aparcaments i els
garatges, hem aportat el nostre
granet de sorra, tot i estant en un
ram d’activitat en què som pocs
i correm el risc d’aparèixer sempre els mateixos”. Ramon Llopart,
vicepresident de l’Associació
Espanyola d’Aparcaments i Garatges, recorda que, durant els
últims 15 anys, l’entitat a la qual
representa ha mantingut un fidel
compromís de col·laboració amb
aquesta publicació. “Des del
1994 hem vist com aquell suplement de només cinc pàgines
en blanc i negre evolucionava fins
a l’últim especial de l’any 2008,
amb 16 pàgines a color, dedicat
al segon Seminari Ibèric d’Aparcament i Mobilitat Urbana de
Saragossa, que vaig tenir l’honor
de dirigir”, recorda el vicepresident.
“El nostre gremi va començar
construint des de baix en una
època en què encara eren poc
freqüents les construccions subterrànies. Fa 15 anys furgar en les
entranyes de la terra estava
reservat a alguns bojos entusiastes, mentre que ara les obres
subterrànies estan a l’ordre del
dia. Vam ser els pioners d’una activitat que, pel fet de ser poc
vista, és poc coneguda. Qui ens
anava a dir que l’any 2009 tindríem set tuneladores foradant el
subsòl de Barcelona i a tothom li
semblaria ben normal...”, fa broma Llopart.

ELS VOLTANTS DE LA CAPITAL
Pel que fa a la regió metropolitana, la
Generalitat impulsa un pla territorial de
gran abast que estableixi els criteris bàsics per garantir un desenvolupament
urbanístic ordenat i sostenible, ja que
aquesta és la zona més poblada de tota la comunitat. Igualment, es tracta d’una eina que delimita els espais d’interès
paisatgístic i estratègic que s’han de preservar i que impulsa una línia viària i ferroviària que faci possible el seu creixement futur, amb un horitzó temporal
establert l’any 2026. El pla territorial metropolità de Barcelona comprèn el territori que inclouen les comarques de l’Alt
Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès
Occidental i el Vallès Oriental, amb una
superfície de 3.236 quilòmetres quadrats
repartits entre 164 municipis.
“Malgrat el gran esforç que estan
fent les administracions per mantenir la inversió, les conseqüències no
són immediates”, aporta José Miarnau, conseller delegat del grup Comsa.
“El gran nombre d’empreses licitadores ens ha portat a una competència agressiva que ha fet evolucionar les baixes de les ofertes fins
a cotes de dubtosa rendibilitat.
Aquest escenari, impulsat també
pels costos elevats, determina uns
resultats cada vegada més ajustats
i una perspectiva de futur difícil”,
confessa Miarnau. Segons la seva opinió, “la resposta a la crisi ha de passar per mantenir inversions sostingudes i millorar les condicions en
els sistemes de finançament públic
i privat perquè atreguin el capital
privat i permetin el seu finançament”. Però les empreses han de prendre la iniciativa en temps de canvi, postula Miarnau. “Encara que som
conscients del seu alentiment a causa de la crisi financera, a Comsa esperem continuar els processos d’internacionalització i diversificació
que vam iniciar fa uns anys”, afegeix
Miarnau. L’empresa té a favor seu, opina el seu conseller delegat, el fet de no
tenir una dependència immobiliària destacada, cosa que li permet partir d’una
posició més avantatjosa a l’hora d’afrontar la crisi. Mirant cap al futur, Miarnau es mostra optimista: “Pensem que

Imatge aèria del Sincrotró de Cerdanyola del Vallès i obres als voltants de l’edifici circular.

tota crisi implica una situació de
canvi, i tot canvi comporta oportunitats”.
DIVERSIFICAR PER CRÉIXER
Una altra de les companyies destacades
del sector és Fomento de Construcciones y Contratas. FCC és la matriu d’un
dels primers grups de la construcció i de
serveis a Espanya, tant per volum de negoci com per rendibilitat. La seva estratègia de creixement s’ha orientat tradicionalment cap a la diversificació, com
ho demostra el fet que, sent originàriament una empresa de construcció, el

ELS PROJECTES DE MILLORA
AFECTEN 77 MUNICIPIS CATALANS

DES DEL 2004 S’HAN
POSAT EN MARXA
CINC CONVOCATÒRIES
DE LA LLEI DE BARRIS
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RAMON LLOPART

ALBERT SERRATOSA

JORGE PIERA

VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D’APARCAMENTS I GARATGES

URBANISTA I ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

SUBDIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓ DE L’ÀREA 3 DE FCC

“Fa 15 anys furgar en les
entranyes de la terra estava
reservat a alguns bojos entusiastes,
mentre que ara les obres
subterrànies estan a l’ordre del dia”
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“L’any 2008 Catalunya ha perdut,
per exemple, un milió de turistes
estrangers, el sector de la construcció
s’ha col·lapsat i perilla la indústria
de l’automoció”

“Durant les últimes dècades,
les realitzacions de FCC, tant
promogudes pel sector públic
com pel privat, constitueixen
referències obligades”

nstrucció

terrogants ciutadans

L’AVE travessa el riu Segre, a Lleida.

