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saló Con
LA FIRA SE CELEBRA EN UN MOMENT EN QUÈ ELS ANALI

La cita ocupa els dos recintes de la Fira
de Barcelona amb 155.000 metres
quadrats de superfície d’exposició

E
n un moment en què sembla
que s’aproxima un canvi de ci-
cle en el sector de la cons-
trucció, Construmat demostra
el seu bon estat de forma amb

unes xifres que condueixen cap a “l’e-
dició més gran de la història”, segons
paraules del seu president, Bruno Fi-
gueras. Així, el saló incrementa la su-
perfície d’exposició en un 10% en rela-
ció amb l’edició anterior fins a arribar als
155.000 metres quadrats, acull prop de
2.370 estands, ofereix uns 50.000 pro-
ductes i representa més de 4.500 em-
preses. Les expectatives dels visitants
també creixen, ja que s’espera que
265.000 persones, entre professionals
i públic en general, s’acostin als recintes
de Montjuïc i Gran Via de Fira de Barce-
lona entre el 14 i el 19 de maig. 

El saló servirà per reflectir en quina si-
tuació es troba el sector, el creixement
exponencial del qual es reajusta, sobre-
tot en el cas de segones residències i pi-
sos de segona mà. Segons un informe
elaborat per Construmat, la promoció de
vivenda nova augmentarà en un 7%, xi-
fra que suposa una desacceleració res-
pecte al 2006, quan el creixement es va
situar en un 18%. Això suposa la pèrdua
de lideratge de l’edificació residencial
com a motor econòmic en favor de les
infraestructures. “Construmat no és
aliè a aquest escenari i es reafirma
com una eina de màxima eficàcia per
a les empreses del sector”, assegura
Figueras. 

NECESSITATS DEL MERCAT 
Davant aquest panorama, l’edició del
2007 servirà per consolidar el doble ves-
sant de Construmat, que juga tant el pa-
per de plataforma de negocis i contac-
tes (s’espera que se n’establiran més
d’un milió) com de fòrum d’investigació
i innovació. En aquest últim apartat, el
saló demostra la seva intenció de refle-
xionar sobre les necessitats del mercat i
les solucions de futur amb l’aposta per
la construcció sostenible i ecològica,
camp que s’erigeix com un sector amb
entitat pròpia dintre del saló i que actuarà
com a eix temàtic principal de nombro-
ses activitats paral·leles. Un àmbit que,
segons Figueras, serà “determinant”
en el futur, tal com demostra l’entrada

en vigor del codi tècnic de l’edificació
(CTE), que marca noves exigències al
sector de l’edificació en matèria de res-
pecte al medi ambient i l’ús d’energies
renovables.

D’aquesta manera, Construcció Sos-
tenible no només torna a ser un espai re-
llevant dins del saló sinó que augmenta
el seu protagonisme, una cosa que es
reflecteix en el fet que multiplica per qua-
tre la seva superfície. Ubicat al recinte de
Gran Via, exposarà la creixent oferta
d’empreses que promouen la sostenibi-
litat en la construcció. Dintre d’aquest
apartat, destaca la presentació de R4
House, un prototip de vivenda bioclimà-
tica que respon als quatre criteris bàsics
que han de regir en qualsevol projecte
amb vocació ecològica, és a dir, raonar,
recuperar, reutilitzar i reciclar (les qua-
tre R). “Totes les accions s’han de di-
rigir a disminuir les emissions, fo-
mentar el consum energètic respon-
sable, optimitzar els materials, mi-
llorar el benestar i la salut dels seus
habitants i reduir el cost de mante-
niment”, expliquen des de l’organitza-
ció del projecte, dirigit per l’arquitecte
Luis de Garrido, que qualifica el seu pro-
totip de vivenda, construïda en gran part
amb contenidors del port, com “la més
ecològica d’Espanya”.

NOU CONCEPTE  
Dintre d’aquest mateix apartat se situen
altres projectes innovadors, com el sis-
tema Compact-Habit, presentat recent-
ment per la constructora D’Aro. Es trac-
ta d’un nou concepte d’edificació de
vivendes mitjançant mòduls tridimen-
sionals, construïts en sèrie i que s’api-
len entre si fins a formar edificis de fins
a sis plantes d’altura, amb pisos de 40
metres quadrats. Un sistema avalat per
la Generalitat de Catalunya que permet
crear vivendes més flexibles i adapta-
des a les necessitats de diversos col·lec-
tius com els joves o les persones grans.
La seva construcció és, a més a més,
molt més ràpida, més barata i amb
menys riscos laborals que en l’edifica-
ció tradicional.

En la mateixa línia de propostes en-
caminades a establir les bases de la
construcció en el futur es posicionen pro-
jectes de Construmat com APTM o Ca-
sa Barcelona. La primera iniciativa pre-
sentarà quatre prototips de vivendes
polivalents, dissenyades per arquitectes

de prestigi internacional. Sota el títol de
Multihàbitats. La vivenda polivalent s’es-
tructurarà una proposta que pretén la
transició de la vivenda mínima a la múl-
tiple, basada en la combinació d’usos i
la superació del concepte de vivenda tra-
dicional per donar pas a la casa multi-
funcional i estimulant.

Per la seva part, Casa Barcelona plan-
teja la creació d’una vivenda flexible, ca-
paç d’evolucionar i perfeccionar-se a
partir de la incorporació de nous ele-
ments o la reutilització dels originals.
“D’aquesta manera, els compradors
només hauran de preocupar-se de
tres paràmetres que després no po-
dran canviar, com són metres qua-
drats, localització i orientació, men-

M EDUARD PALOMARES
Àrea Monogràfics
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 de la Fira de Barcelona durant la celebració de l’anterior edició de Construmat, l’abril del 2005.

le inspira l’edició més gran del

nstrumat
STES PREVEUEN UN CANVI DE CICLE EN EL SECTOR

tre que la resta de la casa serà per-
fectible”, assegura el seu responsable,
Ignacio Paricio.

REPRESENTACIÓ SECTORIAL  
Un altre dels actius de Construmat és la
seva capacitat per abraçar un gran nom-
bre de sectors, que aquesta edició s’in-
crementen gràcies a l’ampliació de la su-
perfície expositiva fins a ocupar la totalitat
de Fira de Barcelona, entre els seus dos
recintes. En el camp de representació sec-
torial, la principal novetat d’aquest any és
la creació de dos salons temàtics amb
identitat pròpia integrats a la fira, com són
els espais dedicats a la pintura i al bany.

Així, el Saló Internacional de la Pintu-
ra, Pintudecora, dedicarà al pavelló 2 del

recinte de Montjuïc un total de 5.000 me-
tres quadrats perquè les principals em-
preses i fabricants del sector mostrin els
seus productes i novetats. A més, la ci-
ta monogràfica neix amb la voluntat de
constituir-se com la plataforma firal del
sector de la pintura i oferir una resposta
adequada a la importància que ha ad-
quirit aquest apartat. Per la seva part,
Concepto Baño, Saló Internacional del
Bany, reunirà a Gran Via les firmes més
representatives en el camp dels sanita-
ris, aixetes, accessoris, instal·lacions i
mobiliari per al bany i mostrarà,  sota el
concepte d’Utopies del Bany, les últimes
tendències de la mà dels arquitectes Luis
Mansilla i Emilio Tuñón i del dissenyador
Karim Rashid.  

A part, Construmat presenta un ex-
tens programa de jornades tècniques,
com la 13a edició de les Jornades del
Formigó, que se celebraran dilluns; la
Trobada Internacional sobre Construc-
ció i Consum Responsable de Fusta,
programat per a l’endemà; una jornada
sobre Normalització i Sostenibilitat en la
Construcció (dimecres); el primer Con-
grés d’Eficiència Energètica en Edifica-
ció, del 14 al 18 de maig; la conferència
Barcelona Interiors 2007 de dijous; o di-
ferents conferències i fòrums sobre el
codi tècnic de l’edificació, aprovat re-
centment. Una altra de les cites més
destacades serà l’entrega dels Premis
Mies van der Rohe, un dels guardons
d’arquitectura més prestigiosos d’Euro-

pa, que aquest any recau sobre el Mu-
seu d’Art Contemporani de Castella i
Lleó. Altres guardons que seran entre-
gats en el marc del saló són els premis
Construmat a la Innovació.

Una aposta per combinar negocis,  in-
novació i informació que han convertit
Construmat en la fira del sector més im-
portant d’Espanya i que l’ha portat a
compartir lideratge a nivell europeu amb
el saló alemany Bau i el francès Batimat.
Una cita ineludible per a les empreses i
una ocasió immillorable per anticipar-se
en el camí a seguir en el futur. Un es-
deveniment que també beneficiarà Bar-
celona, ja que el saló generarà un total
de 330 milions d’economia induïda per
a la ciutat.2

CONSTRUMAT SERÀ el primer sa-
ló que comprovarà el potencial de
Fira de Barcelona, una vegada
completat en la seva immensa ma-
joria el procés d’ampliació del re-
cinte firal de Gran Via. En total, el
saló disposarà de prop de 315.000
metres quadrats de superfície ex-
positiva bruta, dividits entre els
115.000 metres quadrats de Mont-
juïc i els 200.000 de Gran Via. Dos
espais que han d’actuar com un de
sol. Perquè això sigui realitat, l’ac-
tual edició de Construmat ha vist
reforçada la comunicació perma-
nent entre tots dos, gràcies a la po-
sada en marxa d’una nova estació
de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) sota el nom de
Plaça Europa-Fira. Situada a pocs
metres del vestíbul principal del re-
cinte de Gran Via, aquesta línia
connectarà amb la plaça d’Espan-
ya, porta d’accés als pavellons de
Montjuïc, en un trajecte de cinc mi-
nuts de durada i una freqüència de
pas de sis minuts. A més, l’enllaç
entre els dos espais estan garan-
tits a través dels autobusos llança-
dora, que mantenen el seu habitual
trajecte a través de la muntanya de
Montjuïc, des de l’avinguda de Rius
i Taulet.

El nou recinte de Gran Via repar-
teix la seva superfície entre sis pa-
vellons i un vestíbul principal d’ac-
cés. El conjunt, obra de l’arquitecte
japonès Toyo Ito, està connectat
a través d’una rambla interna que
recorre els diferents espais i per-
met distribuir el flux de visitants.
L’arquitecte nipó ha concebut el
projecte d’ampliació a partir de
conceptes com la fluïdesa, el dina-
misme i la funcionalitat. Així, l’ai-
gua, la llum i les formes orgàniques
dels edificis caracteritzen l’estèti-
ca general d’una proposta que té
com a principal filosofia la combi-
nació d’elements presents en la na-
turalesa amb les noves tecnologies
i que s’inspira en l’arquitectura de
Gaudí. L’última fase del projecte,
que finalitzarà el 2009, inclou la
construcció de dos pavellons més,
un pàrquing i un auditori amb ca-
pacitat per a 2.300 persones. Altres
edificis emblemàtics, també obra
d’Ito, exerciran un paper de repre-
sentació simbòlica.

la mobilitat

NOVA PARADA DE FGC

Dos recintes
connectats 
per ferrocarril

R4 HOUSE PRESENTA UN
PROTOTIP DE VIVENDA
CONSTRUÏDA A PARTIR 
DE MATERIAL RECICLAT

PINTUDECORA I
CONCEPTE BANY
S’ERIGEIXEN EN ESPAIS 
AMB IDENTITAT PRÒPIA

LA CONVOCATÒRIA INCLOU UN
PROGRAMA PLE D’ACTIVITATS
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E
l pes de la construcció en l’economia
del país és indubtable i així ho corro-
boren les xifres. Durant l’any 2006, l’e-
conomia catalana ha crescut un 3,4%

i ha reforçat, un any més, la dinàmica expan-
siva iniciada el 1998, amb un creixement acu-
mulat des de l’inici del cicle d’un 33%. Dins
d’aquest llarg cicle expansionista, la cons-
trucció ha estat un dels motors principals, amb
una taxa de creixement, l’any 2006, del 5,4%,
i un increment acumulat des del 1998 del 62%,
gairebé el doble que el que ha experimentat
el producte interior brut (PIB) del conjunt de
l’economia. A aquest creixement del sector
de la construcció, l’edificació residencial hi ha
contribuït d’una manera molt decisiva.

Des de la Conselleria de Medi Ambient i Ha-
bitatge, aquests resultats han de ser valorats
positivament en la mesura que tenen un clar
efecte dinamitzador de l’economia i seguei-
xen posant en relleu la importància del sector.
No obstant, malgrat aquesta visió positiva de
la potència econòmica del sector, el cert és
que la política de vivenda, a començaments
del 2007, a Catalunya, ha de fer front a una
situació de greu dificultat de moltes famílies
per accedir a una vivenda, per poder rehabi-
litar-la, o per poder pagar aquella en què han
de viure habitualment.

Per fer front a aquesta complicada situació,
la política de vivenda està obligada a introduir
modificacions importants en el seu disseny. I
aquestes modificacions no es poden fer no-
més des de l’Administració. És necessària la
implicació de tothom. Per això, el Govern està
impulsant el Pacte Nacional de la Vivenda; un
pacte estratègic que ha d’aconseguir vincu-
lar els interessos de tots els agents interes-
sats en el sector i exigir de tots ells un esforç
de col·laboració en proporció al grau respec-
tiu d’implicació.

El pacte, com el projecte de llei del dret a la
vivenda, pretén anar més enllà de les tra-
dicionals mesures de mer foment de la
construcció, adquisició o rehabilitació de la vi-
venda que s’han aplicat fins ara, i volem trans-
formar el mercat de la vivenda de la manera
més estructural possible tenint present, no
obstant, que no es pot optar per un canvi
brusc, sinó responsable i amb consens per-
què no podem oblidar que el sector de la
construcció a Catalunya reuneix més de
300.000 treballadors directes i, a més, con-
tribueix amb un 20% al creixement de l’eco-
nomia.

És necessari un pacte que ajudi a la mode-
ració del creixement dels preus i de produc-
ció de vivendes assequibles, però que al ma-
teix temps mantingui un nivell elevat d’activitat
en el sector. Es necessita un pacte que no
tracti la vivenda com un element per si mateix,
sinó que tingui en compte les necessitats de
mobilitat, de serveis i d’infraestructures que
demanen els ciutadans. És necessari, en de-
finitiva, un pacte que valori l’edificació soste-
nible, no només pel que fa a la construcció,
sinó partint d’una planificació urbanística co-
herent i poc agressiva que permeti el respec-
te al medi. És necessari un pacte, finalment,
de tothom i per a tothom.2

les tribunes

Francesc BALTASAR
CONSELLER 
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

CONSTRUMAT PREMIA LA
INNOVACIÓ DEL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓ

L’
edició del Saló Internacional de la
Construcció, Construmat-Barcelona
2007, que s’inaugura avui, ha tornat
a convocar el sector de la construc-

ció a la cita dels premis que porten el seu nom.
Es tracta d’una nova i immillorable oportunitat
per conèixer el pols de la seva qüestionada ac-
tivitat innovadora. 

L’ocasió, per tant, no és ociosa. Sobretot,
tenint en compte el valor referencial del sector
de la construcció com a motor de l’activitat
econòmica del país i gran catalitzador de les
seves sinergies empresarials.

Un sector de referència que, malgrat seguir
patint una endèmica falta de lideratge global,
amb el pas del temps ha anat identificant el
saló Construmat com la seva plataforma de re-
presentació unitària més sòlida. 

En aquest sentit, la resposta a la convo-
catòria d’uns premis que emplacen la totalitat
de la seva potent estructura productiva –des
del fabricant al gestor– a presentar el resultat
del seu bagatge tecnològic durant aquest úl-
tim bienni no pot ser una dada menyspreable. 

De fet, s’ha de tenir en compte que segueix
existint la creença generalitzada que el sector
de la construcció té una inèrcia molt particu-
lar que li impedeix innovar al ritme d’altres in-
dústries. I això, òbviament, no facilita gens ni
mica la ja molt urgent necessitat de configurar
en el seu propi si polítiques concretes per a la
millora de la seva competitivitat.

De totes maneres, si ens atenim a les xi-
fres de participació, en aquest cas a la con-
vocatòria dels Premis Construmat de Produc-
te per a la Construcció 2007, haurem de
col·legir que el sector sembla que ha començat
a posar-se les piles en aquestes tasques. Val
la pena destacar que la participació s’ha du-
plicat respecte a l’última edició. És una notícia
estimulant i, sens dubte, necessària, sobre-

tot perquè apunta una tendència positiva pel
que fa a aquest aspecte.

En un món afectat pels constants canvis a
què és sotmès per la influència de les noves
tecnologies i per la influència d’una economia
cada vegada més globalitzada, per l’exigència
d’una millora real de les condicions de vida de
les persones i també per la creixent conscièn-
cia mediambiental, pels problemes migratoris
provocats pels canvis demogràfics o, fins i tot,
per l’augment de l’esperança de vida dels seus
habitants, per la preocupació, en suma, per la
competitivitat de les empreses a escala mun-

dial, no s’entendria que el sector que, encara
avui dia lidera amb fermesa l’auge industrial
del nostre país, es desentengués, una vegada
més, de la seva ineludible cita amb la inno-
vació.

Així doncs, la destacada participació en la
nova convocatòria dels Premis Construmat de
Producte per a la Construcció 2007 demostra
que el sector té moltes coses a dir, i que els
professionals que desenvolupen la seva acti-
vitat en els diferents camps que engloba aques-
ta indústria mantenen un ferm compromís amb
els reptes que plantegen la innovació constant
i l’aplicació dels últims avenços tecnològics.2

Xavier BARDAJÍ
PRESIDENT DEL JURAT DEL PREMI CONSTRUMAT 
DE PRODUCTE PER A LA CONSTRUCCIÓ 2007

La nova convocatòria
dels guardons ha
aconseguit duplicar la
llista de participants de
l’última edició del saló

LA PARTICIPACIÓ

El Govern impulsa un pacte
nacional estratègic que
moderi el creixement
dels preus i valori
l’edificació sostenible

LA INICIATIVA
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volució dels programes de vivenda. Els
arquitectes i les empreses participants
llançaran diverses idees perquè les reculli
la totalitat del sector i el mercat de la
construcció. Mentrestant, el projecte R4
House mostrarà un prototip de vivenda
que respon als quatre criteris mínims bà-
sics del cicle de la vida d’una construc-
ció sostenible, resumits pels termes rao-
na, redueix, recupera i recicla. Finalment,
APTM es proposa reflexionar sobre l’ac-
tualitat de la vivenda contemporània a
partir d’un únic eix temàtic i denominat
Multihàbitats. La vivenda polivalent. Una
proposta que analitza el pas de la viven-
da mínima a la múltiple a través de qua-
tre prototips d’arquitectes de prestigi in-
ternacional. En resum, la casa del futur
es perfila, segons mostrarà el saló, fle-
xible, sostenible i multifuncional.

