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MONOGRÀFICS
CELEBRACIÓ D’UNA FIRA DE REFERÈNCIA

a destacar
CASA BARCELONA
Quatre arquitectes presenten models
de vivenda pensats per adaptar-se
a les necessitats de la societat actual

L’ENTREVISTA 
Ramón García-Bragado reflexiona
sobre les metes que encara la ciutat de
Barcelona en matèria d’urbanisme

D D

catalunya construeix

Un gran nombre de visitants passegen per un dels pavellons de l’última edició de Construmat. 

C
onstrumat va arrencar ahir
al recinte firal de Gran Via
amb un objectiu clar: inten-
tar buscar la forma d’ajudar
el sector de la construcció

a superar les dificultats que està traves-
sant a causa de la crisi econòmica. En
aquest sentit, el saló es presenta com el
gran aparador de la construcció, amb
l’exhibició de nombroses novetats i pro-
ductes, però al mateix temps es defineix
com un gran centre de debat i reflexió al
voltant de les diverses qüestions que
afecten el sector, gràcies a un complet
programa de jornades tècniques. “Com
a referència de la construcció es-
panyola, el saló fomentarà el diàleg,
recollirà iniciatives i aportarà solu-
cions”, explica Josep Miarnau, president
del comitè organitzador de la cita.   

Al mateix temps, Construmat, que
aquest any celebra el seu 30è aniversa-
ri, mou fitxa per adaptar-se millor a les
necessitats del moment i concentra fins
dissabte que ve tota la seva oferta ex-
positiva als pavellons del recinte de Gran
Via de Fira de Barcelona, convertits en
recinte únic de la cita. Amb aquesta de-
cisió, per un costat, el saló atén una pe-
tició expressada per part d’expositors i
visitants durant les edicions passades del
saló. Per una altra part, s’ajusta a la con-
juntura econòmica i a la posada en mar-
xa d’un nou saló independent dedicat
al segment del bany, que tindrà lloc el
2010 i que formarà part de l’oferta con-
junta. “Estem convençuts que aquest
Construmat serà un gran saló”, as-
segura Miarnau. 

En aquesta ocasió, els pavellons 1, 2
i 3 del recinte firal de Gran Via acullen
fins dissabte que ve l’oferta dels expo-
sitors dedicats a la finalització de l’obra,
mentre que els pavellons 4, 6 i 8 mos-
tren les novetats de les empreses dedi-
cades a l’obra dura, és a dir, a tot el que
està relacionat amb maquinària i equips,
prefabricació, elements per a estructu-
res i façanes, entre altres segments. Se-
gons expliquen des de Fira de Barcelo-
na, a més, la versatilitat del recinte de
Gran Via permet una distribució millor
dels expositors, que, en total, seran
1.350 i ocuparan uns 74.800 metres
quadrats nets de superfície. En aquest

sentit, Miarnau subratlla el gran èxit que
suposa “celebrar un saló amb més de
mil expositors procedents de 28 paï-
sos en unes circumstàncies com les
actuals”.

CRITERIS DE SOSTENIBILITAT
La força del saló també radica en els di-
ferents projectes paral·lels i espais amb
personalitat pròpia que s’articulen al seu
voltant. L’espai de Construcció Sosteni-
ble potser n’és el millor exemple. Creat
el 2001 com una forma de potenciar to-
tes aquelles empreses que impulsaven
una construcció basada en criteris de
sostenibilitat i conservació del medi am-
bient, l’àrea es converteix ara en un dels
grans atractius de Construmat. Així, el
pavelló 1 del recinte firal reuneix nom-
brosos expositors i exhibeix diversos pro-

jectes que es basen en aquest tipus
d’activitat constructiva, més respectuo-
sa amb l’entorn. 

Una altra de les novetats destacades
és la presència de la Conselleria de Me-
di Ambient i Habitatge de la Generalitat,
que hi participa amb un mòdul en què es
donen a conèixer nou projectes de re-
habilitació seguint les pautes que esta-
bleix la construcció sostenible. Al mateix
temps, i per primera vegada, s’ha orga-
nitzat un programa de jornades tècniques
en el marc de Construcció Sostenible en
què es volen debatre qüestions com l’e-
ficiència energètica als edificis, les claus
de l’arquitectura bioclimàtica, els criteris
de sostenibilitat o l’extensió de la nor-
malització per assegurar la qualitat de les
edificacions sostenibles.