El transport pot implicar
la recuperació
Potenciar les infraestructures comporta una reducció de l’atur
M

D. R. // A. G.
Àrea Monogràfics

es infraestructures de transport
no són per si mateixes el repte
més important a què ens enfrontem a escala urbanística. No
obstant, sense elles no pot millorar ni el
benestar, ni la salut, ni l’educació, no es
pot disminuir les taxes de desocupació,
augmentar l’eficiència del sistema productiu o combatre la crisi econòmica.
“L’any 2008 Catalunya ha perdut, per
exemple, un milió de turistes estrangers, el sector de la construcció s’ha
col·lapsat i perilla la indústria de l’automoció”, resumeix Albert Serratosa,
prestigiós urbanista i enginyer de camins,
canals i ports. ¿Quin és el preu social d’aquesta cadena de contrarietats?
El que falla, per sobre de tot, són les
connexions exteriors, opina aquest expert. A part dels ports i aeroports, tenim quatre portes bàsiques d’entrada i
sortida: la parella composta per la Jonquera i Portbou, Amposta, el túnel del
Cadí i del Pimorent i Soses, a Lleida. Però
només aquesta última porta disposa dels
quatre serveis essencials, és a dir, carretera desdoblada, autopista, tren convencional i tren de gran velocitat. “Completar els serveis de les altres portes
és una de les prioritats bàsiques”,

L

1911 va iniciar la seva activitat en el
camp dels serveis públics amb un contracte de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Barcelona. “Durant les últimes dècades, les seves
realitzacions, tant promogudes pel
sector públic com pel privat, constitueixen referències obligades entre
les grans obres del segle”, diu Jorge
Piera, subdirector general de construcció de FCC. Com a mostra destaquen
la participació activa en la dotació d’infraestructures amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona, la
construcció de diversos trams de la ron-

da i el port olímpic, el World Trade Center, l’autopista Castelldefels-Sitges i Sitges-el Vendrell o la rehabilitació del Palau Nacional. Entre les actuacions que
avui dia tenen entre mans, destaca la
Ciutat de la Justícia de Barcelona, la nova terminal de l’aeroport del Prat, les
torres Toyo Ito (situades a la plaça d’Europa), diferents trams de la nova línia 9
del metro de Barcelona, el túnel de Bracons (entre Vic i Olot) o l’Hotel Vela, a
Barcelona. Catalunya segueix endavant.
D’aquí a 15 anys més, ens sorprendrem
de tots els nous reptes que s’han aconseguit.2

anota Serratosa. A més a més, l’urbanista manifesta quines són altres actuacions que considera urgents.
QUATRE APARTATS
DFerrocarril. Completar la línia mediterrània del TGV des del límit amb Castelló de la Plana fins a la Jonquera; convertir l’eix Barcelona-Puigcerdà a l’ample
de via europea, reduint el pendent en el
tram Ripoll-Alp mitjançant una variant per
Merolla i un túnel al Moixeró per fer la línia apta per a mercaderies; reconvertir el
tram Ripoll-Toses-Puigcerdà per potenciar el seu caràcter turístic i enllaçar-lo
amb el Tren Groc francès; completar els
estudis d’un possible Eix Transversal Ferroviari (Palamós-Girona-Vic-ManresaIgualada-Lleida).
DXarxa viària. Completar l’ampliació a
tres carrils per sentit de l’AP-7; convertir en autopista l’Eix Transversal amb millora del traçat entre Vic i Girona; continuar el desdoblament de l’Eix Pirinenc
entre la Jonquera i el Pont de Suert, amb
un nou traçat entre Ripoll i el túnel del
Cadí, passant per Merolla i Guardiola de
Berguedà; completar la reconversió a
quatre carrils de l’antiga N-2 fins a la Jonquera amb un nou traçat entre Barcelona i Tordera; completar la reconversió
a quatre carrils de l’Eix del Llobregat entre Berga i Puigcerdà; completar a qua-

tre carrils l’Eix del Ter entre Vic i Ripoll i
enllaçar-lo per Campdevànol i Merolla
amb l’Eix del Llobregat; continuar l’ampliació de l’Eix Occidental entre Amposta
i la Vall d’Aran; millorar la connexió ReusFalset-Móra d’Ebre-Gandesa-límit amb
Aragó; millorar els eixos Lleida-BalaguerTremp-Sort amb un nou túnel.
DÀrea Metropolitana de Barcelona.
Completar la via orbital entre Granollers
i la carretera desdoblada Igualada-Vilafranca del Penedès, prolongant a més
aquesta última via fins a Vilanova i la Geltrú; donar continuïtat al passeig marítim
del Maresme (Barcelona-Malgrat) resituant la línia fèrria; permeabilitzar la
serralada del litoral; completar el vuit
ferroviari del Vallès (plaça de CatalunyaSagrera-Cerdanyola-estació del Vallès
del TGV-Terrassa-Sabadell-estació del
Vallès-Sant Cugat-estació de Santsplaça de Catalunya); acabar les ampliacions o la nova construcció de ports i
aeroports.
DAltres actuacions. Reconvertir a peatge indirecte totes les vies de pagament;
continuar amb l’ús de travesses ferroviàries polivalents a les zones renovades
per unificar a mitjà termini totes les línies
amb l’ample europeu; elaborar programes com a eines per desenvolupar ordenadament els plans i fer-ne el corresponent seguiment.2
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ENRIQUE CORRAL ÁLVAREZ

RAMÓN GARCÍA-BRAGADO

ANTON M. CHECA

GEMMA CAROL

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ

VICEPRESIDENT DE LOCALRET

DIRECTOR DE L’ITEC

GERENT DEL SERVEI DE PREVENCIÓ GAUDÍ

“La formació
possibilita una
millor adaptació
a tota mena de cicles
econòmics”

“Les infraestructures
de telecomunicacions
són elements bàsics
per a la societat
del benestar”

“La informàtica
és una eina
imprescindible que
ha afavorit la qualitat
de projectes i obres”

“La seguretat laboral,
la productivitat i la
qualitat són aspectes
empresarials que
no van separats”

Un procés
clau per a la
modernització
La construcció ha assimilat les noves
tecnologies, la formació i la prevenció
M