–Una línia que ja apunta el recent-
ment aprovat codi tècnic de l’edifi-
cació (CTE), que obliga al compliment
d’una sèrie d’exigències a l’hora de

L
a més gran de les edicions de
Construmat se celebra en un
moment en què els analistes
preveuen un cert alentiment del
negoci de la construcció, és a

dir, un creixement a un ritme més mode-
rat. Davant les caigudes d’accions a la
borsa de les últimes setmanes, el saló
servirà per obtenir una valoració realista
sobre l’estat del sector i per iniciar una
aproximació a les tendències de futur, que
una vegada més s’encaminen cap a la
construcció sostenible. 

–Construmat ocuparà per primera
vegada tots els pavellons dels recin-
tes de Montjuïc i Gran Via de la Fira
de Barcelona. Un fet que mostra la
bona forma d’un sector que, no obs-
tant, alenteix el seu creixement. ¿En
quin estat de salut es presenta el món
de la construcció a la nova edició del
saló?

–Els últims estudis i anàlisis apunten
que el sector de la construcció ha en-
trat en un procés de canvi de cicle. Les
dades revelen que el present està mar-
cat per un creixement més moderat, so-
bretot en relació amb el ritme que ha
mantingut en els últims anys. No obstant,
no es preveu una desacceleració imme-
diata de l’activitat constructora, encara
que els informes recomanen estar atents
davant una situació que podria canviar
en el futur.

–¿Quines expectatives genera
Construmat entre les empreses?

–El saló ha mantingut i incrementat la
seva importància com a plataforma co-
mercial i de serveis al llarg d’aquests anys,
a més de posicionar-se com un punt de
trobada global entre els professionals, les
empreses i els productes. D’aquesta ma-
nera, Construmat es consolida com un
factor determinant per al progrés de les
empreses perquè mostra l’actualitat del
món de la construcció i anticipa noves
perspectives i tendències. A més, al llarg
dels sis dies de fira, els grups empresa-
rials preveuen augmentar la seva xifra de
negoci en un esdeveniment que perce-
ben com una plataforma de creació de
contactes, sobretot si es té en compte
que les previsions indiquen que el saló
rebrà més de 265.000 visitants proce-
dents de 120 països, i que mostrarà més
de 50.000 productes i serveis. 

–D’altra banda, el saló s’erigeix
com un fòrum de debat i reflexió. Una
vegada més, l’eix temàtic serà la
construcció sostenible. ¿El futur del
sector passa per apostar per la in-
novació i el respecte al medi am-
bient?

–La gran projecció sectorial i social de
Construmat ha permès que ens sentim
preparats per avalar propostes interes-
sants al voltant de la vivenda contem-
porània i a impulsar, fins i tot en forma
d’un nou apartat, la construcció sosteni-
ble. Aquest camp es converteix en un
repte i una oportunitat per a les empre-
ses del sector, gràcies a les propostes
innovadores en materials i solucions cons-
tructives que es presenten atenent els
paràmetres de sostenibilitat, que en
aquesta edició quadripliquen la seva
oferta.

–En aquesta línia, la fira disposa de
tres espais diferents que proposen
noves fórmules per innovar en el sec-
tor, és a dir, Casa Barcelona, R4 Hou-
se i APTM. ¿Quines aportacions
llançaran aquests projectes integrats
en el saló?

–Per una part, Casa Barcelona propo-
sa activar la innovació en disseny i tècni-
ca constructiva per fer un pas més en l’e-

construir. ¿S’analitzarà aquesta nor-
ma a Construmat?

–El saló recull en la seva agenda de jor-
nades tècniques diferents sessions diri-
gides a explicar la importància del CTE,
que és el principal text legal per avançar
en la sostenibilitat dels edificis i en la mi-
llora de la qualitat en el conjunt del pro-
cés d’edificació. A partir d’ara, assistirem
a un canvi qualitatiu en els edificis. Hi
haurà amb tota seguretat un abans i un
després d’aquest codi.

–A més d’apostar per la innovació,
el saló atorga aquest any més prota-
gonisme a altres sectors.  

–Construmat ofereix una visió global
de la construcció, a la vegada que és ca-
paç d’oferir una visió prou profunda de
tots els seus subsectors. Sota aquesta
premissa s’emmarca la creació dels sa-
lons Pintudecora i Concepto Baño. Una
conseqüència més de l’evolució d’un sa-
ló que es vol adequar i anticipar a les ne-
cessitats del mercat.2

Imatge de l’interior d’un dels pavellons de Construmat, durant l’última edició del saló, l’abril del 2005.

“La vivenda del futur
es perfila com a flexible,
multifuncional i
sostenible, tal com
mostrarà la fira”

L’EVOLUCIÓ

“Construmat és un mitjà determinant
per impulsar el progrés del sector”
“El saló reflecteix l’actualitat real del món de la construcció i mostra les noves perspectives i tendències”

PER VÍCTOR FÚSER

Bruno
FIGUERAS
PRESIDENT DE
CONSTRUMAT

l’entrevista
L’ESTAT

“La situació general és
de creixement moderat,
però la dinàmica pot
canviar a mitjà termini”

“Sens dubte,hi haurà
un abans i un després
de l’aprovació del codi
tècnic de l’edificació”
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Pont De Brug, a la ciutat de Rotterdam (Països Baixos), obra de l’arquitecte Chris de Jonge.

E
l sector de la construcció es
troba en bona forma, tal com
reflecteixen les dades relati-
ves al 2006. Segons un infor-
me publicat per la Cambra

Oficial de Contractistes d’Obres de Ca-
talunya (CCOC), la producció interna ha
crescut un 6,5%, impulsada bàsicament
per les obres d’enginyeria civil, que aug-
menten en un 14%, i per la promoció de
vivenda nova, que s’incrementa en un
8%. Aquesta última, no obstant, ja ha
començat a cedir el protagonisme que
fins ara tenia i són les infraestructures
les que prenen el relleu com a punta de
llança de l’activitat constructora. Uns
bons resultats que, segons l’opinió de
la CCOC, no amaguen la necessitat de
començar un procés de canvi a nivell
general que condueixi cap a un sector
de més qualitat, eficiència, innovació i
productivitat. 

Per a això, l’organisme proposa un pla
d’acció concertada que requereix, en
paraules de Rafael Romero, president
de la CCOC, “la implicació de tots els
agents”, des dels promotors fins a les
empreses constructores, passant pels
arquitectes, els enginyers i els profes-
sionals. Un dels principals objectius és
l’augment de la productivitat en la línia
de països com els Estats Units, el Ja-
pó o la Gran Bretanya, que, fruit d’un
acord entre els sectors públic i privat,
han aconseguit augmentar el valor per
persona ocupada en el sector. 

CREIXEMENT AMB EL PIB
La Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya també considera
fonamental que el sector de la cons-
trucció creixi al mateix ritme que el PIB
de Catalunya. “Actituds miops en-
fronten conceptes com el benestar
dels ciutadans i l’economia saneja-
da amb l’activitat constructora”, la-
menten des de la CCOC, i neguen que
la baixa productivitat i l’agressió al me-
di ambient siguin aspectes lligats irre-
meiablement al sector. 

M EDUARD PALOMARES
Àrea Monogràfics

L’organisme jutja
necessari reduir 
els costos i els
terminis d’execució

Dins del pla d’acció que propugna
l’organisme, s’identifiquen cinc factors
clau per al canvi. “El primer de tots és
el lideratge compromès dels grups
importants de cada un dels agents
del sector”, apunta Romero. El segon
és aconseguir equips i processos inte-
grats, per aprofitar millor les experièn-
cies de les indústries més avançades. El
tercer punt fa referència a l’atenció al
client. “La construcció és un procés
seqüencial en què només es pensa
en l’immediat superior jeràrquic”,
afirma el president de la CCOC. “És ne-
cessari –continua– que tots ens plan-
tegem satisfer les necessitats del
verdader client, el futur usuari de l’o-
bra que es construeix”.

El següent canvi que inclou el pla es

refereix a la planificació de la qualitat.
Romero apunta que es tracta no només
de buscar la supressió dels defectes, si-
nó també d’“evitar malgastar recur-
sos naturals o materials” tant en el
disseny com en l’execució de les obres.
Finalment, la Cambra de Contractistes
considera necessari un compromís amb
la gent. “Això vol dir aconseguir unes
bones condicions de treball, fo-
mentar la formació del personal i
buscar una millora continuada de la
seguretat i la salut laboral, però
també respectar les opinions i les
aportacions que poden fer la resta
d’agents al procés de disseny i
construcció d’una obra”, enumera
Rafael Romero.

Una declaració d’intencions que la

CCOC ratifica amb uns “objectius clars
i quantificables” que indiquen la ne-
cessitat de reduir costos i terminis d’e-
xecució en un 10% anual, disminuir els
defectes i els accidents laborals en un
20% i augmentar la productivitat en un
10%. “A la Cambra Oficial de Con-
tractistes d’Obres de Catalunya es-
tem convençuts que el canvi per
aconseguir una construcció de més
qualitat, eficient, innovadora tec-
nològicament avançada i respec-
tuosa amb el medi ambient és pos-
sible”, explica Rafael Romero.

Un pla que, segons la CCOC, ha d’a-
nar acompanyat de l’augment de la
inversió de l’Estat en infraestructures,
per pal·liar el dèficit que es dóna a
Catalunya.2

Els contractistes llancen un pla per
augmentar la productivitat del sector
El president del col·lectiu professional de Catalunya demana un canvi malgrat els bons resultats del 2006

LA CCOC RECLAMA
MILLORS CONDICIONS
LABORALS I UNA TASCA
DE FORMACIÓ

LES CLAUS
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Façana principal d’un bloc de vivendes de protecció oficial situat a Manresa.

M XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics

L’
esborrany del pacte nacio-
nal de la vivenda elaborat
per la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge suposa
el primer pas perquè es fa-

ci realitat una de les mesures que l’As-
sociació de Promotors Constructors d’E-
dificis de Barcelona (APCE) ha defensat
insistentment al llarg d’aquests últims
anys: un gran acord nacional per inten-
tar resoldre els greus problemes que re-
cauen sobre la vivenda. L’associació veu
positiu que la Generalitat manifesti la vo-
luntat que el pla estigui consensuat amb
tots els agents del sector; no obstant,
considera que el període de vigència del
text, fins al 2016, és massa curt, sobre-
tot si es té en compte “l’extraordinària
lentitud i complexitat de la gestió del
sòl per part dels ajuntaments”.

En aquest sentit, l’APCE assegura que
és necessari molt més temps per acon-
seguir la quantitat de vivenda protegida
que contempla el pla, malgrat que la Ge-
neralitat es comprometi a dinamitzar tots

els obstacles que puguin aparèixer en la
preparació de tot tipus de sòl. “És per
això que nosaltres sempre hem con-
siderat que entre 20 i 25 anys és un
període més realista per obtenir re-
sultats satisfactoris i, sobretot, es-
tabilitzar l’activitat del sector”, apun-
ten des de l’associació.

ESTUDI DE LES INFRAESTRUCTURES
A part de la vigència del pacte, l’APCE
també troba a faltar un altre aspecte que
l’esborrany no aborda: “Nosaltres en-
tenem que el pla hauria de contem-
plar, de la mateixa forma que s’ha
fet amb el component demogràfic,
un estudi en profunditat de les in-
fraestructures necessàries, espe-
cialment les que afecten el transport
ferroviari i la mobilitat, les comuni-
cacions i els equipaments de totes
aquelles zones on s’hagi d’edificar
una quantitat tan gran de vivendes”.
En aquesta línia, els promotors d’edifi-
cis creuen que s’hauria de definir, prè-
viament i municipi per municipi, “per on
es vol créixer i, sobretot, per on es
pot créixer” mitjançant l’elaboració
d’un pla paral·lel que contempli les so-
lucions més adequades, determini els
moviments de població entre els llocs
de descans i els centres de treball i tin-
gui en compte els equipaments essen-
cials necessaris perquè la població pu-
gui viure en les millors condicions
possibles.

Suggeriments que encara poden in-
corporar-se a un text que, segons la
Conselleria de Medi Ambient i Habitat-
ge, ha començat a rebre propostes per
part dels agents del sector, si bé “la se-
va acceptació en general ha sigut
bastant positiva, ja que es valora
com un pacte ambiciós, realista, res-
ponsable i sostenible”, segons expli-
ca el mateix conseller Francesc Balta-
sar. El document detecta les necessitats,
fa pronòstics, determina una sèrie d’ac-
tuacions i convoca els ajuntaments i el
sector.  Entre les diferents mesures que
apareixen destaca la que impulsa a pre-
parar sòl per construir 400.000 viven-
des, de les quals 300.000 serien de pro-
tecció oficial, establint a més una nova
figura de VPO.

D’aquesta manera, el futur pacte na-
cional de la vivenda per al període 2007-
2016 es marca cinc reptes. És a dir, mi-
llorar l’accés a la vivenda, especialment
dels joves, mitjançant la provisió d’un
volum de pisos accessibles i ajudes al
pagament; optimitzar les condicions del
parc de vivendes a partir del manteni-
ment i la rehabilitació; incrementar la
qualitat de les llars de la gent gran i les
persones amb discapacitat mitjançant
mesures d’accessibilitat i de suport
econòmic; prevenir l’exclusió social re-
sidencial, i garantir una vivenda digna i
adequada amb l’eradicació del fenomen
dels sense sostre, la sobreocupació i la
infravivenda.2

L’APCE afirma que 
el període actual és
curt per al nombre
de VPO previstes

Suggeriments al pacte de la vivenda
Els promotors d’edificis demanen a la Generalitat que la vigència de l’acord sigui d’entre 20 i 25 anys

Jordi 
LUDEVID

DEGÀ DEL COL·LEGI 
D ‘ARQUITECTES
DE CATALUNYA

A rquitectura. Aquest és l’actiu que
ofereix el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya a la present edició

de Construmat, consolidat ja com el cer-
tamen de referència del sector de la
construcció al nostre país. Arquitectura
com a resultat de l’esforç d’un col·lectiu
pluridisciplinar per mirar de resoldre les
necessitats d’habitabilitat, confort i ser-
veis de la població, oferint a més a més
cohesió social i ordenació del territori.
Arquitectura com un producte d’espe-
cial valor i rellevància que concentra en
si mateix el més abstracte i concret de
tot el que el visitant podrà trobar a Cons-
trumat: nous materials i productes, sis-
temes constructius innovadors, nova
maquinària i renovats sistemes de pro-
ducció… i, també, és clar, bon exercici
de l’arquitectura. 

L’arquitecte disfruta d’un prestigi pro-
fessional ben merescut establert en la
llarga tradició cultural i arquitectònica del
nostre país, la qualitat de la formació hu-
manística i tècnica, el nivell d’intercanvi
interdisciplinar o la mateixa autoexigèn-
cia d’excel·lència curricular de la pro-
fessió. El sector de la construcció in-
corpora tota aquesta experiència al cicle

de construcció per multiplicar, amb l’a-
portació dels diferents agents implicats
i a través del rol central de la figura de
l’arquitecte en tot aquest procés, el va-
lor i els beneficis socials del producte fi-
nal: l’arquitectura.

Fa més de 15 anys que el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya està present
a Construmat, ineludible aparador de
productes i valors d’interès per a un sec-
tor responsable de més del 10% del PIB,
que requereix necessàriament nous parà-
metres de qualitat homologats i estan-
darditzats. En aquesta renovació tècni-
ca i tecnològica també estan implicats
els arquitectes. Perquè des de la nostra
visió central i equidistant tenim molt a
aportar. En innovació, però també en for-
mació, en competitivitat, transparència i
rigor professional.

Construmat agrupa tot el que és im-
portant per a aquest sector i ho mostra
al públic visitant, que recorre amb interès
cada un dels pavellons de Fira de Bar-
celona. Una jornada profitosa i intensa a
Construmat significa ampliar els conei-
xements en aquells àmbits que faran
més fàcil el nostre projecte professio-
nal o personal. Sortim del certamen amb
catàlegs, contactes professionals, no-
ves mirades i enfocaments als reptes de
cada dia. Des del Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya els convidem a visitar
el nostre estand (ubicat al pavelló 5 del
recinte de Montjuïc), dissenyat per Da-
ni Freixes i concebut sota el lema Arqui-
tectura és construir, per conèixer el que
l’arquitectura i els seus professionals som
capaços d’oferir al sector i a la societat.
Per a benefici de tothom.2

la tribuna

ARQUITECTURA,
L’ACTIU QUE
OFERIM A
CONSTRUMAT

Tenim molt a aportar 
en innovació,formació,
transparència i rigor

L’ASSOCIACIÓ TROBA A
FALTAR UN ESTUDI EN
PROFUNDITAT SOBRE 
LES INFRAESTRUCTURES

“TAMBÉ ÉS NECESSARI
DEFINIR PER ON
ES VOL I ES POT
CRÉIXER”, ASSEGUREN

MODIFICACIONS SOBRE L’ESBORRANY
DE LA CONSELLERIA D’HABITATGE
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procurarem augmentar el percentatge
establert per la nova norma.

-Això pel que fa a sòl destinat a
VPO. En relació amb el seu disseny,
l’Incasol ha elaborat recentment un
Llibre d’estil. ¿Quin és l’objectiu d’a-
questa publicació?

-Amb el Llibre d’estil pretenem digni-
ficar des del punt de vista de la cons-
trucció actual la vivenda protegida i aca-
bar amb l’estigma que la VPO és de mala
qualitat. En aquest sentit, aquesta pu-
blicació suposa augmentar el llistó dels
nivells mínims de qualitat i confort exigi-
bles. A més, incorpora els diferents ele-
ments de sostenibilitat que preveu el
decret d’ecoeficiència de la Generalitat
i, amb posterioritat, el codi tècnic de
l’edificació, que ha entrat en vigor re-
centment.2

L
a llei del sòl, aprovada el 10 de
maig al Congrés, introdueix una
sèrie de novetats a nivell esta-
tal en matèria de gestió i valo-
ració del sòl amb la finalitat

d’impulsar la vivenda protegida, així com
la lluita contra la corrupció i l’urbanis-
me descontrolat. Unes mesures que no
afectaran gaire les polítiques iniciades
per la Generalitat de Catalunya, a través
de l’Institut Català del Sòl (Incasol), que
ja contemplen algunes de les propostes
de la nova norma.

-¿Què suposa l’aprovació de la no-
va llei per a les polítiques de sòl ini-
ciades a Catalunya?