Finalment, en el marc de la vocació in-

novadora que ha mostrat l’espai des de
la seva creació, l’arquitecte valencià Luis
de Garrido presenta en aquesta edició
el prototip Green Box, una vivenda jardí
sostenible prefabricada amb mòduls de
metall, fusta i formigó. Té un consum
energètic zero d’energies convencionals
i s’autoregula tèrmicament a causa del
seu disseny bioclimàtic, així com dels
seu òptim aprofitament d’energia geo-
tèrmica i solar. La vivenda compta amb
una coberta enjardinada inclinada i amb
un jardí vertical format únicament per
espècies vegetals mediterrànies, cosa
que assegura que a penes necessiti ai-
gua ni manteniment. A més, el cost de
construcció se situa només en els 550
euros per metre quadrat, un preu que
obre les portes a un nou model de vi-
venda social.2

El saló reuneix
un total de 1.350
expositors malgrat
la situació actual

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics M

L’EDICIÓ del 2009 de Construmat
concentra tota la seva oferta expo-
sitiva al recinte de Gran Via de Fira de
Barcelona. Aquesta és la distribució
dels diferents pavellons:
DAl pavelló 1 es concentren les em-
preses dedicades a la construcció
sostenible, la climatització i calefac-
ció i les xemeneies i barbacoes.
DEls tancaments de fusta, la serra-
lleria i metal·listeria, així com el vi-
dre estaran situats al pavelló 2.
DEl pavelló 3 acull el Saló Interna-
cional del Disseny per a l’Equipament
de l’Hàbitat (SIDI). També es troben
en aquest pavelló els estands dedi-
cats a paviments ceràmics, lleugers i
pedra; sanitaris, aixetes, accessoris i
mobiliari de bany; cuina integral;
domòtica, seguretat i comunicacions;
electricitat; i decoració.
DAls pavellons 4 i 6, els visitants hi
podran trobar maquinària i equips,
protecció i seguretat en l’obra; pre-
fabricació i construcció personalit-
zada; elevació i transport; aparells
de mesura i precisió, i organismes
oficials.
DFinalment, el pavelló 8.0 alberga ele-
ments per a estructures, divisòries,
façanes i cobertes, mentre que el pa-
velló 8.1 acull productes d’aïllament i
impermeabilització.

la distribució

EXPOSICIÓ EN SET PAVELLONS

Tota l’oferta
en un recinte

L’ÀREA CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLE CONSOLIDA
LA SEVA APOSTA AMB
MÚLTIPLES PROJECTES

ESPAIS AMB PERSONALITAT PRÒPIA
EN EL MARC DEL CERTAMEN

Construmat obre les portes amb el
repte d’ajudar a revitalitzar el sector 
La cita va començar ahir com un gran aparador de la construcció, així com un fòrum de reflexió i debat



Un pis està ideat per
a un home gran que
viu sol i un altre per
ser compartit
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DEMÀ SE celebra la cerimònia d’en-
trega de la 13a edició dels premis
Construmat, orientats en aquesta
ocasió a reconèixer i impulsar el
desenvolupament en matèria d’in-
novació tecnològica en el sector de
la construcció català. L’organit-
zació, juntament amb l’Institut de
Tecnologia de la Construcció de
Catalunya (Itec), ha convocat tres
categories diferents, la primera cen-
trada en l’edificació. Algunes de les
obres seleccionades en aquest
camp són l’edifici judicial de Sant
Boi de Llobregat o el pavelló d’Es-
panya a l’Expo de Saragossa. Pel
que fa a la categoria d’enginyeria
civil, destaquen entre les finalistes
l’ampliació de l’estació de Sants o
la urbanització de la plaça d’Europa
de l’Hospitalet. Finalment, l’apartat
de productes per a la construcció
es divideix en tres: processos cons-
tructius, productes per a estructu-
res i tancaments i productes per a
aïllaments i revestiments i instal-
lacions. 

els premis

DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC

Imatges virtuals dels quatre prototips de vivenda de Casa Barcelona.

X. D.
Àrea Monogràfics M

C
asa Barcelona és l’eina amb la
qual Construmat s’avança a les
dinàmiques del mercat per
aportar respostes creatives i in-

novadores als problemes en matèria de
vivenda. Un vincle entre la indústria i el
disseny arquitectònic que aquest any pro-
posa una doble solució. D’una banda, en
matèria de rehabilitació en edificis ja cons-
truïts, i, de l’altra, una anàlisi sobre les
necessitats d’una societat canviant, amb
diversos tipus de famílies, vivendes com-
partides i persones que viuen soles.   