EDUARD PALOMARES
Àrea Monogràfics

evolució del sector de la construcció a Catalunya durant els
últims 15 anys no només es
pot avaluar a partir de dades
palpables i estadístiques sobre vivendes,
infraestructures i obres públiques, ja que
també entren en joc tota una sèrie de variables intangibles. El treball de les institucions i de diverses entitats en qüestions
com la introducció de les noves tecnologies, l’augment de la formació dels treballadors o la implicació amb la seguretat laboral en les obres han estat clau en
la modernització de la professió durant
les últimes dècades.
Un exemple clar és el que explica Antón M. Checa, director de l’Institut de la
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (Itec): “Fa una mica més de 15
anys, el sector de la construcció i la
informàtica a penes es coneixien, encara que ara mateix aquesta afirmació pugui semblar inversemblant”. Per
sort, tot ha canviat molt des de començaments dels 80, quan l’Itec va subministrar ordinadors portàtils de 20 MB
de disc dur i més de quatre quilos de pes
a les empreses que participaven en les
obres per als Jocs Olímpics del 1992.
“Ara és una eina imprescindible que
ha afavorit en molts aspectes la qualitat dels projectes i l’execució de les
obres”, explica Checa. “Ja ningú hi
pensa –afegeix el director de l’Itec– en
termes de despesa, sinó d’inversió.
El futur és prometedor”.

L’

Els municipis també han contribuït a
aquesta posada al dia a nivell tecnològic.
El 1997, més de 800 entitats locals van
crear Localret per impulsar de forma coordinada el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). “Actualment, es continua
apostant per les infraestructures de
telecomunicacions com a elements
bàsics per a la generació de riquesa,
la millora de la productivitat, l’estalvi energètic i la societat del benestar”, assenyala Ramón García-Bragado,
vicepresident de Localret. Això es tradueix en la implantació de xarxes troncals de fibra òptica, l’extensió de la banda ampla en l’àmbit rural o la preparació
dels carrers per acollir les xarxes de nova generació.
No obstant, García-Bragado reclama
una “implicació encara més contundent de la inversió pública que permeti disposar de telecomunicacions
de qualitat, evitant el risc de fractura digital”. De moment, la Generalitat i
Localret ja han posat en marxa una iniciativa anomenada ITCat, que consisteix
a unir els municipis mitjançant xarxes de
fibra.
PROFESSIONALS COMPETITIUS
De manera paral·lela, la formació dins del
sector de la construcció ha permès la dotació d’un capital humà més competitiu
i capacitat per desenvolupar la seva feina. Tot i que encara s’han de redoblar els
esforços en aquest camp, i més encara
en una situació de crisi com l’actual. “La
formació possibilita una millor adap-

Edifici en obres dotat de les mesures de seguretat necessàries per garantir la prevenció de riscos.

MILLORA SUBSTANCIAL A PARTIR
DE LES OBRES OLÍMPIQUES

LES EMPRESES NO
USAVEN APLICACIONS
INFORMÀTIQUES FA
POC MÉS DE 15 ANYS

tació a tota mena de cicles econòmics”, assegura Enrique Corral Álvarez,
director general de la Fundació Laboral
de la Construcció, que opina que és el
moment de possibilitar “l’accés a nous
coneixements i a noves especialitats
a aquells que es veuen afectats per
la disminució de l’activitat, així com
proporcionar treballadors més qualificats a les empreses”. El 2008, la
fundació ha format més de 120.000 professionals del sector, xifra que duplica la
del 2007.
La prevenció de riscos laborals en la
construcció també ha experimentat una
important evolució en els últims 15 anys,
de tal manera que s’ha passat de considerar la seguretat simplement com un
aspecte necessari per complir amb la
normativa al convenciment que s’han d’a-

valuar els riscos des del mateix origen,
és a dir, en la fase del projecte. El Servei
de Prevenció Gaudí, tal com afirma la seva gerent, Gemma Carol, considera que
el sector ha recorregut una “trajectòria
satisfactòria en la implantació d’una
gestió eficient en prevenció”. En ple
2009, ja ningú discuteix que la seguretat
laboral és un valor estratègic que va de
la mà de la qualitat i la productivitat. I la
crisi econòmica no pot ser una excusa.
“No podem deixar que tot allò que
hem construït i integrat dins de la política de l’empresa es perdi. El benefici real de la prevenció és molt valuós per mantenir un capital humà
competent i polivalent, a més del valor que representa per a la imatge
corporativa de l’empresa”, afirma Carol per acabar.2
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ALTERNATIVES A L’ACTIVITAT
RESIDENCIAL

NÉSTOR TURRÓ

DOMÈNEC GRÀCIA

JOSEP MARIA JAQUET

PRESIDENT DEL GREMI DE CONSTRUCTORS
D’OBRES DE BARCELONA I COMARQUES

PRESIDENT DEL GREMI EMPRESARIAL
D’ASCENSORS DE CATALUNYA

DIRECTOR GENERAL
DE CONSTRUMÁTICA

“Necessitem que la
rehabilitació estigui
sotmesa a un tipus
d’IVA del 7%, en lloc
del 16% vigent”

“La salut del parc
d’ascensors és
bona, tot i que n’hi
ha alguns que ja
han quedat vells”

“L’ús de les noves
tecnologies permet
avançar cap a
més productivitat
i eficiència del sector ”

Receptes contra la frenada del sector
Més obra pública, rehabilitació i noves tecnologies per superar la desacceleració de la construcció
Catalunya (Gedac), assegura que, tot i
que la salut del parc d’ascensors és bona, n’hi ha una part que ja han quedat
vells. “Aquests aparells tenen una vida útil de 30 anys i, actualment, molts
d’ells superen els 50 anys. Els propietaris han de ser conscients que es
tracta d’una màquina que també envelleix i que ha de ser substituïda”,
adverteix. A la vegada, recorda que hi ha
una norma que estableix 16 punts complementaris de seguretat que s’han d’aplicar als elevadors ja existents. “És bàsic portar a terme un manteniment
adequat de l’ascensor, i reformar-lo
quan sigui necessari”, sentencia.