-Encara hem d’analitzar la llei d’una
manera més profunda. És cert que exis-
teixen expectatives sobre com poden
ajudar determinades figures de gestió,
com, per exemple, els nous criteris de
valoració del sòl. Tot i que encara hem
d’aprofundir més en alguns aspectes,
com ara la via de l’expropiació, que ha-
via estat desestimada per l’anterior nor-
ma del 1997. En tot cas, pot fer la sen-
sació que es fan passos endavant, tot i
que encara és aviat per quantificar
aquests avenços i valorar el nivell i l’agi-
litat dels processos. Encara que és clar
que a partir d’ara tindrem un ventall més
ampli de possibilitats a l’hora de gestio-
nar el sòl.

-Les expectatives generades per
la nova llei també apunten a un
avanç en matèria de construcció de
vivenda protegida, ja que estableix
la reserva d’un 30% per a VPO.

-No hem de perdre de vista que a Ca-
talunya, amb la modificació de la llei del
sòl del 2004, ja s’ha introduït una reser-
va de sòl en uns percentatges molt si-
milars als que ara marca la llei aprovada
al Congrés. Un 20% està destinat a vi-
venda pública protegida i un 10% a vi-
venda concertada, motiu pel qual ja su-
ma el 30% que estableix la nova
normativa. A tot això s’ha de sumar el
10% de la reserva obligatòria de sòl pri-
vat per a VPO. Per tant, respecte a Ca-
talunya, aquest aspecte de la llei no su-
posa un salt qualitatiu important. De fet,
el que fa la llei és establir unes pautes
d’actuació comunes, encara que des-
prés les comunitats autònomes tenen
potestat per portar a terme les seves prò-
pies polítiques. 

-¿Quins són els principals objec-
tius de l’Incasol pel que fa a vivenda
protegida?

-Des del punt de vista de la gestió, a
tots els projectes que són responsabili-
tat de l’Institut Català del Sòl o bé en
aquells en què es treballa de forma con-
certada amb els ajuntaments, l’objectiu

és incrementar el sostre de vivendes amb
protecció. Estem parlant que en els àm-
bits gestionats per l’Incasol, hauríem de
ser capaços d’establir una proporció del
60% de sòl per a VPO i un 40% lliure,
sumant les reserves de sòl i el 10% de
cessió obligatoris. En aquests moments,
en els nous desenvolupaments s’estan
fent reserves per sobre del que marca la
norma aprovada pel Congrés, com en el
cas de Santa Perpètua de Mogoda, en
què la proporció és del 50%. 

-Per tant, és possible superar els
paràmetres que recull la nova llei del
sòl. 

-La llei estableix uns paràmetres d’ac-
tuació, però nosaltres intentem anar més
lluny, tenint sempre en compte la viabi-
litat i l’equilibri econòmic. En aquest sen-
tit, sempre que l’operació ho permeti,

Bloc de vivendes de protecció oficial promogudes per l’Institut Català del Sòl a Sant Sadurní d’Anoia.

“El nostre ‘Llibre d’estil’
augmenta els nivells
de qualitat i confort
i incorpora criteris
de sostenibilitat”

LA PUBLICACIÓ

Frederic
LINARES

CONSELLER DELEGAT
D’ADIGSA

Adigsa és l’empresa de la Conse-
lleria de Medi Ambient i Habitat-
ge que administra i que gestio-

na les vivendes públiques, tant de lloguer
com de compra, a Catalunya. Això sig-
nifica que es fa càrrec d’uns 80.000 pi-
sos. Una part d’aquests edificis van ser
construïts als anys 60 i 70 amb mate-
rials que establia la normativa del mo-
ment. Per això, històricament, una de
les feines més importants d’Adigsa ha
estat la d’ocupar-se de la rehabilitació
d’aquest parc de vivendes amb la fina-
litat de dotar-les d’unes condicions
d’habitabilitat que no complien i d’a-
dequar el seu entorn. 

Aquesta eina rehabilitadora ha estat
llarga i bastant complexa, ha anat evo-
lucionant i s’ha concretat en un pla (ara
pla director d’obres revisat), que ha mar-
cat el pressupost i les dates d’execució
de totes les obres de rehabilitació que
quedavan pendents de fer, i ha fixat un
termini per a aquest conjunt d’actua-
cions.

Una vegada planificada i en vies d’e-
xecució aquesta funció, s’han obert al-
tres línies d’actuació que ens marquen
metes noves. Una d’aquestes ha estat
la de garantir l’accessibilitat als edificis

i eliminar les barreres arquitectòniques,
subvencionant la instal·lació d’ascen-
sors en immobles antics.

Una altra meta és la implicació am-
biental de l’empresa. Això ens ha por-
tat a realitzar les obres de rehabilitació
d’acord amb els cànons de sostenibili-
tat mediambiental. Es fa una correcta
gestió dels residus de les obres per re-
duir el seu impacte sobre el medi; s’està
actuant per eliminar correctament els
materials tòxics, com el fibrociment, i les
obres d’aïllament de cobertes i de faça-
nes han afavorit l’estalvi i l’eficiència
energètica.

PREMIS VARIATS
També s’ha dut a terme una important
feina de caràcter pedagògic amb els
usuaris a partir de la sensibilització so-
bre l’estalvi i l’eficiència energètica a les
vivendes. Tot això s’ha fet amb la impli-
cació d’un equip de tècnics especialis-
tes en medi ambient, que supervisa l’a-
dequació de totes les obres que fa
Adigsa.

També treballem perquè el parc de llo-
guer creixi com una de les sortides per
garantir l’accés a la vivenda. Això s’està
fent incrementant el nombre de pro-
mocions destinades a lloguer, amb la
creació de la Xarxa de Mediació per al
Lloguer Social i amb 77 programes di-
ferents com el de cessió de vivendes,
que fa que els pisos buits puguin entrar
en el mercat de lloguer per poder ofe-
rir als ciutadans uns preus que resultin
més assequibles. 2

la tribuna

COMPROMÍS 
AMB LA
SOSTENIBILITAT
MEDIAMBIENTAL

Impulsar la rehabilitació i les
promocions de lloguer són
dues línies d’actuació
prioritàries per a Adigsa

per EDUARD PALOMARES

Miquel
BONILLA
DIRECTOR DE L’INSTITUT
CATALÀ DEL SÒL

l’entrevista

LES CONSEQÜÈNCIES

“Hem d’analitzar més 
a fons els diferents 
punts del text ratificat 
el dia 10 de maig”

“És clar que a partir 
d’ara tindrem un ventall
més ampli de 
possibilitats de gestió”

“L’Incasol augmentarà al 60%
el sòl per a vivenda protegida”
“A Catalunya ja es compleixen les pautes de VPO que estableix la llei aprovada pel Congrés”
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Les jornades tècniques i els premis
omplen de vida els sis dies de fira
Nombrosos congressos, conferències i presentacions busquen una solució als reptes més imminents del sector

Aspecte virtual del nou espai Fira Barcelona Gran Via, on tindran lloc nombroses conferències i congressos de la present edició de Construmat.

M JORDI MATEOS
Àrea Monogràfics

A
més a més de les seves
grans seccions i la seva
àmplia zona expositiva,
Construmat compta amb
un complet i interessant
programa de congressos,

conferències i presentacions destinades
a donar solució als reptes més imminents
del sector. Aquest any sobresurt l’àmbit
de la construcció sostenible, així com les
jornades organitzades per les més des-
tacades associacions professionals de
diferents sectors de la construcció i al-
gunes de les més reconegudes entitats
i organitzacions vinculades a aquest
camp. 

Entre totes elles ressalta el Primer
Congrés d’Eficiència Energètica en Edi-
ficació, que els dies 16 i 17 de maig
abordarà els nous fonaments del dis-
seny racional i sostenible d’edificis, un
aspecte cada vegada més rellevant que
vol aconseguir un respecte més gran pel
medi ambient i una economització de
l’energia. 

Dimecres al matí tindrà lloc la prime-
ra taula rodona, sobre els reptes dels edi-
ficis energèticament sostenibles, i a la
tarda se celebrarà una sessió que plan-
tejarà dubtes i preguntes al voltant de
la possibilitat de construir un edifici amb
criteris de sostenibilitat. També es par-
larà dels materials, l’organització de l’e-
quip de treball, la direcció d’obra, el se-
guiment o el manteniment d’aquest tipus
d’edificis. El seu funcionament centrarà
dijous al matí, amb una taula rodona so-
bre la gestió energètica d’un edifici d’a-
questes característiques, i amb dues ses-
sions a la tarda: una sobre les garanties
i la qualitat de l’energia solar tèrmica, i
una altra sobre les eines per a la millora
de l’eficiència energètica. El congrés
mostrarà el caràcter dels edificis soste-
nibles com a centres de consum d’e-
nergia posant l’accent en la necessitat
d’estalviar energia. 

Dimecres dia 16 arribarà el torn de la
normalització i sostenibilitat en la cons-
trucció tractada des d’una òptica més
global. Ja dijous, es presentarà el ma-
nual La prevenció dels riscos laborals en
el sector de la construcció, que aborda
com es pot millorar aquest aspecte cru-
cial per al món laboral en general i per al
sector de la construcció en particular.
Serà a les 17.00 hores al Palau de Con-
gressos del recinte de Montjuïc. A la ma-
teixa hora i en el mateix espai tindrà lloc
la jornada Concòrdia d’Obra: nou pro-
cediment arbitral per a la resolució de
conflictes en el sector de la construcció.
Organitzada pel Tribunal Arbitral Tècnic
de Catalunya, la xerrada girarà al voltant
del primer procediment arbitral especial-
ment destinat a resoldre els conflictes
tècnics que es poden produir durant els
processos constructius. Així, qualsevol

qüestió en litigi se sotmetrà a l’arbitrat-
ge equitatiu del Tribunal Arbitral Tècnic
de Catalunya de la Fundació Privada Ca-
talana per a l’Arbitratge Tècnic. Els prin-
cipals avantatges del nou procediment
passen per la resolució del conflicte en
menys d’un mes, la no paralització dels
treballs, la reducció de les despeses, l’ar-
bitratge per part d’un expert i la seva ple-
na validesa jurídica. Es pot obtenir més
informació i omplir el formulari d’inscrip-
ció a la pàgina web www.tatcat.com/ho-
meformulari.

Divendres al matí serà el torn de la jor-
nada tècnica d’Asefave sobre el nou
marc legislatiu i tècnic de la construcció.
La taula rodona, en què tres arquitec-
tes abordaran la incidència del CTE en
façanes lleugeres i finestres, se centrarà
en un tema fonamental de la llei de l’or-
denació de l’edificació (LOE), la cores-
ponsabilitat de tots els agents implicats
en el procés de construcció. De fet, as-
sistiran a la jornada representants dels
promotors, els arquitectes projectistes,
els constructors, els fabricants, les com-
panyies d’assegurances i els usuaris, en-
tre altres. 

Durant tot el dia també es realitzarà la

jornada Gea sobre bioconstrucció, so-
bre biohabitabilitat, salut i confort a tra-
vés dels materials ecològics, les formes,
l’energia i l’harmonia en una construc-
ció. L’última jornada de Construmat se
centrarà en el tercer congrés internacio-
nal sobre arquitectura sostenible, que, ti-
tulat Més enllà de l’arquitectura sosteni-
ble, es convertirà en un marc de trobada
on professionals i arquitectes de prime-
ra línia reflexionaran i realitzaran propos-
tes perquè l’arquitectura del futur sigui
més sostenible.     

PREMIS VARIATS
Conferències i debats a part, Constru-
mat també és sinònim d’alguns dels pre-
mis més prestigiosos en l’àmbit de l’ar-
quitectura i de la construcció. A més dels
premis Mies van der Roe, el guardó eu-
ropeu més important en el marc de l’ar-
quitectura, la fira acollirà altres distincions,
com els premis Construmat, atorgats a
la innovació en la construcció i promo-
guts en col·laboració amb la Conselleria
de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya i la se-
cretaria tècnica de l’Itec, l’Institut de Tec-
nologia de la Construcció de Catalunya. 

Paral·lelament, se celebrarà el 14è con-
curs nacional i el 10è concurs interna-
cional de l’ofici de paleta. Convocat pel
Gremi de Constructors d’Obres de Bar-
celona i Comarques, el certamen comp-
tarà amb la participació de parelles for-
mades per un paleta i un ajudant que
hauran de reproduir a escala un model
d’obra que es dóna a conèixer a l’inici
del concurs. La trobada tindrà lloc el dis-
sabte 19 a les 8.00 hores al passeig de
les Cascades, a la part superior del re-
cinte de Montjuïc. També s’estrenarà el
premi Vidre Idea 2007, que la Fundació
Centre del Vidre de Barcelona convoca
per primera vegada per promoure la in-
novació en arquitectura, mobiliari i ade-
quació d’espais públics.

Així mateix, s’entregaran els certificats
Marca Aenor (aïllants tèrmics), el dia 16
a les 17.00 hores al palau 5 d’aquest ma-
teix recinte, i els premis Barcelona 2006,
millor disseny de llum, organitzats per
Selci, i que aquest any recauran en l’em-
presa Grupo Estiluz. L’entrega, que farà
personalment Bruno Figueras, president
de Construmat, tindrà lloc el dia 18 a les
18.30 hores al pavelló 4 del recinte Gran
Via.2

Els guardons
destaquen el talent i
el caràcter innovador
de les propostes

LA CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLE I
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
CENTREN LES XERRADES

LES TAULES RODONES
REUNIRAN TOTS ELS
AGENTS IMPLICATS 
EN L’ACTIVITAT

ELS DEBATS BUSCARAN MILLORES 
PER AL FUTUR DE L’EDIFICACIÓ
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PER ALBERTO LARRIBA

Josep 

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

l’entrevista
LA REFLEXIÓ

“Davant la Declaració 
de Bolonya hem de
mantenir la qualitat
de la formació actual”

“Les grans obres han de
ser fruit d’un gran pacte
que doti d’estabilitat el
seu desenvolupament”

–¿L’aplicació del nou codi tècnic de
l’edificació (CTE) ha beneficiat l’acti-
vitat professional dels enginyers de
camins?

–El CTE és una aposta per la innova-
ció i la sostenibilitat com a eixos per a la
millora de la qualitat en la construcció.
Aquests són dos àmbits de coneixement
i activitat en què els enginyers de camins
hem posat molt interès en els últims anys.
Un altre aspecte rellevant és que per
aconseguir els criteris exigibles serà ne-
cessària la intervenció coordinada d’e-
quips multidisciplinaris, en què els engin-
yers de camins, per formació i professió,
han de tenir un paper més important que
fins ara. El nou codi tècnic significa, d’al-
tra banda, la convergència cap a criteris
europeus i la contribució a aportar més
rigor al seguiment i la gestió del projecte
de construcció, així com el de manteni-
ment de l’edifici.

–¿Creu que l’obra pública a Cata-

Q
uines són les raons que
expliquen la presència
del Col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports
al saló Construmat?

–Els i les professionals de l’enginyeria
de camins som necessaris en diferents
àmbits de la construcció, especialment
en el de l’obra pública i les infraestruc-
tures, però també és rellevant el paper
que exercim en l’obra privada, tant en el
desenvolupament de projectes com en la
gerència d’empreses constructores. Som
un col·lectiu vinculat en bona part a la
construcció, i el col·legi, com a repre-
sentant corporatiu de la professió, no po-
dia faltar en un certamen de referència
com Construmat.

–¿Quin paper té la institució en
l’àmbit de les grans infraestructures?

–El Col·legi d’Enginyers de Camins és
un referent necessari ja que aglutina els
professionals que participen des de la pla-
nificació a la construcció de les grans in-
fraestructures. En la nostra activitat s’in-
clouen aspectes tan rellevants com la
seva planificació o la seva gestió i explo-
tació. La nostra activitat professional va
més enllà de construir, ja que engloba una
tasca tan important com optimitzar i ra-
cionalitzar l’ús d’aquestes infraestructu-
res. El col·legi és el garant de la qualifi-
cació tècnica dels professionals que han
de desenvolupar les infraestructures i és
clau a l’hora de generar opinió pública so-
bre elles. 

–¿Quins són els camps on es fan
més visibles les accions dels engi-
nyers de camins?

–Els àmbits més coneguts són la pla-
nificació, el disseny i la construcció de
grans infraestructures, especialment les
del transport, com carreteres i autopis-
tes, ferrocarril, ports i aeroports; també
és conegut el paper dels enginyers de ca-
mins en l’àmbit de les infraestructures
hidràuliques, preses, canalitzacions, etcè-
tera; altres àrees d’activitat molt rellevants
són mobilitat, energia, consultoria me-
diambiental, planificació territorial i urba-
nisme. També hi ha un bon nombre de
membres del col·legi amb responsabili-
tats en la gestió i la direcció d’empreses,
i no només de l’àmbit de la construcció,
sinó també en el camp de la logística, els
subministraments, etcètera.

–¿Com valora la situació actual de
la professió?

–Podem parlar de plena ocupació, són
professionals molt sol·licitats i ben valo-
rats a conseqüència de l’exigent activitat
acadèmica de la seva formació. En aquest
punt, estem pendents de la resolució dels
nous plans per a l’estudi de l’enginyeria
arran de la Declaració de Bolonya. Espe-
rem que es faci un esforç per mantenir la
qualitat de formació actual, amb dos ni-
vells d’estudis d’enginyeria, una solució
adoptada per la major part dels països

europeus i que ens permetrà mantenir
la competitivitat i la reputació internacio-
nal aconseguides. No fer-ho així suposa-
ria una amenaça per a l’exercici de la pro-
fessió.

–Segons vostè, ¿quins reptes ha
d’afrontar el sector per millorar el seu
prestigi social i professional?

–Els professionals de l’enginyeria de ca-
mins tenen una gran reputació i conside-
ració social. De totes maneres, hem de
fer un esforç per aportar informació i cri-
teri als ciutadans i contribuir a formar opi-
nió en temes d’obra pública i infraestruc-
tures, hem de participar en el debat
públic.

Hem d’afavorir la separació entre in-
formar i aportar criteri tècnic, que com
professionals dotem els projectes, de la
presa de decisions sobre les infraestruc-
tures, responsabilitat que correspon als
polítics. La nostra participació està, abans,
en el desenvolupament de la proposta, i
després, en l’execució del projecte que
el polític ha escollit entre les múltiples op-
cions per variades raons, no estrictament
tècniques.

–¿Quines qualitats ha de reunir un
enginyer de camins?

–L’enginyeria de camins és una pro-
fessió amb un component vocacional,
crec que aquest és el factor clau perquè
puguem parlar de l’excel·lent nivell dels i
les professionals del país. Un altre ele-
ment important és l’orientació al servei
públic, molt marcada en l’origen i en la
trajectòria històrica de la professió. Un al-
tre fet que caracteritza els professionals
de l’enginyeria de camins és l’excel·lèn-
cia tècnica i un alt sentit de la respon-
sabilitat, ja que des dels primers anys
d’activitat professional assumeixen com-
promisos en projectes de gran complexi-
tat tècnica i de gestió.

–¿Creu que les grans obres que
afecten l’ampliació del port, l’aero-
port i la línia del tren d’alta velocitat
estan ben projectades?