Sota la direcció de l’arquitecte Ignacio
Aparicio, l’estudi d’arquitectura Pich Agui-
lera ha dissenyat una infraestructura a
manera de calaixera de dos pisos d’al-
tura, amb peces prefabricades, situada
al pavelló 3 del recinte firal de Gran Via.
Els encarregats de dotar de contingut
aquesta instal·lació, que demostren que
es pot actuar sobre espais ja existents
amb poc cost, són quatre arquitectes de
prestigi internacional: els alemanys Sauer-

bruch & Hutton, el madrileny Andrés Ja-
que i els catalans Carme Pinós i Xavier
Claramunt.

‘LA CASA DE LES COSES’
Així, Matthias Sauerbruch i Louisa Hut-
ton plantegen un prototip de vivenda dis-
senyada especialment per a un home de
70 anys que viu sol. Batejat com La Ca-
sa de les coses, l’apartament s’ha divi-
dit en nou espais pensats per afrontar les
diverses situacions en què aquesta per-
sona es pot arribar a trobar, és a dir, des
que la família es vulgui quedar amb ell a
passar uns dies fins que s’hagi d’en-
frontar amb problemes de mobilitat. A
part, les obres més reconegudes d’a-
quest estudi són el museu Brandhorst de
Munic o l’Agència Federal de Medi Am-
bient de Dessau. 

Per la seva banda, amb el nom de The
Rolling House, l’arquitecte Andrés Jaque
ha dissenyat un prototip de casa com-
partida, amb l’objectiu de donar respos-
ta a una nova manera de viure que ha
crescut espectacularment en les últimes
dècades, especialment pels elevats preus
de la vivenda, que converteixen el viure
sol en una utopia. En aquest pis es com-
parteixen objectes i serveis, però cada
company de pis disposa del seu espai
d’intimitat. Jaque és un dels millors ar-
quitectes joves d’Espanya i autor de l’o-
bra 12 Acciones para transparentar la Ci-
dade da Cultura de Galicia.

L’estudi de Carme Pinós ha desenvo-
lupat un model de vivenda pensat per a
una família amb dos fills en què es fuig
dels tradicionals espais compartits per
buscar una ordenació flexible que s’a-
dapti als diferents moments que es viuen
en una família. Pinós, responsable de la
reforma de la plaça de la Gardunya de
Barcelona i d’algun dels projectes més
emblemàtics de l’arquitectura catalana
com l’Escola La Llauna de Badalona o el
cementiri d’Igualada, ha dividit la viven-
da en tres franges: en la primera, s’ins-
tal·len els banys, la cuina, els armaris i el
passadís; en la segona, la resta de la vi-
venda com un espai únic, i en la tercera,
es fa servir la façana exterior per col·lo-
car-hi prestatgeries, taules de treball i
sofàs.

VIDA AMB CRITERIS SOSTENIBLES
Finalment, Xavier Claramunt ha creat una
vivenda amb les instal·lacions indispen-
sables i amb el mínim material possible
per poder-hi viure sota criteris de sos-
tenibilitat, gràcies a l’ús de la galeria i
el doble mur. L’arquitecte català uneix la
seva passió per la joieria amb l’arqui-
tectura i és autor de l’Hotel Chic & Ba-
sic Born de Barcelona. Així mateix, ha
desenvolupat l’ambiciós projecte de
construir el primer hotel espacial Galac-
tic Suite, que, en principi, entrarà en fun-
cionament l’any 2012 a 450 quilòmetres
de la Terra.2

Una resposta a les necessitats actuals
Casa Barcelona presenta quatre prototips de vivenda dissenyats per a diferents tipus d’habitants

Façana de l’edifici judicial de Sant Boi, finalista dels premis Construmat.

VÍCTOR FÚSER
Àrea Monogràfics M

C
onstrumat no és només la cita
de referència de la construcció
a Espanya, sinó també el lloc
on es reflexionarà sobre el ca-

mí que ha de seguir el sector en els prò-
xims anys per sortir enfortit d’una crisi
més dura del que es podia imaginar en
un principi. Un debat que es generarà
al voltant d’un extens programa d’activi-
tats format per jornades tècniques, con-
ferències, debats, trobades i fòrums, en
què s’analitzaran tota mena de mesu-
res i propostes, entre elles una que ad-
quireix encara més rellevància en els
temps que corren, com és la necessitat
d’innovar. 