Els constructors
de BCN asseguren
que tornarà l’època
de creixement
M

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics

aportació de la construcció
al PIB espanyol va arribar al
17,9% el 2007, al mateix
temps que ocupava el 13%
de treballadors del país. Ara, després
d’un cicle expansiu de prop de 15 anys,
el sector es troba immers en una forta
contracció com a conseqüència de diferents factors, entre ells la crisi econòmica global. La foto fixa de la situació és
que la venda de pisos ha patit una forta desacceleració, tant perquè els ciutadans no poden fer front als preus actuals de l’habitatge com perquè els
bancs han tancat l’aixeta de la concessió de les hipoteques. Els professionals,
no obstant, asseguren que només es
tracta d’una qüestió conjuntural. “Tal
com va passar després de la frenada del 1992 i el 1993, tinc plena confiança que tornaran les etapes de
creixement i prosperitat”, assegura
Néstor Turró, president del Gremi de
Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques. Per aconseguir que sigui així,
apunta dues solucions: l’obra pública i
la rehabilitació.
Dos apartats que han d’ajudar a atenuar l’atur en la construcció residencial.
“Les administracions públiques, ja
siguin estatals, autonòmiques i locals, han de contribuir a fer que el
ritme de licitacions no decaigui, i per
això valorem molt positivament el
fons de 8.000 milions d’euros per
obra pública municipal creat pel Govern de l’Estat”, assenyala Turró. Un
paquet d’inversió que ja ha cobert actualment el 99% de tot el seu pressu-

L’

Rehabilitació d’un edifici situat a la confluència dels carrers de Consell de Cent i Casanovas, a Barcelona.

post, i que arriba a 8.107 municipis, tots
els que hi ha a Espanya menys cinc. A
Catalunya, només dues poblacions no
han optat al finançament, Arres (Vall d’Aran) i la Quar (Berguedà), que no tenien
cap projecte a la vista. Aquesta iniciativa, segons el Ministeri de Vivenda, permetrà la contractació de més de 278.000
treballadors de la construcció.
PER SOTA D’EUROPA
Pel que fa a la rehabilitació, el gremi considera que es tracta d’un subsector amb
un elevat nombre d’oportunitats a Espanya, tenint en compte que el seu pes
actual és únicament del 25%, mentre

LA VIDA ÚTIL DELS ELEVADORS SE SITUA
AL VOLTANT DELS 30 ANYS

ELS INSTAL·LADORS
D’ASCENSORS AVISEN
DE LA NECESSITAT DE
RENOVAR ELS APARELLS

que a la resta d’Europa se situa al voltant del 36%. “Però necessitem que
estigui adscrita, sense excepció, a
un tipus reduït de l’IVA del 7%, en
comptes del 16% vigent”, reclama
Néstor Turró. Un camp en què també té
un paper important un altre gremi, el dels
instal·ladors d’ascensors. En els últims
temps, tant per l’alt ritme de construcció d’obra nova com per la col·locació
d’elevadors a les finques que no en tenien, s’ha arribat fins a la xifra de 6.000
ascensors nous per any.
No obstant, encara queda molt terreny
per recórrer. Domènec Gràcia, president
del Gremi Empresarial d’Ascensors de

CONVIVÈNCIA ENTRE TECNOLOGIES
La superació de l’actual crisi passa per
potenciar l’obra pública i la rehabilitació,
però també, sens dubte, per impulsar,
encara més, l’ús dels avenços tecnològics. “Si repassem la trajectòria que
ha seguit el sector de la construcció,
l’arquitectura i l’enginyeria en relació
amb les noves tecnologies, podem
dir que les relacions són més estretes”, explica Josep Maria Jaquet, director general del portal Construmática. Un
procés que ha permès, entre altres coses, la convivència entre eines separades per milers d’anys, com la plomada i
l’escaire, amb la gestió de projectes en
línia i temps real que ofereix l’aplicació
Building Information Modeling (BIM).
“Una altra de les revolucions que
hem viscut, en bona part gràcies a
internet, ha sigut l’accés a la informació i la seva explotació per part
de la col·lectivitat, cosa que permet
fer avanços pel que fa al desenvolupament de nous materials, aplicacions i solucions de mobilitat”, continua Jaquet, que considera fonamental
que aqueste relacions es continuïn establint en un futur pròxim, per avançar
cap a “un augment de la productivitat i l’eficiència”, que permeti al sector experimentar la seva “pròpia revolució industrial”.2
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D La professió analitza la problemàtica de la vivenda

la tribuna
Enrique

VENDRELL

DLa responsabilitat d’aquest col·lectiu professional és la
millor garantia per als consumidors i les seves famílies

ADVOCAT. ASSESSOR JURÍDIC DEL CONSELL DE COL·LEGIS
D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE CATALUNYA

L’ADMINISTRADOR DE FINQUES
ÉS UNA FIGURA IMPRESCINDIBLE
Mesures que facilitin l’execució de la resolució judicial, sense necessitat d’instar
una nova demanda ni d’endarrerir-la fins
que transcorri el termini de 20 dies, i un
mes addicional si l’arrendatari de la vivenda ho sol·licita. Tot això provoca la
multiplicació dels mesos insatisfets per
l’arrendatari fins que el propietari al final
recupera la vivenda o la finca arrendada
per poder-la tornar a arrendar, si està en
bon estat –cosa que no és habitual–, i si
encara l’hi queden ganes. Una altra proposta seria fins i tot la tipificació penal
d’aquella actuació dolosa de l’inquilí que
es nega a la devolució de la vivenda
arrendada malgrat haver estat requerit
per la falta de pagament dels lloguers,
que suposaria a més una important mesura dissuasòria per als que es dediquen
a aquesta fraudulenta activitat de forma
reiterada.