–Vull matisar que els grans projectes es
desenvolupen amb unes dotacions pres-
supostàries i uns terminis concrets i que,
a més, responen a uns objectius polítics
que no estan en el nostre àmbit de de-
cisió. Els enginyers de camins estem sub-
jectes al marc d’una decisió política. Un
cop introduïda aquesta matisació, vull dir
que confio plenament en els projectes
desenvolupats pels companys i com-
panyes, que segur que responen amb
precisió a les necessitats plantejades.
Crec que disposarem d’unes infraestruc-
tures excel·lents i que el gran repte serà
rendibilitzar-les i aprofitar els avantatges
competitius que ens ofereixen. De totes
maneres, aquestes infraestructures són
un primer pas en el procés de pal·liar el
dèficit inversor que té Catalunya, respec-
te al pes que tenim en l’economia de
l’Estat.

lunya té bona salut o necessita un
nou impuls per part de les adminis-
tracions?

–Hi ha un bon nivell de contractació i
es dedueix de les inversions previstes per
pal·liar el dèficit inversor de l’Administra-
ció estatal que, en els pròxims anys, con-
tinuï a bon ritme. També s’ha de tenir en
compte que l’activitat de l’Administració
autonòmica i local està sent molt impor-
tant. De totes maneres, les grans infra-
estructures han de ser fruit d’un gran
pacte que doti d’estabilitat el seu de-
senvolupament. Un pacte en què parti-
cipin els partits polítics i els agents so-
cials afectats, i que sigui fruit de la
responsabilitat i el compromís de tots els
participants. Ens hem de dotar de me-
canismes que impedeixin que, una ve-
gada consensuat, un projecte sigui ins-
trumentalitzat per col·lectius i grups
d’opinió. Un altre objectiu és apostar per
la qualitat.2

Construcció d’un pont per on passarà el tren d’alta velocitat, al costat de l’AP-7.

“La nostra activitat
professional engloba
l’optimització i la
racionalització de l’ús
de les infraestructures”

L’OPINIÓ

“Som el referent en infraestructures”
“Els grans projectes responen a decisions polítiques, els enginyers de camins estem subjectes a aquesta realitat”
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APTM reflexiona
sobre la vivenda

múltiple
L

a societat canvia, i l’arqui-
tectura ha d’evolucionar amb
ella. Aquesta és la premissa
bàsica d’APTM (acrònim d’a-
partament), un projecte inte-
grat dins de Construmat que

es presenta al recinte de Montjuïc des
d’avui fins al 19 de maig i que aquest
any es consolida com a plataforma d’in-
vestigació i innovació sobre les tendèn-
cies de la nova vivenda. En aquesta edi-
ció, les diferents propostes susceptibles
de debat i reflexió giren al voltant d’un
mateix eix temàtic: la vivenda polivalent
o multifuncional, és a dir, aquella dis-
senyada perquè hi convisquin en har-
monia residència, feina i oci. 

Sota el títol de Multihàbitats. La vi-
venda polivalent, l’arquitecte barceloní
Manuel Gausa proposa tres premisses
per reflexionar al voltant de la situació
actual. En primer lloc, reclama el pas “de
la vivenda mínima a la múltiple”,
aquella en què l’habitatge s’estableix
com un lloc actiu i obert a la combina-
ció d’usos, programes, individus i acti-
vitats. “Es tracta de plantejar la vi-
venda com un espai on descansar,
disfrutar, treballar, concentrar-se o
projectar-se”, segons diu el text de
presentació. Per tant, la qüestió que es
planteja en aquesta edició és com es pot
compatibilitzar pluralitat i intimitat en uns
espais limitats i variats al mateix temps.
Per a això, el projecte sol·licita la crea-
ció d’espais que superin la concepció
tradicional de l’hàbitat i que afavoreixin
l’organització i la variació, així com la
densitat i la flexibilitat, la individualitat i
l’intercanvi.       

Si bé en l’anterior edició de Constru-
mat, celebrada l’abril del 2005, el pro-
jecte APTM intentava incidir en la ne-

cessitat de proporcionar una vivenda mí-
nima accessible capaç d’adaptar-se a
la situació dels col·lectius més desafa-
vorits, com els joves o els immigrants,
així com als nous models de família, en
aquesta ocasió intenta anar una mica
més enllà. Per això, el projecte APTM re-
clama iniciar una transició cap a una vi-
venda estimulant, entesa com una part
fonamental de l’entorn relacional de les
persones. Per això, la cita llança una pre-
gunta a l’aire: “¿Com es dissenyen no
només espais sinó també hàbitats
més vitals i imaginatius, més diver-
sos i interactius?”

CREIXEMENT CAP ENDINS
En aquesta línia, el tercer concepte que
marcarà el debat generat per la present
edició d’APTM fa referència a un altre
canvi necessari: “La vivenda com a
cèl·lula habitada capaç de suggerir
una pluralitat d’opcions i de rela-
cions, concepció que suposa pas-
sar d’un creixement explosiu a un
creixement implosiu”. Una premissa
que també afecta la ciutat i que pro-
pugna un creixement “cap endins” tant
de l’entorn urbà com de la mateixa vi-
venda susceptible d’assegurar una plu-
ralitat d’accions i relacions més gran. En
definitiva, una crida a una reinvenció in-
terior de la ciutat que exigeix nous pa-
ràmetres de construcció i planificació
basats tant en idees de barreja i super-
posició com en conceptes de densitat,
altura, trama i espais de transició. 

Tres claus teòriques que es materia-
litzaran al recinte de Montjüic de Fira de
Barcelona gràcies a quatre propostes
que es dirigeixen a incentivar una ade-
quació més gran de l’arquitectura i les
construccions “a les transformacions
que exigeix l’hàbitat contemporani
avançat”, segons consta en el projec-
te. “Es tracta d’investigar a través

dels prototips presentats –afegeix–
sobre l’escala privada de la cèl·lula
habitada i sobre l’escala col·lectiva
del conjunt urbà”.

Els quatre projectes que es presenta-
ran a Montjuïc han estat desenvolupats
pels equips dels arquitectes Massimilia-
no Fuskas, de Milà; Federico Soriano,
de Madrid; Josep Bohigas, Francesc Pla
i Iñaki Baquero, integrants del despatx
barceloní Bopbaa, i Bjarke Ingels, de Co-
penhaguen (Dinamarca). Quatre profes-
sionals de referència escollits per Manuel
Gausa per desenvolupar els conceptes
de Multihàbitats. La vivenda polivalent
des de la “doble òptica del rigor ar-
quitectònic i el coneixement dels
canvis que afecten la vivenda en un
entorn global-local”.

PRESENTACIÓ DE MODELS
Els quatre despatxos presentaran, per
un costat, un model a escala real d’una
vivenda concebuda com un lloc trans-
formable i actiu, on s’especifiquin les
possibles regles d’evolució i transfor-
mació dels espais. Per l’altre, la ma-
queta, els plànols i els patrons globals

L’espai integrat en Construmat mostrarà del 14 al 19 de maig quatre projectes, dissenyats
per arquitectes de prestigi, que busquen la combinació d’usos i activitats

A dalt, imatge virtual del disseny del despatx Bop

FÒRUM DE DEBAT DE LES TENDÈNCIES DEL SECTOR

M EDUARD PALOMARES
Àrea Monogràfics DLA META CONSISTEIX

EN LA CREACIÓ DE PISOS 
QUE PUGUIN ALBERGAR
DIFERENTS FUNCIONS

DEL REPTE ÉS ADAPTAR
L’ARQUITECTURA A 
LES NECESSITATS DE
LA SOCIETAT ACTUAL

DFUSKAS,SORIANO,
INGELS I EL DESPATX
BOPBAA MOSTRARAN LES
SEVES INVESTIGACIONS
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d’un conjunt col·lectiu d’entre 300 i 500
vivendes, entès com un possible model
urbà mixt, integrat en un teixit existent
i obert a la presència de diferents con-
ceptes per definir, densitats i altures va-
riables i programes i usos diversos. És
a dir, la maqueta d’un conjunt col·lectiu
connectat amb les reflexions desenvo-
lupades en relació amb la mateixa cèl·lu-
la individual integrada en aquest nou mo-
del de ciutat.

RECORREGUT SIMULAT
Tot això està recolzat pels documents
necessaris per a la seva comprensió i
materialització eficaç, així com per ani-
macions destinades a enllaçar un re-
corregut simulat al llarg d’aquest entorn
i dels seus diferents espais públics i
individuals. Les produccions generades
es mostraran integrades en un espai
d’exposició dinàmic que es plantejarà,
segons indiquen des de l’organització,
com un carrer interactiu, dissenyat per
actuar com a enllaç dels diferents pro-
totips, que crearan al seu torn un àmbit
relacional i un espai atractiu per al pú-
blic en general. 

l’àmbit públic i el privat i un entorn
per al canvi”, asseguren des de la fira. 

SOCIETATS POSTINDUSTRIALS
D’aquesta manera, el projecte Multihà-
bitats. La vivenda polivalent intenta in-
vestigar tant l’escala privada de la cèl·lu-
la habitada com l’escala col·lectiva del
conjunt urbà. El projecte, segons ex-
pliquen els seus impulsors, aporta una
nova lectura al fet d’“habitar en les so-
cietats postindustrials avançades en
un context de globalització”. Una ra-
diografia o una línia d’aproximació que
investiga l’escenari arquitectònic i so-
ciològic que correspondria a les noves
maneres de viure. 

Una possible resposta a una situació
que no afecta només l’àmbit individual
sinó que és també col·lectiu i urbà, i que
intenta predir com s’estructurarà la so-
cietat en un futur pròxim i com ha de
respondre l’arquitectura als canvis so-
cials que es produeixin en els pròxims
anys. Segons assenyala Manuel Gausa,
aquesta resposta ha d’anar encamina-
da a construir “no només quantitat,
sinó també qualitat”.2

pbaa. A sota, a l’esquerra, plànol de Massimilano Fuskas i, a la dreta, maqueta de Federico Soriano. Al requadro de la pàgina anterior, prototip de Bjarke Ingels.

En qualsevol cas, els quatre projectes
responen a la crida de Multihàbitats i
proposen una altra forma d’habitar, que
consisteix a “multiplicar els espais de
la vivenda des de dins”. Això significa
la creació d’hàbitats que permetin la re-
alització de més activitats en un espai li-
mitat. “Una arquitectura de mínims
per possibilitar el màxim”, apunten
des de l’organització. 

En aquesta línia, el projecte vol plan-
tejar la vivenda superant les estrictes
classificacions i especialitzacions habi-
tuals de l’espai. Per això, APTM plante-
ja una vivenda polivalent com un lloc ac-
tiu, no especialitzat. Desapareixen així
els antics conceptes de dormitori, men-
jador o sala d’estar. La vivenda múltiple
també és una vivenda que es caracte-
ritza per ser “estimulant, amb espais
més vitals, imaginatius, diversos i in-
teractius”. A més, el projecte APTM en-
tén la vivenda i la ciutat no com a mà-
quines funcionals, sinó com a entorns
de relació. El concepte de multihàbitat
considera la interacció entre l’usuari i el
mitjà. “En aquest sentit, la vivenda és
el node de relació i intercanvi entre

L’EDICIÓ del 2007 d’APTM no no-
més està plantejada com un pas
endavant, sinó també com un es-
pai d’anàlisi dels resultats del pro-
jecte anterior i de la seva in-
cidència en les experiències que
estan actualment en marxa. Tot
això està acompanyat per una re-
flexió global sobre la vivenda con-
temporània i les actuals tendèn-
cies innovadores desenvolupades
a nivell internacional. Per aquest
motiu, a més de la mostra dels
nous projectes es plantegen unes
jornades de trobada i debat amb
participants d’aquesta edició i de
l’anterior i amb agents de la cul-
tura i de la indústria en general.

L’anterior projecte APTM, cele-
brat en el marc de l’edició del
2005 de Construmat i dirigit per
Josep Bohigas, proposava viven-
des de baix cost, construïdes so-
ta criteris de sostenibilitat, amb
materials de qualitat i un espai mí-
nim. L’objectiu era buscar una so-
lució a les actuals dificultats d’ac-
cés a la vivenda per part de
determinats col·lectius. Unes ca-
ses pensades com a solucions
d’urgència, ja que no es planteja-
ven com a definitives, sinó com a
temporals i en règim de lloguer,
amb preus assequibles. El públic
objectiu eren joves que es volen
independitzar, immigrants acabats
d’arribar al país, persones divor-
ciades o separades o famílies mo-
noparentals. 

Sis arquitectes de diferent tra-
jectòria van presentar els seus
prototips de vivendes mínimes.
Els participants van ser Anne La-
caron i Jean Philippe Vassal, el
despatx Ábalos i Herreros, San-
tiago Cirugeda, Gustavo Gili, el
grup d’estudiants Sergio García,
Jorge Cortés i Borja García i el
també estudiant Miquel Suau.

l’anàlisi

EDICIÓ ANTERIOR

Repàs de 
l’experiència 
de l’any 2005

EL PROJECTE APTM ha deixat en mans de quatre arquitectes de presti-
gi internacional la reflexió sobre l’evolució que ha de seguir la vivenda ur-
bana. Aquestes són algunes de les obres que mostren el seu estil:
DMassimiliano Fuskas. Durant anys, l’arquitecte italià ha prestat especial
atenció a l’estudi dels problemes urbans en grans àrees metropolitanes.
Els seus principals dissenys són la Casa de les Arts de Bordeus, les Twin
Towers Scyscrapers de Viena i la Fira de Mostres de Milà.
DFederico Soriano. De personalitat activa, el madrileny ha dictat con-
ferències, escrit articles, participat com a jurat, organitzat exposicions i
publicat reportatges. A més a més, ha dissenyat el gratacel Laminar de
Barcelona, el palau Euskalduna de Bilbao o l’Hotel Juan de la Cosa de San-
toña (Cantàbria).
DBopbaa. El despatx barceloní està format per Josep Bohigas, Fran-
cesc Pla i Iñaki Baquero. Tots tres han participat en l’ampliació del Museu
Thyssen de Madrid, en la projecció d’un conjunt de vivendes a les Corts
i en el disseny del pavelló d’Espanya de l’Expo de Saragossa. 
DBjarke Ingels Group (BIG). El treball d’aquest grup desafia el rol tradicio-
nal d’arquitecte. Amb el projecte High Square de Copenhaguen, el col·lec-
tiu proposava una plaça pública a sobre d’una botiga. Amb Mountain Dwe-
llings, un edifici d’aparcaments es transforma en un turó amb vivendes.

els participants
PROFESSIONALS RECONEGUTS INTERNACIONALMENT

Treballs amb imaginació
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“Els geòlegs han de tenir més
prestigi i més presència social”

E
l Col·legi Oficial de Geòlegs de
Catalunya opera des de l’any
2002 com a delegació de
l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geò-
legs d’àmbit estatal. Entre els

seus principals objectius en destaca la
difusió de les funcions del geòleg com
a professional, millorar-ne el prestigi so-
cial i potenciar la diversificació de les se-
ves tasques. 

-El Col·legi Oficial de Geòlegs de
Catalunya tindrà, per primera vega-
da, aquest any, representació al
Construmat. ¿Com serà la seva par-
ticipació?

-El col·legi com a tal, aquí a Catalunya,
és molt jove, i fa gairebé un any que es
va aprovar el codi tècnic de l’edificació.
Per aquesta raó vam creure que aques-
ta és una molt bona oportunitat per do-
nar a conèixer el col·lectiu, que està molt
vinculat al Construmat i al tema de la
construcció. S’ha tenir en compte que
un percentatge molt elevat dels estudis
geològics i geotècnics previs a l’edifica-
ció, que ara amb el codi tècnic són obli-
gatoris per a qualsevol edifici, els realit-
zen geòlegs. La participació al Cons-
trumat persegueix també l’objectiu que
el col·lectiu comenci a tenir més presèn-
cia social i deixi de ser pràcticament un
desconegut.    

-¿Quines són les tasques concre-
tes que du a terme un geòleg?

-Els geòlegs són els professionals que
inspeccionen i estudien el terreny abans
de començar a edificar. El seu objectiu,
en aquest cas, és proporcionar dades a
l’arquitecte i als altres agents implicats
perquè puguin dissenyar uns fonaments
en condicions i adequats al terreny del
futur edifici. És important que la gent sà-
piga que el preu d’un estudi geològic d’u-
na casa no arriba al que valen dos o tres
metres quadrats d’un pis. D’aquesta ma-
nera, es pretén evitar que després d’una
gran inversió, i més tenint en compte l’e-
levat preu dels pisos d’avui dia, apare-
guin esquerdes o altres problemes en una
edificació. Per tant, la relació entre cost
i benefici és molt elevada. 

-¿Com ha afectat a la seva activi-
tat l’entrada en vigor del codi tècnic
de l’edificació?

-Es va aprovar fa un any; hi ha hagut
un any pont en què es podia aplicar o no,
i ara, des del 29 de març, obliga a fer un
estudi geològic previ a l’inici de qualse-
vol edificació. Considerem que suposa
un avenç perquè regula i estandarditza
les activitats dels diferents professionals
implicats en el sector i dóna garanties
al ciutadà que les coses s’han fet bé. En

cas contrari, els afectats tindran algú,
el geòleg, a qui podran demanar expli-
cacions.  

-Això també significarà més feina
per al seu col·lectiu… 

-Amb l’entrada en vigor de la LOE, la
llei d’ordenació de l’edificació de 1999,
ja s’exigia això, però sens dubte ara serà
més exhaustiu, ja que aquesta mena
d’estudis seran de compliment obligat.
Per un costat, tindrem més feina, però
per l’altre, no tanta perquè sembla, i no-
saltres serem dels primers de detectar-
ho, que la construcció no mantindrà la
mitjana d’edificació de cases noves com
ha fet fins ara. Potser estem arribant a
un punt d’estancament, tot i que enca-
ra se segueix construint. Haurem d’es-
perar per veure com evoluciona tot. El
que sí que és segur és que la nostra fei-
na estarà més ben valorada.   