En aquest sentit, el Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (Coac) presenta
demà una iniciativa anomenada Sector
Arquitectura, que té com a objectiu fo-
namental posar en relació la comunitat
d’arquitectes amb tots aquells agents i
institucions que actuen en el seu mateix
sector, especialment en els àmbits de
la rehabilitació, el manteniment i l’urba-
nisme, amb l’accent posat en la innova-
ció. De fet, el projecte, que busca con-
vertir-se en una cita clau per marcar
l’agenda del sector, s’estrena amb la jor-
nada batejada amb el títol d’Una crisi per
a la innovació, en què s’analitzarà si la si-
tuació econòmica actual es pot conver-

tir en un punt crític que propiciï el canvi
a través de la reflexió. 

La jornada organitzada pel portal Cons-
trumàtica també centra la seva mirada
en aquesta matèria, encara que en
aquest cas aprofitant tots els beneficis
que aporta internet. La innovació és a
la xarxa busca convertir-se en una tro-
bada de formació i networking, que invi-
ta els agents del sector a formar part ac-
tiva d’una sessió d’intercanvi d’idees que
tindrà com a eix central la construcció i
la importància de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació com a instru-
ment clau en el desenvolupament del
sector.

TROBADA D’ARQUITECTES
La llista d’activitats, no obstant, és tan
intensa que es tocaran tot tipus de te-
mes. Ahir es va celebrar el Gran Fòrum
d’Arquitectura, amb la participació de 20
dones arquitectes, entre elles la italiana
Benedetta Tagliabue, o una jornada so-
bre el codi tècnic de l’edificació (CTE)
com a eina de protecció contra la con-
taminació acústica. Fins dissabte es des-
envoluparan altres jornades, com una so-
bre prevenció de riscos laborals, una altra
sobre el repte de la rehabilitació, diver-
ses sobre l’eficiència energètica dels edi-
ficis en l’àmbit de la construcció sos-
tenible i una sessió en què diversos
representants de les administracions pú-
bliques presentaran els seus programes

d’ajuda per fer front a la crisi econòmica.
L’últim dia de Construmat, a més, l’As-

sociació Nacional per a la Vivenda del
Futur (Anavif) organitza la quarta edició
del Congrés Internacional d’Arquitectu-
ra Sostenible. Com a nota més anecdò-
tica en la llista d’activitats paral·leles, que
es pot consultar a la web del saló
(www.construmat.com), destaquen dos
concursos pensats per als professionals
més hàbils: un de nacional sobre col·lo-
cació de parquet i un altre d’internacio-
nal de paletes.2

Unes jornades tècniques recepten
innovació per sortir de la crisi
El programa d’activitats paral·leles analitza el camí a seguir pel sector 

DUNA TROBADA
DEBATRÀ DEMÀ LA
IMPORTÀNCIA DE LES TIC
EN LA CONSTRUCCIÓ   
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U
na ciutat creativa i innova-
dora. Aquesta és la imatge
que, segons el tinent d’al-
calde d’Urbanisme, es té de
Barcelona a tot el món. Diu

que fora de les nostres fronteres sorprèn
la nostra manera d’encarar determinats
projectes, com el tractament de l’interior
d’illa de l’Eixample, o el futur enllaç del
passeig marítim i el Fòrum. Per Ramón
García-Bragado, “la capital catalana
projecta la imatge d’una ciutat vi-
brant, amb capacitat de transforma-
ció”.

–¿Quins són els principals reptes
urbanístics a què Barcelona ha de
donar resposta?

–Hauríem de parlar de cinc eixos: mo-
bilitat, vivenda, equipaments de proximi-
tat, operacions de transformació, verd
estratègic i grans infraestructures. S’ha
de destacar l’extraordinari esforç inver-
sor que s’està fent en transport públic,
especialment a la xarxa de metro i les ins-
tal·lacions ferroviàries (Ferrocarrils de la
Generalitat i Renfe). 

–Un altre dels eixos bàsics és la vi-
venda.

–Darrere d’aquest tema hi ha tres si-
tuacions completament diferents a les
quals s’està donant resposta. En primer
lloc, a Barcelona hi ha persones que ne-
cessiten una vivenda digna. Per a aques-
tes, des del Consorci de l’Habitatge es
construeixen pisos i s’impulsen les bor-
ses de vivenda per mobilitzar el mercat
de segona mà. En segon lloc, hi ha per-
sones que ja tenen una vivenda, però
està en males condicions. A aquestes cal
donar-los ajudes a la rehabilitació, un ca-
pítol en què destaca, com a paradigmà-
tic, el pla d’ascensors, que finança gai-
rebé el 60% del cost de l’elevador.
Finalment, també hi ha persones que te-
nen una vivenda però corren el risc de
perdre-la per diferents motius. Per a
aquestes hi ha polítiques d’ajuda al pa-
gament del lloguer, així com avals. Des
d’aquest punt de vista, la política de vi-
venda de l’ajuntament arriba a 20.000 fa-
mílies.