n l’actual conjuntura de mercat, la figura de l’administrador de finques –més de
15.000 a tot Espanya– es fa
imprescindible en l’àmbit immobiliari. Penseu que el patrimoni immobiliari està majoritàriament en mans
privades, i d’aquestes més del 90% de
les vivendes pertanyen a propietaris individuals com a patrimoni familiar i no a
empreses mercantils o promotores. Per
això, qui defensarà més bé els seus interessos i els de l’àmplia majoria de la
població és el professional administrador
de finques.
Com a reconeixement de la responsabilitat social dels administradors de finques, vaig tenir l’oportunitat de comparèixer el 26 de novembre passat davant
de la Comissió de Vivenda del Congrés
dels Diputats en nom de la professió com
a representant del Consell General de
Col·legis d’Administradors de Finques
d’Espanya, amb la finalitat d’aportar la
nostra visió i exposar les nostres inquietuds sobre diversos aspectes legals i normatius que afecten l’àmbit de la vivenda
i de la professió, i que poden i han de ser
objecte de millora. Cal destacar que és
la primera vegada que els administradors
de finques tenen veu directa al Congrés
dels Diputats, fet que suposa un reconeixement del paper del col·lectiu i de
la importància de les seves aportacions
en l’àmbit immobiliari a nivell estatal.

E

Pisos de lloguer en un edifici de Barcelona.
REFORMES LEGALS
Els interessos dels propietaris són els de
la immensa majoria dels consumidors i
usuaris del país, i per això recolzem la
potenciació dels seus drets pel que fa a
la vivenda i a les finques en general, no
només en relació amb l’accés a la vivenda, sinó principalment pel que fa al
dret a disfrutar-la amb les degudes condicions i garanties legals, i per això el lliure mercat i les normes que el regulen han
d’exigir i assegurar la necessària capacitació i qualificació professional dels que
s’encarreguen d’administrar, mantenir i
rehabilitar els immobles i els seus serveis.
La responsabilitat d’aquests professionals és la millor garantia per als consumidors i les seves famílies.
Són moltes les reformes legals que
hem proposat. Pel que fa als arrendaments urbans, és patent un desequilibri
de la relació de l’arrendament en benefici de la protecció respecte a l’arrendatari davant l’arrendador. No s’ha d’oblidar que la majoria de les vivendes de
lloguer són les que proporciona el propietari individual, i no les que aporten empreses promotores i menys encara l’Administració pública. Si el que es pretén
és potenciar l’arrendament, una primera proposta per subvertir la situació pas-

saria per destinar els dipòsits de les fiances que es dipositen obligatòriament a
l’Administració pública autonòmica a proporcionar als arrendadors les necessàries garanties econòmiques davant d’un
exercici fraudulent del dret d’ús o un incompliment de les responsabilitats de
l’arrendament.
Paral·lelament, és necessària la flexibilització del termini mínim de cinc anys
de durada del contracte en situacions de
necessitat, no només exclusivament de
l’arrendador sinó ampliant-la a la de familiars ascendents i descendents, fins i
tot en supòsits sobrevinguts, és a dir imprevistos quan es va formalitzar l’arrendament. I de la mateixa manera s’ha
d’actuar, en positiu, per a la supressió
definitiva de la pròrroga forçosa del contracte d’arrendament. Aquesta qüestió
ha generat al nostre país una desconfiança de la propietat respecte a l’arrendament, derivada del sentiment de perpetuïtat en el temps i de congelació en el
preu, que resulta contradictori amb la necessària mobilitat i l’equilibri de les relacions i del mercat de l’arrendament que
es propugna. Així mateix, la llei d’arrendaments i de la vivenda hauria d’exigir el

L’arrendador persegueix
que el lloguer li proporcioni
sobretot seguretat
jurídica i econòmica
S’ha de fomentar la cultura
de l’estalvi per portar a
terme la rehabilitació
permanent de l’immoble

bon ús per part de l’arrendatari proporcionant a l’arrendador la seguretat que
podrà actuar contra comportaments incívics o negligents que no només perjudiquen la finca sinó també els altres
residents.
La facultat del propietari per comprovar periòdicament la vivenda i, en cas
d’ús inadequat o incívic, permetre la resolució del contracte és un aspecte a
contemplar. Per un altre costat, no és admissible que un procés de desnonament
es prolongui 10 mesos o més fins a l’expulsió dels ocupants de la finca. No només és degut a l’endèmica falta de mitjans materials i personals del nostre
sistema judicial, sinó també al fet que el
procés necessita evidents mesures d’agilització. Quan el 95,5% de les sentències són estimatòries en aquests processos, és evident que s’haurien de
considerar sense embuts mesures que
simplifiquin la citació del demandat al seu
domicili d’arrendament o en el que s’hagi previst al contracte, sense necessitat
de recórrer a la inútil i cara citació mitjançant la publicació al butlletí oficial provincial o autonòmic, i també la de sentència que l’arrendatari s’ha negat a rebre.