-No realitzar un estudi geotècnic
és, mai més ben dit, començar la ca-
sa per la teulada…

-Sí, és saltar un tema que afecta la se-

guretat bàsica de l’edifici.   
-¿Quin és l’objectiu principal del

Col·legi Oficial de Geòlegs?
-La nostra feina com a col·legi profes-

sional és comunicar a la societat en què
consisteix aquesta professió, qui en for-
ma part, per a què serveix i quins camps
abasta. En aquest sentit, s’ha passat de
les parcel·les estanques a la multidisci-
plinaritat i al treball braç a braç amb la
resta de professionals del sector, i això
ens ha beneficiat a tots. Els geòlegs te-
nen molt a dir en temes com el medi am-
bient, les terres contaminades, les aigües
subterrànies, l’obra civil i les grans infra-
estructures, o els materials per a la cons-
trucció, que s’extreuen de mines pros-
pectades moltes vegades per geòlegs.
També s’encarreguen de buscar petroli
per tot el món, s’ocupen del camp dels
riscos naturals per prevenir inundacions,
col·lapses, despreniments, enfonsa-
ments, etcètera; de temes com el de les
energies alternatives, com ara la geotèr-
mica, l’energia emmagatzemada en el

subsòl; i del seguiment, juntament amb
la comunitat científica, del tema del can-
vi climàtic. El geòleg també es dedica a
detectar llocs geològicament adequats i
segurs per emmagatzemar CO2 o resi-
dus nuclears sota terra. Per una altra part,
fins fa poc ens sentíem poc valorats per
la societat. En aquest sentit, volem que
les persones que treballen d’això tinguin
prestigi i es puguin guanyar la vida dig-
nament. 

-Com a part integrant del sector,
¿com veu la seva situació actual?

-Un tant per cent molt elevat de geò-
legs estan molt vinculats a la construc-
ció. Des del col·legi s’està intentant que
això canviï i que els professionals diver-
sifiquin la seva activitat professional en
altres camps, com ara el medi ambient,
l’energia, els recursos naturals o els ris-
cos, perquè veiem que el sector de la
construcció està a punt de tocar sostre,
i la gent ha de fer valer els coneixements
que va adquirir mentre estudiava, que
serveixen per a moltes altres coses.2

PERDAVID SABATÉ

Joan

ESCUER
PRESIDENT DEL COL·LEGI OFICIAL 
DE GEÒLEGS DE CATALUNYA

l’entrevista

“La participació del col·legi al Construmat pretén donar a conèixer les múltiples funcions del nostre col·lectiu”

Un geòleg estudia uns plànols al seu despatx per avaluar les qualitats d’uns terrenys.

L’OPINIÓ

“El codi tècnic obliga 
a realitzar estudis
geotècnics previs a
qualsevol edificació”

“El canvi climàtic i la
recerca de petroli
i minerals també
impliquen la professió”

“S’ha passat de les
parcel·les estanques 
a la multidisciplinaritat,
i això ha beneficiat tot 
el sector”

L’EVOLUCIÓ
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Cases bioclimàtiques elaborades
amb elements reciclats i reutilitzables
R4 House presenta dues vivendes construïdes amb contenidors portuaris en desús

Recreació digital d’un prototip de casa bioclimàtica de R4 House.

Imatge virtual de l’interior d’una vivenda flexible, segons Casa Barcelona.

M D.S.
ÀREA MONOGRÀFICS

E
l projecte R4 House ha donat for-
ma a les dues primeres vivendes
bioclimàtiques realitzades amb
materials reciclats, reutilitzats i

recuperats, amb un consum energètic
zero, i que no generen residus ni en el
procés de construcció ni en el de des-
construcció. L’estructura de les vivendes,
per a la qual s’han utilitzat sis conteni-
dors portuaris en desús, és una de les
solucions formals més originals de la ini-
ciativa i una de les principals explicacions
del baix cost de les cases. I és que a més
del seu caràcter ecològic, totes dues són
molt econòmiques: la més gran, de 150
metres quadrats, té un cost de cons-
trucció de 60.000 euros; l’altra, una vi-
venda mínima de 30 metres quadrats,
està valorada en 12.000 euros. Totes
dues es presentaran en aquesta edició
de Construmat, que comença avui, en el
que serà, sens dubte, un dels principals
centres d’atenció de l’esdeveniment. 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Dissenyades per l’arquitecte Luis de
Garrido (www.luisdegarrido.com), màxim

M DAVID SABATÉ
Àrea Monogràfics

C
asa Barcelona presenta, del 14
al 19 de maig al recinte de Gran
Via de Fira de Barcelona, un
projecte que investiga el con-

cepte de la vivenda flexible. El pavelló,
dissenyat per l’arquitecte Carles Ferrater,
exhibirà en un espai de 80 metres qua-
drats dues possibles estructures d’una
vivenda. 

D’una banda es mostra un habitacle bà-
sic, però preparat per evolucionar i per-
feccionar-se i, de l’altra, descobreix la se-
va evolució fins a convertir-se, en un
determinat moment de la vida dels ocu-
pants, en una vivenda més completa i de
cert nivell. 

L’adaptació de la casa bàsica no ha ne-
cessitat substitucions ni enderrocaments,
s’ha realitzat només amb la modificació
d’elements mínims, la incorporació d’ele-
ments modulars o la reutilització dels com-
ponents inicials. En definitiva, s’hi ha bus-
cat la perfectibilitat, és a dir, la capacitat
de la vivenda de perfeccionar-se amb la
màxima tècnica i disseny i amb el mínim
cost. 

Casa Barcelona es reafirma d’aquesta
manera com un projecte innovador i un
procés d’investigació continu per mate-

rialitzar, en una vivenda prototip, la in-
vestigació i el desenvolupament de nous
conceptes aplicables a la vivenda con-
temporània. El projecte, que té per ob-
jectiu acostar el món de la indústria i el
disseny, així com promoure la innovació
en productes i tècnica constructiva, pre-
tén fer replantejar les conviccions del sec-
tor i de l’opinió pública sobre la vivenda
modèlica.

PRODUCTES INNOVADORS
Entre els productes que es podran trobar
a la mostra hi ha la compartimentació
additiva i mòbil, a càrrec de l’arquitecte
Antonio Cayuelas i de Montajes TST, em-
presa especialitzada en la compartimen-
tació de sales d’actes i conferències que
ha realitzat el disseny i la producció d’un
envàs modèlic per a ús domèstic. Fàcil
d’instal·lar i de moure, amb bones pres-
tacions acústiques i acabats de qualitat,
també incorpora un moble contenidor al
seu sistema d’envàs mòbil. 

Un altre dels productes presents en
aquesta edició de Construmat seran els
mobles modulars de cuina de Fagor, dis-
senyats per l’arquitecte Juli Capella, ca-
paços de formar una cuina mínima que es
pot ampliar i convertir en la cuina familiar
més luxosa gràcies a la mobilitat i la ca-
pacitat de compartimentació autònoma
de mobles i sanitaris. 

Per la seva part, Carlos Ferrater ha dis-
senyat per a Roca Sanitaris un lavabo
compacte i senzill, i de fàcil substitució,
sense haver de recórrer a obres com-
plicades (a la segona vivenda es presenta
un bany extra més sofisticat que utilitza
les peces més àmplies de la sèrie. Roca

i Saloni Ceràmica també presenten Prêt
à porter, un sistema de paviment regis-
trable amb rajoles de gres porcellànic de
muntatge en sec. Saloni proposa un nou
material ceràmic, Lammax, que serveix
com a acabat de paviment d’una gran
flexibilitat pel que fa a formats i dimen-
sions. Així mateix, Saloni exhibeix la gam-
ma Corda, dissenyada per Óscar Tus-
quets. 

També es podrà veure la façana per-
fectible de Technal, obra de Carlos Ferra-
ter i Ignacio Paricio, una façana comple-
ta apta per a la fusteria, addició de
proteccions i captacions solars o aparells
d’aire condicionat que permet la inserció
de finestres i la seva substitució per ele-
ments opacs o viceversa. 

En aquesta línia, la façana ventilada
ideada per Ignacio Paricio per a Cemex-
Preinco permetrà reduir en deu centíme-
tres el gruix de la façana, millorant així la
relació entre superfície útil i superfície cons-
truïda. A més, la paret ceràmica actual
s’ha de substituir per un material resistent
davant el foc i el soroll, com el GRC (Glass
Fibre Cement, microformigó armat amb
fibra de vidre). 

Finalment, Roca Ceràmica mostrarà una
cortina de peces de gres porcellànic per-
forat embastades amb cables d’acer.
Aquest sistema d’unió, dissenyat per Fer-
mín Vázquez, permet disposicions molt
lliures tant en el pla vertical com horitzon-
tal. Ignacio Paricio, per la seva part, pro-
posa una persiana de peces orientables
en pla vertical i horitzontal amb una
innovadora aplicació del seu producte
ceràmic Lammax. Més informació a:
www.construmat.com.2

exponent de l’arquitectura sostenible a
Espanya, les dues vivendes compleixen
de forma exhaustiva amb tots els requi-
sits coneguts d’aquest tipus d’arquitec-
tura. Així, totes dues tenen un consum
energètic zero d’energies convencionals,
i s’autoregulen tèrmicament gràcies al
seu disseny bioclimàtic i al seu aprofita-
ment òptim de l’energia solar i geotèr-
mica. D’altra banda, tots els seus com-
ponents han estat dissenyats de forma
modular per ser acoblats en sec. D’a-
questa manera, i tal com passa en el seu
desmuntatge, no es generarà cap resi-
du, i totes les peces de la casa es po-
dran reutilitzar.              

BELLESA IMPERFECTA
La composició de les façanes i interiors
de R4 House és un clar exemple del que
Luis de Garrido anomena “bellesa de la
imperfecció”. L’objectiu d’aquest tipus
de composició arquitectònica és el de

crear objectes bells, harmònics i atrac-
tius, aprofitant tot tipus de recursos i sen-
se caure en el seguiment estricte d’una
determinada línia compositiva, fet que
inevitablement produiria residus. En el
seu lloc, Garrido proposa la utilització d’u-
na modulació que aprofiti al màxim els
materials tal com surten de fàbrica i que
al mateix temps s’adapti perfectament a
un objecte arquitectònic determinat. 

DECLARACIÓ D’INTENCIONS
El nom de R4 House reflecteix el res-
pecte del disseny per les conegudes
com a quatre erres –raona, recupera,
reutilitza i recicla–, considerades el sím-
bol de l’arquitectura sostenible. Aques-
ta obliga a replantejar el procés sencer
de disseny, construcció i gestió d’un edi-
fici amb la finalitat de disminuir el seu im-
pacte negatiu en el medi ambient; can-
vi que passa per reduir les emissions
contaminants, fomentar el consum ener-
gètic responsable, optimitzar els mate-
rials, millorar el benestar de les perso-
nes i reduir el cost de manteniment dels
edificis. Per altra banda, les vivendes es-
tan realitzades amb materials ja existents
i que es podran reutilitzar, tantes vega-
des com es vulgui, una vegada superat

el seu cicle de vida útil en les cases. Una
altra part dels materials han estat recu-
perats després d’haver estat rebutjats
per la societat i s’han reelaborat a tra-
vés de la indústria o de dissenyadors es-
pecialitzats. D’aquesta manera, la cons-
trucció, lluny de ser una acció negativa
per al medi ambient, passa a ser posi-
tiva, ja que el regenera. Un altre puntal
de l’arquitectura sostenible és la reutilit-

zació. En aquest sentit, alguns materials
han tingut un ús anterior, cosa que re-
dueix al màxim l’energia utilitzada en la
seva construcció, així com la possible
generació de residus.

El projecte R4 House es podrà veure
a Construmat dins de la secció Cons-
trucció Sostenible, un sector que en-
guany quadruplica el seu espai exposi-
tiu respecte a l’última edició.2

Per una vivenda més flexible i adaptable
Casa Barcelona presenta un projecte per replantejar les conviccions del sector sobre els models d’hàbitat convencional

DLA CONSTRUCCIÓ
SOSTENIBLE MULTIPLICA
PER QUATRE LA SEVA
PRESÈNCIA AL SALÓ

La iniciativa reclama
pisos que responguin
a les necessitats 
dels ocupants
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Nova terminal de l’aeroport de Madrid-Barajas, obra de Richard Rogers.

M DARÍO REINA
Àrea Monogràfics

E
s podria dir que vivim temps
de canvis en el sector de la
construcció. Els indicadors
apunten que l’imparable crei-
xement dels últims anys ha

començat a iniciar un cert descens. Pa-
ral·lelament ha entrat en vigor el codi tèc-
nic de l’edificació (CTE) i, si ens fixem en
els pròxims anys, veurem uns nous pro-
fessionals sorgits de l’Espai Europeu
d’Educació Superior.

“Per als enginyers tècnics indus-
trials, tots aquests canvis són im-
portants, ja que en el sector de la
construcció desenvolupem una gran
quantitat de tasques. Es tracta,
doncs, de desafiaments que afron-
tem amb esperit de superació i
adaptació”, reconeix Joan Ribó, degà
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Barcelona (CETIB). I és que, si
aquesta professió es caracteritza per al-
guna cosa, segons explica Ribó, és per
“la capacitat de superació demos-
trada en els més de 150 anys
d’història que té”.

No és fàcil quantificar la tipologia i els
àmbits en què els enginyers tècnics in-
dustrials desenvolupen les noves tas-
ques. En construcció, ja sigui per un ús
industrial, comercial o administratiu, la
llista de tasques és llarga i va des del
projecte de l’edifici, quan correspon, fins
al seu manteniment, passant pel càlcul
d’estructures i d’instal·lacions, la ins-
tal·lació de grues torre, els aïllaments
acústics, la prevenció d’incendis o ris-
cos laborals.

PROJECTES MULTIDISCIPLINARIS
El CTE, el marc normatiu que estableix
les exigències que han de complir els
edificis en relació amb els requeriments
bàsics de seguretat i habilitat, ha repre-
sentat, en paraules del degà, “una no-
va concepció de l’edifici, ja que l’en-
tén des d’una perspectiva global,
integrat en el mateix procediment de
disseny, l’estudi i la concepció del
seu ús i manteniment”. Per al col·lec-
tiu professional això suposa que ar-
quitectes i enginyers treballin, més que
mai, “en una estreta i enriquidora
col·laboració”.

El codi parla d’estalvi energètic. Per
aconseguir-lo és necessari un disseny
optimitzat de les instal·lacions i també
un correcte manteniment. “L’usuari és
el responsable últim d’aquest man-
teniment, i per aquesta raó necessi-
tarà contractar els serveis d’un pro-
fessional expert en la matèria”,
assenyala la mateixa font. En aquest
aspecte, considera el professional,
“l’enginyer tècnic industrial és el
professional polivalent que pot co-
brir aquesta necessitat”. Perquè tan

important és un obtenir bon disseny com
una posterior conservació de les ins-
tal·lacions.

Per exemple, avui dia hi ha molts edi-
ficis que tenen instal·lades plaques so-
lars per produir aigua calenta sanitària.
Aquestes plaques no són realment útils
si no han estat ben calculades, disse-
nyades i instal·lades i, sobretot, si al dar-
rere no hi ha una manteniment que ga-
ranteixi el seu correcte funcionament. 

AMB L’ESPERIT DE BOLONYA
Un dels principals reptes de futur que
afronta l’enginyeria és l’adaptació a l’es-
perit de Bolonya. Aquest ambiciós pla
pretén harmonitzar els estudis d’educa-
ció superior per afavorir la mobilitat dels
professionals i incrementar el nivell per-
què siguin més competitius. Fruit de l’Es-
pai Europeu d’Educació Superior han de
sorgir uns nous enginyers més versàtils,
polivalents i preparats per treballar en un

mercat molt més ampli i competitiu.
Malgrat això, creu Ribó, “encara

arrosseguem tics d’altres èpoques,
desgraciadament motivats per la in-
quietud que genera la possible pèr-
dua d’estatus. En els últims mesos
algunes veus alarmen de catàstro-
fes que en altres països europeus no
estan passant. ¿Per què aquí ha de
ser diferent?”

I continua amb la següent reflexió: “És
evident i està demostrat que qual-
sevol canvi genera dubtes i pre-
ocupacions. Els éssers humans som
animals de costums que ens preo-
cupem quan se’ns canvia l’escenari
a què estem habituats. Però també
és veritat que és necessari renovar-
se constantment per continuar
avançant”. 

Pel degà del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics Industrials de Barcelona, els engi-
nyers tècnics industrials són una pro-

fessió que, malgrat el seu canvi de nom
en el transcurs dels temps, ha estat un
clar exemple d’adaptació a la situació
necessària en cada moment. “No te-
nim cap problema per seguir adap-
tant-nos als canvis. Ho hem demos-
trat de manera fefaent durant tota la
nostra història”, afegeix Ribó. 

Des del CETIB aposten per una no-
va enginyeria que doti els titulats del
segle XXI de les competències ne-
cessàries per a la seva incorporació en
el mercat europeu, els permeti assumir
les pertinents atribucions professionals
i els obri les portes a màsters d’es-
pecialització.

Finalment, Ribó confia que l’adminis-
tració competent no es vegi influencia-
da per determinades postures divergents
de l’esperit de Bolonya i escolti la veu
raonada dels més de 300.000 profes-
sionals que componen l’enginyeria tèc-
nica a Espanya.2

Els enginyers tècnics industrials
afronten els reptes de la construcció
Com a responsables del manteniment dels edificis, els usuaris han de comptar amb el consell d’aquest col·lectiu

El codi tècnic 
de l’edificació
concep l’edifici 
com un tot

PRECISAMENT per la importància
que ocupa l’enginyer tècnic industrial
en el marc del procés constructiu,
aquest any el Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona està
doblement representat en la fira
Construmat. Per un costat, el CETIB
estarà present al pavelló 5 del recin-
te de Montjuïc, l’espai reservat a les
institucions. Tots els interessats que
s’acostin a l’estand podran conèixer
de primera mà els serveis que ofereix
el col·legi, tant als enginyers tècnics
industrials com a altres professionals
del sector, empreses o particulars:
serveis de selecció de personal, guia
de professionals, torn d’adjudicació
de treballs, serveis d’assessorament,
entre altres informacions. 

Per un altre costat, el Consell de
Col·legis d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Catalunya (CCETIC), cons-
tituït pels sis col·legis de Catalunya,
ha iniciat una sèrie d’accions per do-
nar a conèixer les activitats que els
enginyers tècnics industrials poden
desenvolupar en el sector de la cons-
trucció. L’estand està situat al pave-
lló número 8 del recinte de Gran Via
i cada tarda serà l’escenari de tota
una sèrie de xerrades informals amb
professionals del sector i obertes a
la participació del públic. Avui dilluns,
per exemple, hi participarà Josep
Maria Milián, enginyer tècnic indus-
trial, i la seva xerrada parlarà de les
instal·lacions de climatització. Amb
actes conjunts com aquest, i segons
declaracions dels seus represen-
tants, els sis col·legis pretenen apro-
fitar sinergies i unir esforços per tre-
ballar en favor de la societat i la
professió.

la participació

PRESÈNCIA EN CONSTRUMAT

Accions 
de difusió

UN DELS REPTES 
DE L’ENGINYERIA 
ÉS L’ADAPTACIÓ A 
L’ESPERIT DE BOLONYA

FORMACIÓ
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Maqueta virtual de l’estand del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

M DARÍO REINA
Àrea Monogràfics

Entre les propostes
destaca la creació
d’una espècie 
d’ITV de l’edifici

P
osar de manifest la impli-
cació dels enginyers in-
dustrials de Catalunya en
la construcció, que és un
dels motors més impor-

tants de la nostra economia actual”.
Així és com Joan Gallostra, president
d’Acció Professional del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya, descriu
la finalitat del col·lectiu al participar en la
present edició de Construmat. I aquest
any ho fan amb un plantejament origi-
nal. El col·legi ha habilitat dins del seu
estand un bar –que han anomenat Nor-
mabar–, encara que no és més que “la
simulació d’un bar que compleix la
normativa vigent en qüestions de
ventilació i protecció contra incen-
dis”, explica Gallostra. Aquest serà l’es-
cenari on es presentarà la Guia de dis-
seny per a l’enginyer projectista.
Instal·lacions en establiments de res-
tauració: ventilació i protecció contra in-
cendis, un treball que, per als respon-
sables del col·legi professional, pot
interessar tant al col·lectiu com als mit-
jans de comunicació. Aquesta publica-
ció “es converteix en una eina de

gran utilitat, on trobar des dels con-
ceptes bàsics de ventilació fins a re-
comanacions sobre el disseny de
quatre parts bàsiques en un bar o
restaurant: la cuina, la zona de fu-
madors, la zona de no fumadors i els
serveis”, detalla Gallostra. A més, la
guia recull la normativa aplicable, el con-
tingut d’un projecte de ventilació i alguns
exemples pràctics.