–¿Aquest segon gran bloc també
inclou els equipaments de proxi-
mitat?

-Sí. Dins d’aquestes polítiques de pro-
moció de la vivenda s’està fent un esforç
important en guarderies, escoles, cen-
tres d’atenció primària, residències per a
gent gran o altres persones que reque-
reixen una assistència especial. 

–Parlem de les operacions de
transformació?

–Les grans operacions de transforma-

ció, algunes de les quals ja s’estan exe-
cutant, com és el cas de Can Batlló, Ca-
sernes o la Marina, que es troben en di-
ferents fases. Altres actuacions s’estan
posant en marxa en aquests moments,
com les que estan vinculades a la Clota,
la Verneda industrial, el Carmel (on s’ha
iniciat una ambiciosa modificació del pla
metropolità) o Vallbona (on es construi-
ran 2.000 vivendes). Moltes d’aquestes
operacions estan situades a la part nord
de la ciutat, com per exemple a Ciutat
Vella, on es faran 300 noves vivendes a
partir de l’enderrocament de la presó.

–En una ciutat densa també ha de
ser una prioritat el foment dels es-
pais naturals…

–Això és el que denominem verd es-
tratègic, que es resumeix, bàsicament,
en quatre actuacions: Collserola, que està
en procés de declaració de parc natural;
Montjuïc, que, després d’un procés de
participació ciutadana, està elaborant un
pla per racionalitzar l’ús d’una muntanya
que, a poc a poc, va guanyant nous es-

pais, com el Mirador de l’Alcalde o el cas-
tell de Montjuïc; Tres Turons, un parc bas-
tant desconegut que ja té la modifica-
ció de planejament per acabar de decidir
les afectacions i desafectacions, i el parc
de la Ciutadella, que finalment no am-
pliarà el Parlament i sí que reduirà el parc
zoològic, enderrocant el mur del carrer
de Wellington i, per tant, facilitant la
connexió entre la Vila Olímpica i Ciutat
Vella.

–¿I les grans infraestructures?
–Són el port (i els seus accessos fer-

roviaris), l’aeroport, l’ampliació del cintu-
ró del litoral, la construcció de sub-
estacions elèctriques per millorar el
subministrament o la construcció d’una
dessaladora per garantir el subministra-
ment d’aigua a la ciutat.

–No serà senzill en tots els casos
determinar a quin bloc correspon una
actuació concreta…

–Algunes estan a cavall entre diversos
blocs. Per exemple, la Sagrera, que serà
una gran estació intermodal –entraria dins

de les operacions vinculades al transport
públic i a la millora de la mobilitat–, però
també un procés de transformació de
gran envergadura d’alguns barris de Sant
Andreu i la Verneda. Passa el mateix amb
el projecte de la nova Diagonal.

–¿Com participa el Govern central
en la millora de Barcelona?

–Està apostant per donar sortida a
certs retards històrics, sobretot ferrovia-
ris: la presentació del pla de rodalies (l’úl-
tim és del 1969) o l’arribada del tren d’al-
ta velocitat i la seva connexió europea,
amb les dues grans estacions de Sants
i Sagrera.

A això s’hi ha d’afegir el fons estatal de
finançament local, conegut com a Pla E.
Aquest busca dinamitzar l’activitat econò-
mica local per combatre l’atur. Donarà fei-
na a 9.000 persones gràcies a petites
obres que s’hauran de fer abans que s’a-
cabi l’any. Barcelona planta cara a la cri-
si. L’alcalde, Jordi Hereu, ja ho va dei-
xar clar: més ajudes socials i més inversió
per a la Barcelona d’ara i del futur.2

“La capital catalana projecta
la imatge d’una ciutat vibrant”
Mobilitat, espai públic i urbanisme de proximitat, entre els principals reptes de Barcelona

PER ALBERTO GONZÁLEZ

Ramón

GARCÍA-BRAGADO
TINENT D’ALCALDE D’URBANISME
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

l’entrevista
L’ANÀLISI

“Collserola,Montjuïc,
Tres Turons i el parc de la
Ciutadella constitueixen
el ‘verd estratègic’”

“Moltes de les 
grans operacions de
transformació afecten 
el nord de BCN”

“El Govern central 
està apostant per
donar sortida a certs
retards històrics,
sobretot ferroviaris”

LA COL·LABORACIÓ

Circulació intensa en un tram de l’avinguda Diagonal, que serà objecte d’una profunda remodelació urbanística.
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Els professionals
afirmen que la crisi
no pot constituir
cap excusa

Un operari treballa en la construcció d’un edifici.