ALTRES PROPOSTES
Un altre aspecte que mereix revisió és la
normativa que regula la propietat horitzontal, és a dir les comunitats de propietaris a Espanya i especialment a Catalunya. S’ha de diferenciar clarament el
funcionament de les comunitats de veïns
del de les entitats o societats mercantils
i a partir d’aquesta realitat moltes de les
seves problemàtiques, creades artificiosament, serien fàcilment resoltes. S’ha
de flexibilitzar la presa dels acords i el
seu compliment, especialment per a innovacions, obres o adaptacions de l’immoble; s’ha de simplificar i reduir innecessaris i cars formalismes en el sistema
de convocatòries, comunicacions i notificació d’acords, i aprofitar fins i tot els
avantatges de les noves tecnologies,
sense que per això hagin de resultar
afectades les garanties dels copropietaris. S’ ha d’ampliar i garantir el compliment de les obligacions dels comuners
respecte a la comunitat, especialment
respecte al manteniment de l’immoble i
les seves responsabilitats econòmiques.
S’ha de fomentar la cultura de l’estalvi
per a la rehabilitació permanent de l’immoble, per exemple mitjançant una ampliació del fons de reserva obligatori al
10% del pressupost.
Respecte a la rehabilitació, les ajudes
que provenen de l’Administració pública
no se solen traduir en la realitat, i quan
arriben acostumen a fer-ho tard i malament com a conseqüència de l’excessiva burocràcia que comporta la seva tramitació. Seria oportú establir un tipus únic
d’IVA reduït del 7% per a la totalitat del
cost del projecte i execució d’obres de
rehabilitació, com també l’ampliació de
la reducció al 100% de l’IRPF dels rendiments obtinguts per l’arrendament de
vivendes, independentment de l’edat dels
arrendataris.2
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RAMÓN GARCÍA- BRAGADO

DIRECTOR DE L’ÀREA DE SOSTENIBILITAT I ARQUITECTURA DE LA UIC

PRESIDENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE

DIFERENTS PROPOSTES
PER A UN MATEIX PROBLEMA

“Si estàvem ocupats per
la forma i els conceptes
arquitectònics, ara ens toca
reaccionar i estar preocupats
per fer cases ‘low cost’”

“El dret de superfície és una nova
fórmula, pionera a Catalunya, per
facilitar l’accés a la vivenda. El PMH
preveu construir gairebé 900 pisos
amb aquest tipus de règim”

La conjuntura exigeix
donar un nou impuls
a la vivenda social
Entre els experts hi ha discrepàncies a l’hora de
valorar els èxits aconseguits per les administracions
L’economia de
l’empresa es relaciona
amb l’ecologia
del producte
M

DARÍO REINA

les cooperatives
REIVINDICACIÓ

Vies de
finançament

Àrea Monogràfics

quest any es compleixen 80
anys de la finalització de les
primeres vivendes que el
llavors Patronat Municipal
de l’Habitació va construir
per acollir els immigrants de l’Exposició
Universal del 1929. Des d’aquella primera actuació –que va donar lloc als
barris de Cases Barates–, l’avui anomenat Patronat Municipal de l’Habitatge ha evolucionat i s’ha consolidat com
el principal instrument de l’Ajuntament
de Barcelona per a la promoció de vivenda protegida i dotacional i com a
principal administrador del parc públic
de vivendes socials de la ciutat.
“L’activitat del patronat al llarg
d’aquests anys s’ha anat adaptant
a necessitats concretes i a realitats
socials diferents. En els últims anys,
a més, s’ha consolidat una arquitectura de qualitat que té la base en
el plantejament dels concursos d’arquitectura i que busca construir ciutat i aportar solucions que s’integrin
en l’entorn”, cita Ramón García-Bragado, president del PMH. “Això s’uneix a la ferma aposta per un tipus
de construcció sostenible, que implica el tractament individualitzat de
cada una de les promocions”, afegeix. Encara que el patronat utilitza criteris sostenibles des del 1997, el decret
que regula la certificació energètica dels
edificis planteja nous reptes en matèria
de sostenibilitat i eficiència, que impliquen l’adopció de diferents solucions
innovadores en els projectes.
En el moment actual, en el marc del
nou pla de vivenda de Barcelona 20082016, i més enllà de la mateixa arquitectura, també es plantegen nous rep-

A

LES COOPERATIVES de vivendes,
a través de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, han manifestat reiteradament la seva disconformitat en
l’àmbit de la protecció oficial, per
la introducció de la cessió d’ús, per
considerar que el preu del sòl segueix sent excessiu (és superior al
15% del mòdul), i perquè la distribució de modalitats de vivendes
s’adequa poc a les necessitats de
la demanda.
No obstant, en aquest moment
les peticions de la federació es
concentren en una de sola, que
descriu Pere Esteve, el seu president: “Les entitats financeres o bé
les corresponents entitats governamentals han d’oferir vies de finançament per donar viabilitat a
nous projectes”. Esteve opina que
només l’activació de nous projectes de vivendes amb protecció oficial facilitarà una feina i, al seu torn,
donarà accés a una vivenda digna a la ciutadania.
Esteve pensa que les cooperatives són els agents idonis per al
desenvolupament d’aquests projectes. Perquè són entitats sense
ànim de lucre i ofereixen vivendes
a cost. Perquè tenen el dret per llei
de l’adjudicació directa de sòl i agilitzen així el procés administratiu i
de gestió. Segons l’article 129 de
la Constitució, “els poders públics
promouran eficaçment les diferents
formes de participació en l’empresa i fomentaran, mitjançant una legislació adequada, les societats
cooperatives”.