“Aquesta guia i iniciatives d’aquest
tipus són les que ens ajuden a arti-
cular la nostra activitat professional
en el dia a dia, a més de fomentar i
aconseguir qualitat en els projectes
i reforçar el dinamisme i la proacti-
vitat del nostre col·lectiu”, considera
el membre del Col·legi d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya.

SETÈ MONOGRÀFIC
Per un altre costat, els enginyers també
presenten a Construmat el seu últim mo-
nogràfic (el setè), sota el nom La cons-
trucció: un producte poc eficient. Aquest
treball està compost per dues publica-
cions: per un costat, una revista amb un
conjunt d’articles d’experts que analit-
zen el sector i, per l’altre, un estudi en
profunditat realitzat per l’enginyer in-
dustrial Miquel Aced, amb la col·labora-
ció de diversos col·legues: Jordi Pedre-
rol, Enric Blasco Gómez, Alfons Ortí
Guàrdia i Joan Gallostra.

Pel que fa a l’aportació de Miquel
Aced, es tracta d’una anàlisi exhaustiva
del món de la construcció a Catalunya,
mitjançant un estudi que avalua la si-
tuació actual, les tendències sectorials,

les oportunitats i les carències, en què
també se proposen algunes línies d’ac-
tuació per pal·liar la falta d’eficiència del
sector. “L’informe dóna una visió di-
ferent del món de la construcció, l’a-
nalitza com un producte industrial i
deixa patent que aquest és un dels
sectors que menys innoven, malgrat
que els fabricants de materials in-
dustrialitzats sí que ho fan”, afirma
Gallostra. “A més, la pujada de preus
que ha patit el sector en els últims
15 anys no s’ha vist reflectida en un
augment de la qualitat de l’edifica-
ció”, afegeix.

“Durant tot aquest temps, la cons-
trucció no ha sabut aprofitar l’incre-
ment de preus per millorar tecnolò-
gicament el producte; és a dir, uns
nivells més elevats d’exigències, de
seguretat i de qualitat no han repre-
sentat increments de preus, sinó
que, en gran part, han representat
una reducció del producte per a l’u-
suari”.

En aquest escenari, Miquel Aced plan-
teja algunes solucions per pal·liar aques-
ta falta d’eficiència en la construcció,
com per exemple la creació d’una ITV
de l’edifici, semblant a la ITV que han de
passar els cotxes i que permetria deter-
minar la qualitat de l’immoble. Aquesta
proposta ha generat molta expectació i
ha estat molt ben acollida. “És una pro-
va que hem començat a treballar en
aquest camí per aconseguir una
qualitat més gran de les edificacions.
Sens dubte, una iniciativa de la qual
sortirem tots beneficiats”.2

A L’ESTAND DEL 
COL·LEGI ES PRESENTA
UNA NOVA GUIA 
ESPECIALITZADA

EL TREBALL RECULL
CONCEPTES VINCULATS 
A LA VENTILACIÓ 
DE BARS I RESTAURANTS

PUBLICACIÓ D’UNA EINA 
D’ÚS PROFESSIONAL

Els enginyers industrials i 
l’eficiència en la construcció
El col·lectiu professional presenta a Construmat una anàlisi crítica del sector a Catalunya

D
ijous que ve, 17 de maig, a les
20.00 hores tindrà lloc l’acte
d’entrega dels premis Constru-
mat 2007 a la innovació tec-

nològica, al palau de Pedralbes de Bar-
celona. L’acte, que serà presidit per
Francesc Baltasar, conseller de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, i per Bruno Figueras, presi-
dent del saló Construmat, es divideix en
les següents categories: edificació, en-
ginyeria civil i la sèrie de productes per
a la construcció. Aquest està conside-
rat com un dels moments clau de la ce-
lebració del saló, havent-se convertit
amb els anys en un referent del sector
de la construcció, per l’abast i la quali-
tat dels projectes i productes que opten
al guardó.

En l’àmbit de l’edificació, les obres que
han estat preseleccionades són les se-
güents: la biblioteca pública de Cerve-
lló, un conjunt d’oficines i naus comer-
cials a Tajonar (Navarra), el conjunt de
vivendes Illa de la Llum (Barcelona), un

edifici de 88 vivendes de protecció ofi-
cial al barri de Zabalgana (Vitòria), l’Ho-
tel Montemálaga i les vivendes davant el
port de Màlaga, la planta i els laborato-
ris d’investigació farmacèutica i ali-
mentària de Granada i la residència as-
sistida i el centre de dia del carrer de
Fontflorida de Barcelona.

En el camp de l’enginyeria civil, les
obres seleccionades són el Port Mari-
na (Badalona), el pont Arcos d’Alconé-
tar (a l’embassament d’Alcántara, a Cà-
ceres), i el viaducte sobre els rius Anleo
i Navia (Astúries). 

Finalment, en l’apartat en què es pre-
mien els millors productes per a la cons-
trucció s’han de fer quatre subseccions:
processos constructius, productes per
a estructures i tancaments, productes
per a aïllaments i revestiments i produc-
tes per a instal·lacions. Del 14 al 19 de
maig, durant tota la durada del saló
Construmat, el palau 5 de Montjuïc ex-
posa els projectes i productes pre-
miats.2

Illa de la Llum, a Diagonal Mar.

M D. R.
Àrea Monogràfics

Els millors
productes 
i projectes
d’aquesta edició

DLA QUALITAT 
DELS CANDIDATS 
HA ELEVAT EL PRESTIGI
DELS GUARDONS
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-En la fase d’elaboració del projecte
sobre el paper ja s’ha de tenir en comp-
te quins són els terminis correctes, i ha
de constar no solament el nombre de tre-
balladors, material i màquines necessa-
ris, sinó també les mesures de qualitat i
de prevenció de riscos. La seguretat és
part del benefici que obtindrà el promo-
tor, el contractista i l’empresa subcon-
tractada, perquè no és un cost, sinó una
inversió. Per aconseguir beneficis és

“La subcontractació ben gestionada 
no ha de ser cap causa d’accidents”

L’
índex de sinistralitat en la
construcció disminueix, en-
cara que la majoria d’agents
implicats reconeixen que en-
cara és elevat. Si bé les me-

sures de seguretat solen estar presents
a peu d’obra, el Servei de Prevenció Gau-
dí reclama que el sector assumeixi la cul-
tura de la prevenció en totes les fases del
procés. La llei de la subcontractació pre-
tén incidir en un aspecte clau com és la
intervenció de diferents empreses en un
mateix projecte i marca la línia a seguir
perquè la responsabilitat en matèria de
seguretat no quedi en cap moment di-
fuminada.

-¿La llei que regula la subcontrac-
tació servirà per reduir els accidents
laborals?

-Si s’aplica bé, aquesta llei ajudarà a
millorar la situació. La subcontractació
en si no és una causa de sinistralitat. Es
tracta d’un sistema habitual i necessari
en un sector que exigeix una gran espe-
cialització en les diferents fases de l’o-
bra. Actualment, és molt complicat que
una sola empresa pugui fer-se càrrec de
tot el projecte. No obstant, la seguretat
laboral depèn de com es gestioni aques-
ta cadena de subcontractació. En aquest
sentit, aquesta pràctica ben entesa i ben
gestionada no ha de ser cap causa d’ac-
cidents. És per això que la llei pot ajudar
a millorar les condicions de treball en
l’obra.

-¿Com s’ha d’afrontar la gestió de
riscos en una obra en què intervenen
diferents empreses?

-Existeixen dos pilars bàsics. D’una
banda, és necessari saber a quina em-
presa s’està adjudicant una part de l’o-
bra i exigir-li uns mínims de solvència
empresarial, qualitat i implantació de me-
sures de seguretat. D’altra banda, quan
conflueixen tantes companyies és ne-
cessària una bona coordinació. Des del
tema global de seguretat que afecta la
direcció facultativa fins a la coordinació

dins de cada empresa en relació amb els
seus treballadors i maquinària. Amb una
bona planificació i accions de coordina-
ció s’aconsegueix una disminució dels
riscos. No obstant, els terminis d’execu-
ció massa ajustats i la falta de temps sol
ser un gran impediment per poder des-
envolupar un bon pla de prevenció de
riscos.

-¿Com es passa de la cultura del
benefici a la de la prevenció?

necessari invertir en seguretat. 
-El Servei de Prevenció Gaudí pro-

posa una mesura extra: l’homologa-
ció prèvia d’empreses.

-L’acreditació de les empreses ja és
una mesura que contempla la llei sobre
la subcontractació. A part, nosaltres pro-
posem una homologació prèvia a partir
de qüestionaris o auditories senzilles per
elaborar una base de dades. Quan una
empresa en contracta una altra assumeix
una sèrie de responsabilitats des del punt
de vista fiscal, laboral i de prevenció de
riscos. Per això, el missatge que ha de
tenir una companyia que inicia un projec-
te és: si treballes per a mi, has de com-
plir uns mínims. D’aquesta manera, s’a-
consegueix ordenar el sector de dalt a
baix. Ja existeixen alguns exemples. No
es tracta d’exigir sempre un 10, sinó de
millorar progressivament el nivell de qua-
litat i de seguretat de les companyies.

-Una altra de les mesures fona-
mentals és assegurar la formació de
tots els treballadors. ¿Està preparat
el sector per assumir aquesta tasca
tenint en compte el gran nombre de
mà d’obra que necessita?

-El sector demana gent qualificada, i
amb els mitjans disponibles es fa el que
es pot. Una persona que coneix bé l’ofi-
ci també és més conscient dels riscos
que implica. Per això, és necessari in-
vertir en la formació laboral i de preven-
ció, i tenir en compte que un gran nom-
bre de treballadors són immigrants, per
això s’han de disposar els mitjans per-
què puguin rebre correctament la infor-
mació i la formació, és a dir, comptar amb
traductors i material escrit traduït als di-
ferents idiomes.

En el marc de Construmat, l’Institut
Gaudí de la Construcció organitza una
jornada d’avaluació de la formació en el
sector, divendres al Palau de Congres-
sos de la Fira de Barcelona, per incidir
en el repte de la formació com a mètode
per augmentar la qualitat del sector.2

PER EDUARD PALOMARES

Gemma
CAROL
GERENT DEL SERVEI
DE PREVENCIÓ GAUDÍ

l’entrevista

“Quan intervenen diferents empreses en una obra és necessari garantir una bona coordinació en matèria de seguretat”

Tasques de rehabilitació a la catedral de Manresa.

LES PROPOSTES

“L’homologació prèvia
permet conèixer quines
companyies compleixen
la prevenció de riscos”

“Per aconseguir beneficis
és necessari invertir en
mesures per evitar els
sinistres”

“Construmat acollirà 
divendres una jornada
dedicada a fomentar 
la formació en el sector
de la construcció”

LA CITA



El director del portal, Jordi Ber, i la responsable de continguts, Gloria Muñoz, consulten la web de Construmática.

La web reuneix la
base de dades més
extensa en llengua
castellana
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M NEUS VILLA
Àrea Monogràfics

E
l sector de la construcció
compta amb el nou portal
www.construmatica.com. Un
metaportal, com ells mateixos
l’anomenen, que té com a prin-

cipal objectiu consolidar-se com la co-
munitat virtual de referència entre els pro-
fessionals del sector. “Volem ser el
Google de la construcció”, afirma Jor-
di Ber, enginyer de camins i director del
portal web. La idea va sorgir a partir
d’“una experiència personal i pro-
fessional: ens vam adonar que a la
xarxa hi faltava informació relacio-
nada amb el sector, i que la que hi ha-
via estava molt dispersa i costava
trobar-la”, explica Ber.

Per aquest motiu, un equip de nou
persones amb perf i ls professionals
diferents –enginyers, publicistes, do-
cumental istes, tècnics informàtics,
entre altres– van ajuntar esforços per
crear “una plataforma de col·labo-
ració a internet que reunís inicia-
tives ja existents”. D’aquesta ma-
nera, han firmat diferents acords de
col· laboració amb col· legis profes-
sionals i associacions per bolcar a la
xarxa llibres tècnics, catàlegs, voca-
bles, treballs, cursos, màsters, blocs,
notícies... i crear, així, un coneixement
col·lectiu que sigui compartit per to-
ta la comunitat d’usuaris.

DIRECTORI, BUSCADOR I ENCICLOPÈDIA
Construmática compta amb una de les
bases de dades sobre construcció més
extenses en castellà, i amb diverses ei-
nes que donen respostes a les necessi-
tats específiques dels diversos segments:
directori de professionals, notícies d’ac-
tualitat, xarxa de blocs, biblioteca, he-
meroteca d’articles tècnics, buscador
vertical i una enciclopèdia de la cons-
trucció. “És la pedra angular del por-
tal”, apunta Ber. La Construpedia, així
és com s’anomena l’invent, funciona com
la Viquipèdia, de forma lliure i oberta, fet
que permet que els usuaris –ja siguin em-

preses, institucions o professionals– pu-
guin aportar voluntàriament informació i
continguts. “Es tracta de treure el mà-
xim profit de les possibilitats que ens
ofereix la tecnologia”, afegeix. Per això,
Construmática també conté un fotolog,
a través del servidor Flickr, des d’on ar-
quitectes, enginyers i altres usuaris po-
den intercanviar i compartir fotografies.
“Es tracta de crear una comunitat on
line interactiva”, explica el director de
la web. 

A més, aquest metaportal crearà en un
futur breu un fòrum on els usuaris podran
intercanviar preguntes i respostes. Ac-
tualment, Construmática compta amb
més de 2.000 professionals registrats.
“Estem superant totes les expecta-

tives que ens havíem marcat per
aquest primer any”, confessa Ber.
Construmática va sortir a la llum el 16 de
gener passat, i només durant aquest mes
d’abril s’han registrat unes 150.000 visi-
tes i s’han comptabilitzat més de 780.000
pàgines vistes, segons dades de Google
Analytics. “Estem creixent com un me-
teorit”, declara el director del portal.
“Aquestes xifres confirmen les nos-
tres hipòtesis: hi havia una demanda
no coberta a internet per al sector de
la construcció, una falta de continguts
que no eren a la xarxa o que no eren
fàcils de trobar”, afegeix.

En els pròxims mesos, Construmática
tindrà un catàleg de preus de fabricants i
distribuïdors, un consultori especialitzat,

una agenda d’actualitat, i també un di-
rectori sectorial de cursos de formació.

SUPORT DE PES
Aquest nou portal compta amb el suport
del Col·legi d’Enginyers Industrials, el
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports, la Cambra de Contractistes d’O-
bres de Catalunya (CCOC), l’Institut de
Tecnologia de la Construcció (ITC) i l’Ins-
titut Gaudí de la Construcció.

Construmática és una empresa del
Grupo Intercom, que ha impulsat pro-
jectes rellevants d’entre els quals des-
taquen infojobs.com, emagister.com o
softonic.com, la web líder de descàrre-
ga de software, amb més de 10 milions
d’usuaris únics.2

Construmática pretén convertir-se
en el Google de la construcció
El ‘metaportal’ té l’objectiu de consolidar-se com el buscador de referència per als professionals del sector

DDIVERSOS COL·LEGIS
OFICIALS I ASSOCIACIONS
RECOLZEN EL PROJECTE
VIRTUAL

DLA IDEA ÉS CREAR A LA
XARXA UNA COMUNITAT
INTERACTIVA ENTRE TOTS
ELS USUARIS
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PER ALBERTO GONZÁLEZl’entrevista
EL NEGOCI

“El mercat ens ha
acompanyat,hem anat
creixent i hem aconseguit
autofinançar-nos”

“Fantini Scianatico 
Ibérica aposta 
per parets de 
veritat,sòlides”

Fabio
MORETTI
DIRECTOR COMERCIAL
DE FANTINI SCIANATICO IBÉRICA

a Construmat, en un estand amb molts
més metres quadrats que el que vam te-
nir en l’edició del 2005, a la qual vam
arribar tard. Crec que és una bona ma-
nera de donar-nos a conèixer, especial-
ment en els mercats de fora de Cata-
lunya i València.

–Allà és on Fantini Scianatico té
les seves fàbriques…

–Les nostres primeres compres, el
2005, van ser les tres fàbriques a Cata-
lunya. Després, l’agost del 2006, vam
fer tres compres més al País Valencià, i
vam sacrificar un temps de productivi-
tat fins a tenir els espais tecnològica-
ment actualitzats. Des d’aleshores, en

E
l 2005, l’empresa Fantini
Scianatico, especialista en
la producció i la comercia-
lització de totxos –amb tres
milions i mig de tones

anuals– i elements estructurals –10
milions de metres lineals a l’any–, va
decidir fer una aposta important pel
mercat espanyol. ¿Una postura ar-
riscada?

–Quan pensàvem en la possibilitat de
venir a Espanya, tothom ens deia que
era una bogeria, perquè el mercat es-
panyol venia d’un llarg període d’auge
i bonança i es preveia una frenada. I els
entesos assenyalaven que el negoci
s’havia de redirigir cap als països d’Eu-
ropa de l’Est, com Romania o Bulgà-
ria. Tot i així, vam apostar per Espanya.
I hem de reconèixer que hem tingut mol-
ta sort, perquè el mercat ens ha acom-
panyat, hem anat creixent i hem acon-
seguit autofinançar-nos.

–Encara que siguin conscients que
aquesta situació no serà indefinida…

–S’ha de ser realista. De moment el
mercat està funcionant com l’any pas-
sat, malgrat que es preveu un alentiment.
I encara és aviat per fer previsions per
al 2008. 