L
a importància de la prevenció de
riscos laborals en el sector de la
construcció és un dels temes
destacats en l’edició d’aquest

any de Construmat. Divendres, 24 d’abril
(palau 3, sala 3.11 del recinte firal Gran
Via de Fira de Barcelona), tindrà lloc la jor-
nada tècnica La prevenció, una sortida a
la crisi, organitzada pel Servei de Pre-
venció Gaudí. L’acte comptarà amb la
participació de ponents de gran rellevàn-
cia en el sector.    

La jornada tractarà la situació de la pre-
venció en el sector de la construcció en
un moment de crisi com l’actual. A la ses-
sió, explica Jordi Balagué, president de
l’Institut Gaudí de la Construcció i del Ser-
vei de Prevenció Gaudí, es posarà de ma-
nifest, entre altres coses, que “la crisi
generalitzada que estem patint no és
excusa, ni ho pot ser, per deixar de
plantejar un model de prevenció se-
riós i eficient”. També s’analitzarà que
“la prevenció és una eina indispen-
sable per a la competitivitat de les
empreses. És una inversió perquè
aquestes siguin més competitives i
productives”.

Balagué comenta que la jornada tècni-
ca també tractarà els resultats obtinguts
des de l’aplicació del reial decret 1627/97
(normativa inspirada en la directiva eu-
ropea referent a la seguretat i la salut en
les obres de construcció), amb l’objectiu
de “fer una proposta d’actuacions ne-
cessàries per millorar l’eficàcia i l’e-
ficiència de la prevenció en les nos-
tres obres”.

ELS CONTINGUTS
La jornada començarà a les 9.30 hores.
Josep Miarnau, president de Construmat,
serà l’encarregat d’inaugurar la sessió. A
continuació (9.45) Jordi Balagué, presi-
dent de l’Institut Gaudí de la Construcció
i del Servei de Prevenció Gaudí, introduirà
les diferents ponències. La primera, Anà-
lisi del paper del promotor i del constructor
en la prevenció de riscos laborals en les
obres de construcció, començarà a les
10.00 hores. Ramón Puig, arquitecte tèc-

nic i president de la xarxa europea Focus,
serà el ponent. A les 10.30 arribarà el torn
de Jordi Cabedo, director de Seguretat i
Salut de Núñez i Navarro, Héctor Armes-
to, responsable del departament de Pre-
venció del Servei de Prevenció Gaudí, i
Josep Maria Calafell, responsable de la
Unitat de Seguretat del Col·legi d’Apa-
relladors i Arquitectes Tècnics de Bar-
celona, que desenvoluparan la ponèn-
cia Evolució de la prevenció de riscos
laborals en el sector de la construcció. Ni-
vell actual de cultura preventiva. Els con-
tinguts proposats giraran al voltant de
l’anàlisi de l’aplicació de la normativa en
prevenció de riscos laborals, els resultats
obtinguts, la seva implantació en mo-
ments de crisi, la proposta de modifica-
ció del sistema actual i l’adaptació al fu-
tur del sector.         

Després d’una pausa (11.30 hores),
la jornada es reprendrà a les 12.00 amb
la taula de debat Posicionament dels
agents del sector respecte a la prevenció
de riscos laborals en situació de crisi.
Conduïda per la periodista Sílvia Cóppu-

lo, la sessió comptarà amb la participa-
ció de Narcís Riera, vicepresident de l’Ins-
titut Gaudí de la Construcció en repre-
sentació de la Federació Nacional
MCA-UGT Catalunya; Alfred Bienzobas,
responsable de Salut Laboral de la Fe-
deració d’Indústries de la Construcció i
Fusta de CCOO; Josep Maria Gardeñes,
president de la Federació de Gremis de
la Construcció de Catalunya, president
del Gremi de Constructors d’Obres de les
Terres de Lleida i gerent de l’empresa
Construccions Gardeñes, i Pere Brualla,
arquitecte, tècnic superior en prevenció
de riscos laborals, coordinador de se-
guretat i salut, i director tècnic del Ser-
vei de Prevenció Gaudí.