tes d’aspecte més social o de gestió.
“Temes com la introducció de la
transmissió del dret de superfície
com una nova fórmula, pionera a
Catalunya, per facilitar l’accés a la
vivenda –el PMH preveu construir
gairebé 900 vivendes amb aquest tipus de règim–; la creació d’un fons
públic de lloguer per donar resposta a les emergències socials, o l’aposta per les vivendes dotacionals,
especialment les destinades a gent
gran, suposen un pas ferm en les
polítiques de vivenda que porta a
terme l’Ajuntament de Barcelona”,
considera García-Bragado.
Finalment, el president del Patronat
Municipal de l’Habitatge subratlla la creixent importància de la rehabilitació i renovació urbana a la ciutat de Barcelona, que també té el seu impacte en
l’activitat del patronat, i això es reflecteix en les actuacions de manteniment
del seu parc de vivendes de lloguer i en
altres actuacions, com són “la rehabilitació de polígons com el de Canyelles i sud-oest del Besòs, o la remodelació de barris com el Bon
Pastor. Estem convençuts que els
nous reptes de la vivenda social
passen per una arquitectura de qualitat, sostenible i eficient, que tingui
com a prioritat les persones”, raona
García-Bragado.
POSICIÓ CRÍTICA
Al costat oposat, Francesc Borrell, president de la Fundació Família i Benestar Social, relativitza l’exposició de García-Bragado sobre la vivenda social, ja
que, per ell, aquesta es troba en una situació “d’extrema gravetat […]: hi ha
moltes famílies que necessiten una
vivenda i que desgraciadament no
la poden adquirir”. ¿Per què?, es pregunta el president. “Perquè no disposen dels recursos econòmics –20%
més IVA– per fer front al pagament
de l’entrada”, respon ell mateix. “A
més, s’estan produint uns augments
dels costos, a causa bàsicament de
les importants exigències tècniques
de l’Administració, cosa que agreu-

Contrast entre un edifici rehabilitat i un altre sense rehabilitar al carrer de Balmes de Barce

DE L’ACTUAL CRISI SE’N DERIVEN
CANVIS DE CONCEPTE

S’HAURAN DE
COMPRAR PISOS
COMPARANT LA
DESPESA ENERGÈTICA

ja encara més la situació. I això no
només afecta la venda, sinó també
el lloguer”, precisa Borrell.
¿Com actuar davant aquesta situació? Segons el president d’aquesta fundació, el primer seria augmentar el finançament d’aquells que no poden
pagar l’entrada. Per fer-ho seria convenient que l’Administració donés garanties als bancs i les caixes, si el cobrament resultés fallit. En segon lloc,
reflexiona Borrell, si l’Administració veu
necessari augmentar les exigències tècniques de la construcció –cosa que evidentment incrementa els costos de la
vivenda–, “l’Administració també
hauria d’augmentar les subvencions
actuals per evitar els increments
dels preus de la venda i el lloguer”.
UN MODEL INÚTIL
Avui tothom admet que és important estalviar, que és millor reaprofitar, que l’energia s’està encarint i que difícilment
es pot accedir a la vivenda de propietat. “Hem de canviar, perquè el mo-
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“Les entitats financeres o les
governamentals han d’oferir vies
de finançament per donar viabilitat
a nous projectes. Les cooperatives
són els agents idonis per fer-ho”
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“L’Administració també
hauria d’augmentar les
subvencions actuals per
evitar els increments dels
preus de la venda i el lloguer”

“La vivenda és una necessitat
i el mercat no es pot quedar inactiu.
En zones molt concretes de les
principals ciutats i a preus raonables,
hi ha compradors”

Operaris de la construcció treballen protegits en una obra.

Un aterratge que
es preveia suau
El futur del sector està condicionat per una
absorció lenta i selectiva del parc en oferta
M

D. R.
Àrea Monogràfics

omençava el segon semestre
del 2006 quan les entitats financeres van començar a
aplicar criteris de prudència
que els anys anteriors havien obviat.
“Així es va iniciar un alentiment del
ritme de venda de vivendes que pretenia aconseguir l’aterratge suau
del sector”, recorda Óscar Gorgues,
director general de Grupo Forcadell.
El que no es tenia en compte és que
l’any següent es produiria el credit
crunch, la tempesta financera que l’agost del 2007 va esquerdar la confiança
en el sistema financer i que durant l’any
2008 va agafar dimensions dramàtiques. “El pretès aterratge suau
s’havia convertit en una dramàtica
catàstrofe que ningú havia previst,
i ha afectat, a més, a tots els sectors de l’economia”, evoca Gorgues.
Davant aquest panorama i durant
aquest període, el sector immobiliari ha
ajustat els seus preus i ha vist com els
seus principals actors moren o lluiten
per sobreviure. No obstant, com explica el representant de Forcadell, “la vivenda és una necessitat i el mercat
no pot estar permanentment inactiu”. De fet, Gorgues detecta com avui,
en algunes àrees, ja comença a res-

C

elona.

del que havíem seguit fins ara ja no
és útil”, comenta Ignasi Pérez Arnal,
director de l’àrea de Sostenibilitat i Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya. “Si estàvem ocupats per la forma i els conceptes
arquitectònics, ara ens toca reaccionar i estar preocupats per […] fer
cases low cost, introduir la industrialització en els sistemes constructius, incloure de forma ràpida
nous materials més eficients, introduir criteris de sostenibilitat, incorporar dinàmiques de grup amb els
futurs usuaris, unir proveïdors per
sistematitzar processos i treballar
tots al mateix temps per fer possible un nou model de vivenda”, il·lustra Pérez Arnal, que també és autor del
llibre ECOProductos para la arquitectura y el diseño.
“Fins que construir vivenda i fabricar vivenda no siguin conceptes
iguals, l’aplicació de tècniques i materials avançats a la producció massiva de vivenda fallarà”. Perquè, se-