A més, la legislació està en moviment
i recentment s’ha aprovat el codi tècnic
de l’edificació (CTE), que exigeix al mur
que compleixi més requisits. Però mol-
tes vegades es pretén complir aquestes
exigències utilitzant materials d’escas-
sa qualitat, que potser avui donen bons
resultats en els assajos de laboratori,
però falta comprovar la seva eficàcia en
l’obra amb el pas del temps.

–¿Quina diferència aporta el totxo?
–Va ser usat per primera vegada pels

babilonis, i en països com l’Iraq encara
es poden trobar construccions en totxo
que han resistit 5.000 o 6.000 anys i es-
tan perfectament conservades. En qual-
sevol època –Egipte, Grècia, Roma o l’e-
dat mitjana–, les construccions s’han
realitzat amb totxos, un material cerà-
mic que no pot passar de moda mai. Ac-
tualment, s’experimenta amb altres pro-
ductes menys naturals que tenen una
durabilitat qüestionable.

–Una qüestió de tendències…
–I també d’estalvi en el preu. El pro-

motor busca solucions en funció de la
rendibilitat. En aquest sentit, cada ve-
gada més es van col·locant materials al-
ternatius que en principi semblen fun-
cionar, però amb el temps surten les
seves limitacions: dificultat en les rega-
tes, suport de pes, resistència al foc...
Són detalls que el comprador no té prou

en compte a l’hora d’adquirir una vi-
venda. Fantini Scianatico Ibérica apos-
ta per parets de veritat, sòlides. El nos-
tre objectiu principal és demostrar que
el totxo és el millor producte per cons-
truir una vivenda. 

–Encara que el totxo és un pro-
ducte mil·lenari, ¿està subjecte a una
constant millora?

–Això sempre. En el cas d’Espanya,
les millores van dirigides en dues línies:
acústiques i tèrmiques. Pel que fa a les
primeres, fa un parell d’anys vam llançar
al mercat el Geros Fonomur, i amb rela-
ció a les segones, la Termoargila, ara en
la seva versió Eco, que serà presentada

el segment de la construcció d’envans
i murs, ens hem convertit en el segon
grup espanyol, el número u a nivell ca-
talà i el tercer al País Valencià, i donem
feina a 200 persones en tot el país. El
nostre principal objectiu és posicionar-
nos clarament com a líders. 

–¿Algun pla d’expansió?
–Finalment, després de l’aposta per

Espanya, també vam acabar muntant
tres fàbriques a Sèrbia. I tenim previst
créixer allà, així com en altres països
d’Europa de l’Est. Aquesta és una zo-
na amb un ampli desenvolupament i
constitueix una oportunitat molt atracti-
va per al nostre sector.2

Fàbrica de Fantini Scianatico Ibérica al Penedès.

“Avui s’experimenta
amb altres productes
menys naturals que 
el totxo,que tenen una
durabilitat qüestionable”

RIVALS

“El totxo és una solució constructiva
que no pot passar de moda mai”
“El nostre objectiu principal és demostrar que el material ceràmic és el millor producte per a la vivenda”
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Terra natural de fusta de la marca Mafi comercialitzat per Otto Parquet.

M JULIO MAYA
Àrea Monogràfics

Otto Parquet aposta per les noves
tendències en terres de fusta
L’empresa disposa d’una àmplia i variada selecció de les millors marques internacionals en paviments

La companyia
es diferencia per
un servei dinàmic
i personalitzat

O
tto Parquet (www.ottopar-
quet.com), empresa d’àm-
bit nacional, disfruta d’una
posició consolidada en el
mercat espanyol dels terres

de fusta des de fa 10 anys. L’aposta
constant per la innovació i les sòlides
aliances internacionals amb les compa-
nyies més importants del sector diferen-
cien Otto Parquet de la resta de com-
petidors. “La nostra filosofia es basa
a explorar i investigar a nivell inter-
nacional per presentar en el mercat
espanyol una prestigiosa i innovado-
ra selecció de marques de parquet i
productes relacionats amb una alta
garantia de qualitat”, explica Noemí
Viedma, directora general d’Otto Parquet.
L’empresa distribueix en exclusiva pri-
meres firmes austríaques, com Mafi,
Bergland i Steirer. També ofereix marques
de terres laminats –Meister– i una gam-
ma pròpia més econòmica per “satisfer
totes les necessitats de l’usuari”, afir-
ma Viedma.

Els vincles internacionals establerts per
Otto Parquet van motivar l’ingrés de la
companyia fa tres anys en la prestigiosa
Associació Europea d’Importadors de
Parquet (Euparal), de la qual Viedma és
tresorera (www.euparal.com). La interna-
cionalitat i la innovació dels productes co-
mercialitzats per l’empresa converteixen
Otto Parquet en “el soci perfecte”, des-
taca la directora general. No obstant, la
companyia segueix oferint un “servei
molt personalitzat”, cosa que permet
“cuidar els clients fins al mínim de-
tall”, afirma Viedma.

PARQUET AUSTRÍAC
Otto Parquet ha seleccionat les marques
més prestigioses d’Àustria, el gran bosc
d’Europa, per oferir al consumidor els mi-
llors productes i les últimes innovacions
del mercat amb un servei personalitzat.
Es tracta de “un parquet selecte amb
alta garantia de qualitat”, comenta No-
emí Viedma. Entre aquests productes ma-
de in Austria destaquen:
DSteirer Parkett. Especialista en par-
quet flotant de fusta natural, cuida el par-
quet fins al mínim detall. Selecciona les
millors gammes de fusta noble i els mi-
llors acabats per oferir un parquet d’alta
qualitat amb una gran varietat de possi-
bilitats. Es tracta d’un parquet austríac
versàtil, natural i fàcil d’instal·lar, ideal per
barrejar diverses tonalitats i crear un pa-
viment únic i original. 
DMafi. Ofereix parquet d’autor, el dis-
seny més exclusiu en terres naturals de
fusta. Tarimes monolàmines resistents i
duradores de grans formats realitzades
amb la mateixa fusta noble als dos cos-
tats de la làmina i acabades en oli 100%
natural. Productes de disseny, tonalitat i

color exclusius gràcies al tractament tèr-
mic Vulcano. És un producte ideal per a
professionals que busquen estar a l’a-
vantguarda en qualitat i disseny i volen
oferir als seus clients la sensació de na-
turalesa en els terres. 
DBergland. És la marca pionera del mer-
cat a combinar la tarima massissa més
tècnica amb l’estructura del parquet flo-
tant. La seva estructura de tarima mas-
sissa tricapa, elaborada amb tres capes
nobles de fusta, atorga al parquet soli-
desa, precisió i un encaix perfecte. Alta
qualitat elaborada amb les millors tècni-
ques austríaques per als clients més exi-
gents. Qualitat certificada pel notori Ins-
titut Alemany Fraunhofer i reconeguda
per grans marques de prestigi com Au-
di, que elegeix Bergland per als seus con-
cessionaris a tot Europa.

TERRES LAMINATS
Otto Parquet també presenta la millor
marca en terres laminats. En aquest apar-
tat s’ha de destacar:
DMeister. És el laminat preferit a Ale-
manya. Utilitza la tecnologia més inno-

vadora per perfeccionar els seus terres
laminats. Presenta un tauler d’alta quali-
tat que marca una immillorable resistèn-
cia a la humitat gràcies a la seva ca-
racterística hidròfuga. Té incorporat un
sistema Silence que aïlla acústicament i
un tractament que elimina l’electricitat
estàtica en terres d’elevada conductivi-
tat elèctrica. A més, el seu sistema d’en-
caix Uniclic d’Unilin facilita la instal·lació
i assegura els moviments propis del ter-
ra laminat.

NOVETAT DEL MERCAT
Otto Parquet també disposa de la solu-
ció definitiva per a la instal·lació.
DElastilon. És una base autoadhesiva
perfecta per a la col·locació de tarima
massissa o parquet que evita al profes-
sional haver d’enllistonar, clavar o enco-
lar. És un important aïllant acústic i un bon
transmissor tèrmic. Molt recomanat per
a terres amb sistema de calefacció ra-
diant i per a possibles problemes de so-
leres. Gràcies a la seva gran varietat d’es-
pessors, Elastilon revoluciona la instal·lació
de les tarimes massisses i bicapes.2

OTTO PARQUET es diferencia dels seus competidors per la proximitat a
l’usuari, la cuidada selecció de materials i marques, i la qualitat de la
seva oferta. L’empresa disposa de productes propis molt competitius,
comprovats i garantits pels criteris de qualitat europeus més exigents.
Des del centre logístic de la companyia a Cervelló (Barcelona), amb més
de 85.000 metres quadrats en estoc entre parquet flotant, tarimes, pavi-
ments laminats i altres complements, la firma distribueix als professio-
nals de la decoració i de la instal·lació de tot Espanya a través de la se-
va xarxa d’agents, comercials i distribuïdors. En aquest sentit, explica
Noemí Viedma, Otto Parquet compta amb una capacitat de gestió i distri-
bució que destaca per la seva “agilitat”.

Gràcies al cuidat procés de selecció de materials i marques, la com-
panyia comercialitza una àmplia gamma de productes que s’adapten a
tota mena de superfícies i permeten satisfer tot tipus de necessitats. A
l’exigir els criteris més rigorosos de qualitat, Otto Parquet ofereix fins a
30 anys de garantia en els seus productes. I és que l’empresa té com a
premissa “escoltar i conèixer les necessitats dels clients, per poder ob-
tenir la màxima satisfacció de cada un d’ells. D’aquesta manera, oferim
la millor solució per a cada projecte”, declara Viedma.

CENTRE LOGÍSTIC A CERVELLÓ

Agilitat en la distribució

la firma

DIMECRES, 16 de maig, a les 11.00
hores, Otto Parquet celebrarà a
Construmat (pavelló 2, estand
B350 del recinte firal de Gran Via)
la conferència titulada Les escales
del parquet, dedicada a la inno-
vació i a les noves tendències en
el món dels terres de fusta. Noemí
Viedma, directora general d’Otto
Parquet, introduirà Daedalus, un
gabinet de joves i innovadors
arquitectes de Barcelona, que
oferirà als asistents a l’acte una
visió trencadora i completament
innovadora del present i el futur del
parquet.

A més, Mamen de la Concha, re-
coneguda interiorista asturiana
amb més de 40 anys d’experiència
en el sector, explicarà la seva con-
tínua recerca de noves tendències
al llarg de la seva carrera profes-
sional i el seu acostament cap a les
grans marques que ofereix Otto
Parquet. De la Concha representa
la innovació i les noves tendències
en els àmbits de l’interiorisme i la
decoració. Com a demostració,
ensenyarà als assistents a l’acte
dos dels seus últims projectes re-
alitzats amb el paviment de fusta
Mafi, marca distribuïda en exclusi-
va per Otto Parquet.

Finalment, s’ha de destacar que
la conferència organitzada per Otto
Parquet comptarà amb la presèn-
cia de representants de les mar-
ques Steirer Parkett i Mafi.

la conferència

16 DE MAIG (11.00 HORES)

Una visió
trencadora
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Construcció d’un aparcament subterrani al barri de Llefià de Badalona.

E
stàvem fent els últims retocs a
l’impressionant espai públic
que Engestur ha transformat
en el cor del barri de Llefià a
Badalona, mitjançant la cons-

trucció d’un aparcament subterrani de
350 places, la reforma d’un altre de 220,
i la urbanització de 20.000 metres qua-
drats, quan el meu bon amic, l’escultor
badaloní Gabriel, que ha col·locat en
aquest gran espai dues esplèndides i ele-
gants peces cúbiques de granit negre,
com a alfa i omega de la nova rambla cre-
ada, em comentava que el nostre ofici,
el dels que fem aparcaments, que sem-
pre estem furgant en les entranyes de
la terra, construint, de vegades, i traves-
sant, d’altres, gruixuts murs de formi-
gó, érem, segons em deia Gabriel, el més
semblant que podia existir en el segle XXI
del que en el seu temps va ser l’ofici de
poliorceta, nom provinent de Demetrius
Poliorcetes, que va arribar a ser rei de
Macedònia i consumat ocupador de ciu-
tats, que és el que significa literalment
poliorceta.

PRESTIGI SOCIAL
En efecte, a la Grècia clàssica els engi-
nyers militars que tenien per missió tant
construir les ciutats pròpies com destruir
les estrangeres, van tenir un gran presti-
gi i una elevada consideració social, i en
la major part dels casos disposaven d’u-
na pensió anual que garantia el seu ser-
vei i fidelitat. Diuen que cada general,
abans de llançar-se a una campanya, in-
tentava contractar els serveis dels més
famosos poliorcetes, ja que disposar d’a-
quests consumats artesans suposava as-
segurar l’èxit de les operacions.

Malgrat que això no sempre va ser ai-
xí, ja que el mateix Demetrius Poliorce-
tes, després d’aconseguir el seu més
gran èxit al vèncer el faraó Ptolemeu en
la mítica batalla naval de Salamina (307

abans de Crist), va fracassar després en
el setge de Rodes, en què malgrat haver
utilitzat un gran desplegament tècnic, no
va poder arribar a ocupar la ciutat i, des-
prés de 15 mesos de setge, va abando-
nar tots els seus enginys mecànics, amb
les restes dels quals, pel que sembla, es
va construir després el famós Colós de
Rodes.

SUBMERGIR-SE EN QUALSEVOL MITJÀ
En els nostres dies –i se’ns pot aplicar
o no amb propietat el títol de poliorceta–,
el cert és que quan ens endinsem en les
entranyes de la terra per procedir a la
construcció d’un nou aparcament sub-
terrani, arrasem tot el que trobem al nos-
tre pas, siguin velles i obsoletes con-
duccions de clavegueram, fonaments
d’antigues fàbriques, històriques xeme-
neies, refugis antiaeris de la guerra civil
o trossos de derruïdes muralles me-
dievals.

Travessem tota mena de terrenys: sor-
ra, grava, argila, llim, pedra volcànica, ba-
salt, granit, galera..., i evidentment uti-
litzem tota mena d’artefactes –grues,
excavadores, formigoneres, dúmpers, to-
ros, bastides mecanitzades, elevadors,
compressors, etcètera– i és molt proba-
ble que alguns dels nostres ginys recor-
din bastant l’heliopolis, la llegendària tor-
re d’assalt mòbil de 45 metres d’altura
desplaçada per 3.500 homes que va uti-
litzar Demetrius Poliorcetes en el seu in-
fructuós setge a la ciutat de Rodes.

Però si hi ha una cosa que imagino que
fa que ens assemblem als poliorcetes del
passat és la nostra capacitat de treballar
en equip, la nostra diversitat, la nostra
pertinença a diverses races i cultures, a
diferents formacions, professionals i
acadèmiques, la nostra varietat en tot,
les nostres diferències, en definitiva, que
ens converteixen en eficientment com-
plementaris.

Recordo que instants després que la
Fura dels Baus hagués inaugurat el gran
espai urbà presidit per la nova rambla de
Llefià, portada a terme per Engestur, i
després de les felicitacions i emociona-
des abraçades de rigor, el meu fidel cap
d’obra va cridar: “¡Ho hem fet!” “¡Ho hem
fet!”, i jo li vaig contestar: “David, el que
és extraordinari no és haver-ho fet, sinó
l’heterogeni exèrcit d’homes i de dones
amb què ho hem fet”.

En efecte, el mèrit és haver sabut con-
jugar el dandisme de l’arquitecte autor
del projecte amb la meva pròpia rudesa;
la tensió creativa de l’escultor amb l’obs-
tinació prepotent del picapedrer; la ti-
midesa de l’instal·lador de les fonts amb

la brutalitat d’algun dels meus encarre-
gats més estimats; l’eficiència de la cap
de producció i de l’administrativa de l’o-
bra amb la distracció innata d’algun dels
meus col·laboradors; la sobrietat pro-
fessional dels arquitectes de la propietat
amb la xerrameca d’algun subcontrac-
tista; la fortalesa dels ferrers centreeuro-
peus amb el caràcter sofert dels peons
nord-africans; la freda professionalitat de
l’industrial de la ventilació amb la càlida
abnegació del cap de muntatge del pre-
fabricat... En definitiva, tot un món, el món
dels poliorcetes del segle XXI.2

Ramon Llopart
Arquitecte

CONTRACTAR ELS
MILLORS ARTESANS
ASSEGURA L’ÈXIT DE 
LES OPERACIONS

EL MÈRIT DEL TREBALL ESTÀ EN LA
COMPLEMENTARIETAT DELS EQUIPS

La funció 
dels nous
‘poliorcetes’
del segle XXI
L’ofici de construir aparcaments requereix la
intervenció d’un ampli grup de professionals
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Aparcament de l’Hotel Puerta América (Madrid), de Teresa Sapey. 

M XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics

E
l lema ho deixa ben clar: Apar-
cant el passat, conduint el fu-
tur. La 13a edició del Europe-
an Parking Congress prepara
el seu desembarcament a Ma-

drid, del 26 al 28 de setembre a l’Hotel
Meliá Castilla, amb l’objectiu de presen-
tar les novetats del sector i de reflexio-
nar sobre les línies a seguir en el futur. Al
llarg de cinc sessions, coordinades per
l’arquitecte Ramon Llopart, es debatran
tota una sèrie de qüestions al voltant dels
aparcaments i dels garatges, les neces-
sitats dels clients i l’encaix en les ciutats
del segle XXI.

Una vegada acabada la inauguració
del congrés, començarà la primera ses-
sió de treball amb el títol de L’aparca-
ment de les persones. La necessitat d’a-
parcar. Segons fonts de l’organització,
l’esdeveniment “vol proclamar que els
aparcaments, en el futur, han d’es-
tar pensats tant per als usuaris com
per als seus vehicles”. En aquest sen-
tit, el sector considera ja superats con-
ceptes que condicionen la mobilitat per
l’interior del recinte, com els radis de gir,
l’amplada dels passadissos o les venti-
lacions mínimes. Per això, reclama
avançar un pas més i fixar-se com a ob-
jectiu aconseguir el confort i la satisfac-
ció dels seus clients. Dividida en dues
conferències, la primera sessió intentarà
oferir respostes a interrogants com ¿què
volen els clients? o ¿què podem oferir
als clients?

UNA PART DE LA CIUTAT
El següent gran tema del congrés fa re-
ferència a la relació entre l’aparcament i
l’urbanisme. “Avui, quan construïm un
aparcament no ens limitem a un edi-
fici aïllat, sinó que estem fent una
part de la ciutat”, afirmen des de l’or-
ganització. És per això que aspectes
com la situació de les rampes, els ele-
ments que surten a la superfície, el trac-
tament del color interior, la circulació dels
passadissos i l’amplada de les places s’-
han de considerar no com una qüestió
interna, sinó com una cosa que afecta
la ciutat en el seu conjunt. “Partint de

El sector reflexiona sobre el futur a
l’European Parking Congress de Madrid
La trobada se celebrarà del 26 al 28 de setembre i debatrà sobre les necessitats de les ciutats i dels usuaris

l’experiència i de la imaginació es
planteja un nou enfocament en la
concepció de la forma, els tracta-
ments interiors i els detalls perquè
els aparcaments tinguin personali-
tat pròpia”, apunten els organitzadors
del congrés.