El debat versarà sobre la prevenció
com a inversió, la responsabilitat social i
penal de les empreses en prevenció de
riscos laborals, l’ajust entre l’aplicació de
la normativa de prevenció davant la si-
nistralitat, i el cost moral i econòmic de la
no prevenció. Després del col·loqui i les
conclusions, la jornada finalitzarà a les
13.30 hores.2

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

El saló dedica una jornada a 
la prevenció de riscos laborals
La trobada debatrà la necessitat de plantejar un model preventiu més rigorós i eficient

PREVENIR ÉS CLAU
PERQUÈ LES EMPRESES
SIGUIN MÉS PRODUCTIVES
I COMPETITIVES

LA INVERSIÓ

Gemma 

CAROL
GERENT DEL SERVEI

DE PREVENCIÓ GAUDÍ

Creu que ja no podem estar més
temps evitant el que ha de ser
en aquests moments l’objectiu

prioritari de tots els agents que actuem
en la prevenció de riscos laborals i con-
cretament en la seva implantació en el
sector de la construcció. És hora d’a-
nalitzar amb objectivitat i coherència to-
ta la feina realitzada dins el marc nor-
matiu que està en vigor des de l’any
1997. 

Hem dit moltes vegades que la se-
guretat i la salut laboral era una obliga-
ció de tots –empresaris, treballadors,
tècnics i Administració– i s’ha treba-
llat molt en àrees tan importants com
la informació i la formació, l’avaluació
dels riscos i el disseny de mesures pre-
ventives específiques per evitar els ac-
cidents i les malalties professionals. Els
resultats no són dolents però sincera-
ment tampoc són bons. ¿Podem saber
si el percentatge en què ha baixat l’ín-
dex d’incidència és gràcies a les ac-
cions concretes desenvolupades en
matèria de prevenció?

A vegades ens fa la sensació que les
dades de sinistralitat són una incògni-
ta fins que es publiquen i que no do-
minem els resultats de tot l’esforç que
s’inverteix en matèria de seguretat en
les empreses. Si realment la prevenció
és un valor empresarial, la seva con-
versió en benefici (econòmic o social)
ha de poder ser compatibilitzat, si no
no podem sistematitzar dins de l’orga-
nització empresarial cap procés que
ens garanteixi unes bones condicions
de treball.

La reflexió en aquests moments ha
de ser quins aspectes hem de conti-
nuar fent i quins hem de tornar a defi-
nir o orientar de forma diferent per ob-
tenir uns resultats assegurats.

No hem de considerar la prevenció
com una obligació, sinó com una ne-
cessitat, i els tècnics especialistes han
d’idear sistemes que aportin un estal-
vi i una millora qualitativa en el produc-
te. No podem actuar independentment
de la política de l’empresa només per-
què la prevenció és llei. Hem de saber
integrar la seguretat i fer-la indispensa-
ble per al dia a dia del treball. I hem de
saber convèncer de tot això els res-
ponsables de les empreses i, natural-
ment, també els treballadors.2

la tribuna

LA SEGURETAT
HA DE SER
UN VALOR
FONAMENTAL

LEO FACCIO
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Edifici de vivendes a Sant Cugat del Vallès, finalista de l’edició actual dels premis Construmat. 

D
es de ja fa un cert temps, el
sector de la construcció està
experimentant un canvi de ci-
cle històric. La realitat de-

mostra que tant el nivell d’actuacions com
el ritme inversor han mostrat un signifi-
catiu descens respecte a anys anteriors.
Reduir costos s’ha convertit en l’objec-
tiu de qualsevol ciutadà o organització,
i el manteniment és la resposta a aquest
repte.

En aquest context, l’aposta pel man-
teniment és clau en l’actual conjuntura
econòmica. És una garantia per assegu-
rar la sostenibilitat de les construccions
en el temps i també per assegurar-ne un
funcionament òptim. “Tan important és
realitzar un disseny eficient de, per
exemple, les instal·lacions, com fer
un manteniment correcte al llarg de
tota la seva vida útil”, afirma Agustí Mo-
rera, cap de la secretaria tècnica del
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona (CETIB). “Estem parlant
de la revisió i la supervisió tècnica”,
aclareix Morera.

Una placa solar per escalfar aigua ca-
lenta d’última tecnologia, encara que si-
gui molt moderna, si no se sotmet a un
programa de manteniment regular aca-
ba perdent eficiència. És llavors quan la
inversió, que s’havia de traduir en estal-
vi, s’acaba convertint realment en una
despesa més.

PROFESSIONALS VERSÀTILS
Els professionals més indicats per des-
envolupar aquest manteniment preven-
tiu i correctiu són els enginyers tècnics
industrials. Aquests tècnics atresoren una
formació pluridisciplinària que els capa-
cita de sobres per seguir tot el procés re-
ferent al disseny, l’execució, la instal·la-
ció i el manteniment d’una instal·lació de
qualsevol tipus.