gons argumenta Pérez Arnal, en el fons
no hi ha una indústria de la construcció:
“Ni l’empresa constructora més
gran de l’Estat que puguem imaginar no arriba a ser una indústria pròpiament dita”.
És clar, afirma l’arquitecte, que la fusta i els materials naturals no tenen un
pes específic en el nostre entorn, com
tampoc el tenen productes amb segells
i certificacions ambientals. Tampoc les
tecnologies d’enginyeria han canviat en
els últims 25 anys i les aportacions per
construir vivenda tampoc passaven per
la selecció d’un sistema davant un altre o l’anàlisi de temps i costos. Tampoc han estat decisives les línies de treball que investiguen com construir més
barat, més ràpid o de forma més eficient. “Ara, amb la crisi, ha arribat el
canvi. Haurem de comprar vivenda
comparant la seva despesa energètica”, assevera. “De la mateixa manera que preguntem quant gasta un
cotxe, la vivenda haurà de portar
una etiqueta en què informi de

quant CO2 s’ha emès per construirla o explicar quanta aigua estalviarà
i reciclarà”.
Quan se li pregunta al cap de disseny
i producte de l’empresa japonesa Muji, que resideix a Londres, sobre la sostenibilitat i l’ecologia dels seus productes, sempre es posa a riure, diu Pérez
Arnal. “No entén com una indústria
no treballa per fer més eficaços els
seus mètodes de producció, per fer
més eficients els seus processos de
disseny, per utilitzar menys material, no utilitzar embolcalls inútils,
no reduir els seus residus, no fer
productes que perjudiquin el medi i
fer que el conjunt empresa-producte-treballador-usuari-entorn millori
cada vegada més, per garantir la seva sostenibilitat com a base del mateix futur de la mateixa empresa”.
En definitiva, ell no parla d’ecologia,
parla de pura economia. I per assegurar l’economia de l’empresa, ha d’assegurar l’ecologia del producte. ¿O és
que no parlem del mateix? 2

sorgir lentament la vida: “En zones
molt concretes de les principals ciutats i a preus raonables, hi ha compradors. Després de dos anys i mig
de paràlisi hi ha una borsa de demanda que per necessitat ha de
comprar, té capacitat econòmica i
pensa que els preus ja estan raonablement fixats. Els inversors també han reordenat les seves carteres
i, després del daltabaix de les seves inversions mobiliàries, giren els
ulls cap als actius immobiliaris, que,
a preus actuals, els poden servir de
valor refugi”.
No obstant, l’absorció és molt lenta i
selectiva, creu Gorgues. Això ha provocat que part del parc de vivenda en
venda es destini al lloguer, que viu un
important increment d’oferta que està
condicionant les rendes a la baixa.
El futur del sector està condicionat
per una absorció lenta i selectiva del
parc en oferta. La primera residència
abans que la segona, els centres de ciutat abans que les perifèries i l’obra nova i vivenda seminova abans que la usada. Tot plegat amb permís de les
entitats financeres, que “haurien de
situar els seus requisits de concessió de préstecs en marcs raonables dins dels seus criteris tradicionals de prudència”, observa
Gorgues.2

22 Pàgines especials

15è

ani
ver
sari

Algunes xifres significatives

DIJOUS
29 DE GENER DEL 2009

el Periódico

D S’han fet 165 monogràfics

‘Catalunya Construeix’

Quinze anys
resumits en
15 portades
Catalunya Construeix ofereix una informació actualitzada en matèria
d’arquitectura, enginyeria i construcció. El principal objectiu del
suplement és recollir l’opinió dels agents que intervenen en les
polítiques i en la realització i gestió de la pràctica arquitectònica,
constructiva i urbanística, per oferir una anàlisi exhaustiva de la situació
que viuen aquests sectors a Catalunya. Així mateix, el punt de vista dels
ciutadans, en qualitat d’usuaris de vivenda, infraestructures,
equipaments i serveis, resulta imprescindible. Per aquesta raó, el
monogràfic recull periòdicament els testimonis d’aquelles
administracions públiques, empreses, entitats, institucions,
professionals, experts i associacions ciutadanes que participen
activament en aquests camps d’activitat. Durant aquests 15 anys,
Catalunya Construeix ha tractat nombrosos temes: vivenda; sòl
industrial; exposicions, fires i congressos; inauguracions i obres
singulars; urbanisme; rehabilitació; aparcament i mobilitat; seguretat i
innovació en la construcció; noves tecnologies, sostenibilitat...

2008
Gas Natural estrena seu al
front marítim de Barcelona
i es concedeixen els premis AVS

2003
S’estrena l’Atrium Viladecans,
focus econòmic i social, i
s’amplia l’Hospital de Sant Pau

www.catalunyaconstruye.com

1998
Impuls de la rehabilitació i
de les vivendes de protecció
oficial, i s’activa el Pla Delta
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D S’han celebrat més de 50 taules rodones

2007

2006

2005

2004

La vivenda estrena pacte i es
reformen la plaça d’Europa
i el mercat de la Barceloneta

Entra en vigor el codi tècnic de
l’edificació i la llei de barris,
i s’impulsa la innovació

Reforma del mercat de Santa
Caterina, al barri del Born,
i nova edició de Construmat

Arriba el Fòrum de les Cultures
i es potencien la seguretat,
l’aparcament i la mobilitat

2002

2001

2000

1999

Es planteja una nova cultura de
l’aigua i nous projectes per a
les persones grans

S’inaugura l’Heron City, s’idea
el districte 22@ i es debat
la planificació urbanística

Fort impacte de les TIC en la
construcció i la inauguració del
centre comercial La Maquinista

Es reconstrueix el Liceu,
s’estrena l’Auditori i es creen les
xarxes de telecomunicacions

1997

1996

1995

1994

S’inauguren l’Eix Transversal, el
Teatre Nacional de Catalunya i
comença a rodar l’Euromed

El congrés de la Unió
Internacional d’Arquitectes
(UIA) es reuneix a Barcelona

Entra en servei el primer tram
de la L-2 del metro i se celebra
l’exposició Barcelona Projects

Estrena del Centre de Cultura
Contemporània, la Mostra Cerdà
i el complex Barcelona Glòries