“Un enginyer tècnic industrial té els
coneixements i les atribucions ne-
cessaris per concebre la instal·lació,
executar el projecte i desenvolupar
el posterior manteniment, ja que són
professionals versàtils que treballen
en camps tan diversos com els que
concerneixen les instal·lacions, les
obres menors, els informes tècnics i
un llarg etcètera”, comenta Morera.

La versatilitat, un dels adjectius que
defineix millor els enginyers tècnics in-
dustrials, és precisament un dels ele-
ments que els permet integrar-se per-
fectament en equips multidisciplinaris.
L’entrada en vigor del codi tècnic de l’e-
dificació (CTE) ha suposat que, cada ve-
gada més, en un projecte constructiu hi
treballen professionals de diversos àm-
bits, com és el cas d’arquitectes, apare-
lladors, instal·ladors, etcètera.

La formació pluridisciplinària i integral

de l’enginyer tècnic industrial li permet
tenir una visió global de tot el procés
constructiu i fins i tot anar més enllà, pen-
sant en els treballs que impliquen el pos-
terior manteniment i la conservació de
l’edifici i tots els elements que el com-
ponen: sistemes d’elevació, climatitza-
ció, aprofitament de les energies reno-
vables, etcètera.

MANUAL D’INSTAL·LACIONS
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona ha intensificat durant els úl-
tims anys la publicació de manuals tèc-
nics. L’últim volum editat, que es presenta
el 24 d’abril a les 11.00 hores a la sala
3.12 de Construmat, es titula Aplicació
del temps de muntatge d’instal·lacions:
compendi de taules orientatives, con-
ceptes pràctics i recopilació d’imatges, i
està disponible tant en català com en
castellà. 

L’autor del llibre, l’enginyer tècnic in-
dustrial Ramon Gasch, dóna una visió
pràctica i útil dels temps de muntatge de
les instal·lacions industrials i de l’edifi-
cació. La publicació està bàsicament
destinada al professional que necessita

incloure una estimació de la mà d’obra
necessària per a l’execució de les ins-
tal·lacions a partir de les seves valora-
cions i els seus pressupostos. Per
Gasch, un dels principals avantatges
d’aquest manual és que “permet
conèixer de primera mà els elements
i els sistemes utilitzats en els mun-
tatges actuals des d’una visió emi-
nentment pràctica”.

ALTRES PUBLICACIONS
El manual inclou més de 20 apartats dels
diferents sistemes i elements de mun-
tatge, que cobreixen instal·lacions elèc-
triques, especials, comunicacions i
sistemes de seguretat, instal·lacions
mecàniques, contra incendis, climatitza-
ció i lampisteria.

Durant els últims mesos, el CETIB ha
publicat tota una sèrie de manuals so-
bre Instal·lacions elèctriques de baixa
tensió. Tots ells es poden adquirir a la
seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Barcelona, i responen a la
política de la institució de potenciar la
formació dels professionals. Més infor-
mació, a www.cetib.cat.2

Invertir en manteniment redueix
costos i millora la salut edificatòria
La formació de l’enginyer tècnic industrial li permet tenir una visió global del procés constructiu

Són professionals
capacitats per
integrar-se en equips
multidisciplinaris

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

EL CETIB dedica l’any 2009 a les
energies renovables. Una sèrie d’ac-
tes i actuacions commemoraran
aquesta celebració i posaran de ma-
nifest la relació de la professió amb
aquest sector. Entre altres accions,
s’han incrementat les jornades for-
matives dedicades a les energies re-
novables. A www.cetib.cat/agenda
es pot consultar i tramitar la ins-
cripció. A més, s’han incrementat les
accions de comunicació entre el
col·lectiu sobre la matèria. Joan Ri-
bó, degà del CETIB, explica que la
raó de dedicar l’any a les energies
renovables respon “al compromís
del CETIB i la professió amb la sos-
tenibilitat, i manifiesta la implicació
de l’enginyeria tècnica industrial amb
la societat”. 

les jornades

COMPROMÍS AMB
LA SOSTENIBILITAT

EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓ ESTÀ
VIVINT UN CANVI
DE CICLE HISTÒRIC

CONSERVAR ELS EDIFICIS
EN BON ESTAT ÉS CLAU
EN LA CONJUNTURA
ECONÒMICA ACTUAL

EL CETIB HA INTENSIFICAT LA
PUBLICACIÓ DE MANUALS TÈCNICS
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