En una altra línia, la tercera sessió del
European Parking Congress tractarà so-
bre la convivència a les grans ciutats dels
petits garatges i de les empreses multi-
nacionals com a sistema per oferir un
servei equilibrat. A continuació, es par-
larà de  les noves oportunitats sorgides
a partir de les noves tecnologies i la pos-
sible gestió en xarxa.

QÜESTIÓ DE MOBILITAT
Finalment, la cinquena sessió, anome-
nada L’aparcament de l’urbanisme i la
mobilitat aprofundirà en la relació entre
aquests dos conceptes considerats con-
tradictoris, però que els nous corrents
del sector consideren interactius i com-
plementaris. “Hem de buscar l’equili-
bri entre aquestes dues idees, apar-
cament i mobilitat, perquè totes dues
tinguin, conjuntament, un paper pro-
tagonista en la solució del trànsit ro-
dat de les ciutats”, expliquen fonts del
European Parking Congress. En aques-
ta línia, la importància que ha adquirit la
mobilitat en la societat actual ha com-
portat que l’urbanisme estudiï temes de
mobilitat i, per tant, també d’aparcament.

Paral·lelament a les diferents sessions,
el European Parking Congress acollirà
una exposició comercial en què les em-
preses del sector presentaran les últimes
novetats i avenços tant en productes
com en publicacions. 

El 13è European Parking Congress és
la trobada bianual de la European Par-
king Association (EPA), que ha confiat la
seva organització a l’Associació Espan-
yola d’Aparcaments i Garatges (Asesga),
totes dues presidides per Joan Font. El
director del congrés és Artur Margalef i
el coordinador científic de les ponències,
l’arquitecte Ramon Llopart. Els tres
compten amb l’avantatge d’haver estat
ja al capdavant, just fa deu anys, del 8è
European Parking Congress celebrat el
1997 a Barcelona.2

L’EUROPEAN Parking Congress no
és l’únic esdeveniment destinat a re-
flexionar sobre el present i el futur
del sector de l’aparcament. L’Expo-
sició Universal de Saragossa també
acollirà entre els dies 18 i 20 de juny
del 2008 el segon Seminari Ibèric
d’Aparcament i Mobilitat Urbana, di-
rigit per l’arquitecte Ramon Llopart,
del despatx barceloní Alfa 3. Afegint-

se a la filosofia de l’Expo, amb un eix
temàtic que girarà en la seva totali-
tat sobre l’aigua com un recurs na-
tural d’alt valor per a la humanitat, el
seminari dedicarà una de les seves
sessions a ressaltar la importància
de l’aigua en la construcció d’apar-
caments. Aquesta reflexió es com-
pletarà amb una altra ponència so-
bre la relació d’aquest element amb

el manteniment posterior d’un apar-
cament. 

La presència de l’aigua coparà el
25% del seminari. El 75% restant es
dedicarà l’aparcament i a la mobili-
tat a les ciutats, així com a aspectes
intrínsecs del negoci de l’aparca-
ment, com és el cas de les tarifes, o
a l’ús de la tecnologia de control i
senyalització.

la cita
EL PAPER DE L’AIGUA EN LA CONSTRUCCIÓ

Seminari a l’Exposició de Saragossa

RAMON LLOPART
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Planta d’un aparcament subterrani construït per Proinosa.

M JULIO MAYA
Àrea Monogràfics

L
es ciutats, grans i petites, solen
mantenir una frenètica activitat
pel que fa a obres públiques. Els
ciutadans estan acostumats a
topar en la seva vida quotidia-

na amb una sèrie d’equips de profes-
sionals de tots els àmbits públics i pri-
vats vinculats al sector de la construcció,
que fan esforços enormes per construir
obres de gran impacte social. Ferrocar-
ril, metro i autopistes són els exemples
més clars i més rellevants. No obstant,
hi ha altres treballs constructius que no
tenen la mateixa repercussió social però
que també són obres “delicades, de
difícil execució i que generen inter-
ferències molt importants en l’àmbit
urbà”, adverteix Carlos Fernández Lillo,
enginyer de camins i director tècnic de
Proinosa, empresa especialitzada en la
construcció d’aparcaments.

Els pàrquings situats a les zones ur-
banes, explica Fernández Lillo, “són
obres tan complexes com les esta-
cions de la línia 9 del metro”. Els tre-
balls impliquen  “realitzar pantalles
profundes, ancorar-les sota els edi-
ficis existents, on la informació del
terreny és escassa, i generalment es
treballa en unes condicions d’espai
molt precàries”. ¿Qui no ha vist mai ex-
cavacions profundes al costat d’alguns
edificis per a la construcció d’un apar-
cament?, es pregunta el director tècnic
de Proinosa. 

PANTALLES DE FORMIGÓ
En efecte, les obres necessàries per
construir un aparcament se situen habi-
tualment al costat d’edificis ja existents.
Per portar a terme el projecte es mun-
ten unes pantalles de formigó profundes,
i posteriorment s’excaven tres, quatre o
cinc nivells. Per poder realitzar aquesta
mena d’excavacions, és necessari po-
sar ancoratges provisionals en el terreny,
moltes vegades sota els edificis ja cons-
truïts, precisa l’enginyer de camins.
Aquestes activitats, no per estar habi-
tuats deixen de ser complicades. Tot al
contrari: “Aquests treballs tenen una
complexitat tècnica i requereixen una
atenció molt especial”, afirma Fer-
nández Lillo.  

Per aquesta raó, la construcció d’a-
parcaments exigeix la intervenció d’u-
na empresa especialitzada, amb un equip
de professionals experts i qualificats per
portar a terme amb èxit el projecte. Proi-
nosa afronta aquesta complexitat “amb
un departament tècnic dedicat es-
pecialment a la construcció d’apar-

caments”, destaca el director tècnic de
la companyia. Des de l’inici de l’obra es
procedeix a “la revisió integral del
projecte conjuntament amb els tèc-
nics de la propietat”, revela Fernán-
dez Lillo. Amb el projecte a la mà, afe-
geix, es fa “una revisió proposant el
millor sistema constructiu per a ca-
da aparcament –prefabricats in situ
amb lloses massisses, lleugeres o
pretensades, aparcaments mixtos
d’acer i formigó, ancoratges o pun-
tals–; en definitiva, es plantegen una
infinitat d’alternatives que s’estudien
en cada cas”.

COMPLIR LES NORMATIVES
A continuació, s’estudia el projecte adap-
tant-lo al nou codi tècnic de l’edificació
(CTE), document que va entrar en vigor
l’any passat, i es fan les propostes opor-
tunes per estar d’acord amb les últimes
normatives aprovades. Alhora, es com-

La construcció d’aparcaments
requereix una atenció molt especial
Els pàrquings de zones urbanes exigeixen treballs tan complexos com les estacions de la línia 9 del metro

prova l’estructura amb la nova versió de
la normativa espanyola EHE, que està a
punt d’entrar en vigor. Amb aquestes
mesures, apunta el director tècnic de
Proinosa, es pretén que “l’obra cons-
truïda compleixi sempre les últimes
normatives”.

Una vegada el projecte entra en la fa-
se de construcció, explica l’enginyer de
camins, es procedeix a la presa de punts
de control de moviments, que serviran
d’“auscultació” durant tota l’obra, i es
comprova si existeixen afectacions als
edificis adjacents. En aquest punt, re-
sulta gairebé imprescindible la realitza-
ció de proves en la qualitat del formigó.
No obstant, en l’execució d’aquesta me-
na d’obres, tant o més “imprescindi-
ble” que verificar la qualitat del formigó
és “auscultar els moviments a les
pantalles”, ja que indiquen “si el com-
portament previst s’adequa a la re-
alitat” i, al mateix temps, “s’eviten mals

majors”, argumenta Fernández Lillo.
D’altra banda, quan són necessaris

ancoratges, es realitzen proves portant-
los a trencada, per assegurar-se que el
terreny es comporta tal com estava pre-
vist. Els assajos del terreny durant el pro-
jecte es porten a terme sempre al solar
on està ubicat l’aparcament, no a la zo-
na on es procedeix a l’ancoratge. Se-
gons el director tècnic de Proinosa, la re-
alització d’aquestes proves resulta
imprescindible, ja que “la informació
geotècnica prové gairebé sempre
d’una explotació”.

Tot aquest sistema de qualitat esta-
blert per Proinosa en la construcció d’a-
parcaments ofereix les “màximes ga-
ranties a l’usuari i a la societat de
l’òptima execució i seguiment d’a-
questes obres tan complexes, a les
quals moltes vegades no es presta
l’atenció que es mereixen”, afirma Fer-
nández Lillo.2

Proinosa aplica un
sistema de qualitat
que garanteix
l’execució de l’obra

Aparcaments realitzats per
Proinosa en els últims anys

20
Places d’aparcament
construïdes

8.500
M2 d’estructures construïts en
aparcaments

112.000
M2 en places de superfície

140.000

PROJECTES
REALITZATS
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Treballs de construcció d’un pàrquing d’Hormipresa a Granollers.

M DARÍO REINA
Àrea Monogràfics

U
n dels reptes de l’urbanisme
és pensar en les ciutats, ja
no des del present, sinó des
del demà, fent un exercici de
projecció futura. ¿Quins se-

ran els estils de vida en els pròxims anys?
¿En què canviaran les famílies, les seves
preferències, els seus costums? ¿I com
s’hauria de plasmar tot això en el des-
envolupament urbanístic? ¿Com es po-
den fer les ciutats prou flexibles per al
que ha de venir? Per donar resposta a
totes aquestes preguntes neixen solu-
cions constructives que afecten tant el
gratacel com l’aparcament subterrani.
Aquest últim àmbit és un dels que pre-
ocupa més Hormipresa, que ha des-
envolupat un recurs que “no hipoteca
el futur”, segons assegura Josep Ma-
ria Marimon, director comercial adjunt a
direcció de l’empresa. 

Dues línies de treball protagonitzen avui
dia el sector dels pàrquings. Per un cos-
tat, el sistema d’aparcament prefabricat
amb pilars. Per l’altre, una fórmula in-
novadora: l’execució de l’aparcament
prefabricat sense pilars. I aquesta és l’a-
posta d’Hormipresa. “El que avui en-
tenem com una plaça de pàrquing
gran o petita pot variar en uns quants
anys, segons els vehicles que es co-
mercialitzin, les tendències del mer-
cat, la legislació, les necessitats de
mobilitat. Potser hi haurà una part
dels aparcaments que s’hauran de
reconvertir”, diu Marimon. En aquest
cas, el més interessant és que “aques-
tes infraestructures permetin la mà-
xima llibertat a l’explotador per do-
nar noves formes als espais, fer que
les places creixin o es facin més pe-
tites, crear nous espais per a moto-
cicletes… En el cas que l’aparcament
no tingui pilars, això és tan fàcil com
repintar les línies de terra”. Per Mari-
mon, aquest és el principal avantatge del
sistema sense pilars, encara que apunta
que, certament, “aquest sistema té un
preu lleugerament superior al del sis-
tema convencional”.

MÍNIM DESTORB POSSIBLE
Entre les qüestions que es plantegen els
promotors abans de posar en marxa un
nou aparcament subterrani, n’hi ha una
que sovint causa més maldecaps que els
mateixos problemes constructius. Es trac-
ta de no destorbar gaire, que les obres
no provoquin molèsties excessives en el
seu entorn –pel que fa a la contaminació
acústica i ambiental–, que no resultin un
problema per a la mobilitat i la circula-
ció i que no es dilatin massa en el temps.

“Atenent tots aquests criteris, un
altre dels avantatges del sistema
constructiu prefabricat és que la
construcció de l’aparcament es pot
realitzar en la meitat del temps”, as-
segura Marimon. Segons els càlculs del
responsable d’Hormipresa, “mentre que
per fer l’estructura d’un aparcament
d’unes 300 places mitjançant el sis-
tema convencional es podrien ne-
cessitar tres o quatre mesos, Hor-
mipresa està aconseguint fer aquesta
mena d’estructures en un mes i mig,
mitjançant el sistema de prefabrica-
ció. I, si ens centrem únicament en
la modalitat sense pilars, es pot
aconseguir en menys d’un mes”. Te-
nint en compte els problemes de circu-
lació que existeixen avui dia a les grans
ciutats, això suposa un “avantatge
competitiu important”, afirma la ma-
teixa font.

En qualsevol cas, el sistema de cons-
trucció d’aparcaments a base de mòduls
prefabricats no compromet en cap mo-
ment la qualitat, ja que, segons Marimon,
es tracta de “solucions que han es-
tat testades per obtenir els millors re-
sultats pel que fa a resistència i du-
rabilitat, fins i tot superant el sistema
convencional”. En aquest sentit, el di-
rector comercial assenyala que a l’em-
presa que representa no l’ha afectat gai-
re la posada en marxa del nou codi tècnic
de l’edificació, ja que anteriorment ja es
trobava molt per sobre de les exigències
constructivas per a aquest tipus d’ins-
tal·lacions.

Actualment, Hormipresa construeix di-
versos aparcaments a Catalunya. Entre
aquestes obres en execució, destaquen
les posades en marxa a Badalona, Vila-
nova i la Geltrú, Igualada, Cerdanyola del
Vallès, Sabadell i Olot.2

Josep Maria
MARIMON

DIRECTOR COMERCIAL ADJUNT 
A DIRECCIÓ D’HORMIPRESA

La nostra companyia utilitza siste-
mes prefabricats de formigó en la

construcció d’aparcaments que per-
meten reduir a la meitat el temps ne-
cessari per a la fase constructiva de
l’estructura respecte al sistema con-
siderat convencional. Aquest fet faci-
lita que les molèsties de mobilitat que
les obres poden ocasionar es mini-
mitzin al màxim. Les estructures pre-
fabricades redueixen l’anar i venir de
camions carregats de formigó, de fer-
ros, etcètera. Aquest sistema es ba-
sa en unes plaques alveolars de for-
migó pretensat de grans llums i de
grans vores, preparades per resistir
el trànsit rodat en coberta i les càrre-
gues habituals sol·licitades a les plan-
tes intermèdies. A més, garanteixen
un acabat estètic i de solvència tèc-
nica que permet resultats òptims amb

independència dels factors externs,
com poden ser per exemple la pluja
i les glaçades.

Tots els elements que Hormipresa
utilitza compleixen la normativa de
protecció contra incendis pel que fa
a característiques de resistència i es-
tanquitat que prescriu la normativa
actual. A més, els formigons utilitzats
són del tipus HP-50, aspecte que in-
flueix directament en la durabilitat més
alta dels materials.

Un dels projectes destacables de
l’empresa és la construcció del pàr-
quing de Floridablanca, al barri ba-
daloní de Sant Mori de Llefià, que
tindrà dues plantes amb 343 places,
i que acabarà construint una nova
plaça pública, ja que recuperarà per
a l’ús públic una gran superfície a l’a-
lliberar aquesta àrea de la pressió dels
vehicles. Aquesta obra permetrà re-
cuperar l’espai ocupat per l’antic mer-
cat de Floridablanca.2

RESULTATS
ESTÈTICS I
AVANÇATS

la tribuna

El sistema prefabricat de formigó
aporta més durabilitat i resistència
Hormipresa defensa els sistemes constructius sense columnes per no hipotecar el futur dels pàrquings

Aquest sistema es
caracteritza per
reduir els temps
d’execució

BADALONA GUANYA
UNA PLAÇA PÚBLICA
AMB LA CONSTRUCCIÓ
D’UN APARCAMENT

OBRES AL BARRI DE 
SANT MORI DE LLEFIÀ
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CAMAC APOSTA FORT PER LA GAMMA DE PRODUCTES DE CREMALLERA, PER LA SEVA GRAN VERSATILITAT I FUNCIONALITAT

INNOVACIÓ EN EL CAMP DE LA CONSTRUCCIÓ I LA SEGURETAT LABORAL

PRIMER MUNTACÀRREGUES PER A BASTIDA TUBULAR

ESPECIALISTA EN SISTEMES D’ELEVACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ

TREBALLS CÒMODES A LES ALTURES

PUBLIREPORTATGE

Camac, amb una trajectòria de més de
80 anys en el sector de la  construc-
ció, disposa d’una àmplia gamma de

productes entre els quals destaquen bastides,
muntacàrregues i elevadors de cremallera,
formigoneres, elevació de cable i una extensa
línia de tall de formigó, a més d’altres eines
per a la construcció.

Camac aposta fort per la gamma de produc-
tes de cremallera, per la seva gran versati-
litat i funcionalitat, elements que faciliten i

estalvien temps al personal que treballa en
les obres. El treball amb les nostres màqui-
nes de cremallera és realment fàcil i segur.

Camac, com a empresa moderna i en cons-
tant expansió, sempre a l’avantguarda de les
empreses més importants del sector, garan-
teix la constant innovació dins del camp de
la construcció i de la seguretat laboral i apos-
ta per l’última tecnologia tant en els seus
productes com en els seus sistemes de fa-
bricació.

El nou Camac Smart és el primer
muntacàrregues de cremallera creat
específicament per treballar amb una
bastida tubular. El seu disseny com-
pacte, lleuger i les seves reduïdes di-
mensions permeten una fàcil
instal·lació a la bastida. Està ideat per
poder-se manipular i muntar manual-
ment. Això s’aconsegueix gràcies a
la lleugeresa del grup base i a la pos-
sibilitat de desmuntar les cistelles.

Camac Smart es pot instal·lar a l’in-
terior, al frontal i al lateral de la bas-
tida tubular, i disposa de tres cistelles
diferents segons el seu ús: cistella in-
terior amb carro per treballar dins de
la bastida, cistella per a transport de
bastida i cistella d’alumini per treba-
llar per l’exterior de la bastida (late-
ral o frontal).

El mercat ofereix
parquets a la carta
Els nous consumidors de sòls de fusta busquen
categories de paviments que els permetin diferenciar-se

Estança equipada amb terra de parquet, un paviment que dóna calidesa a qualsevol espai.

E
l parquet es defineix com un bé
de luxe, és a dir, un bé que té
una demanda fortament elàstica
respecte a la renda. El consumi-

dor racional tendeix a mesura que aug-
menta el seu nivell d’ingressos a comprar
més i més béns de luxe. La paraula par-
quet és percebuda com un producte re-
servat a persones amb un alt nivell ad-
quisitiu. D’aquí ve el seu atractiu. 

Dues innovacions tecnològiques han
reduït sensiblement el preu, i en conse-
qüència el prestigi, del parquet i l’han fet
accessible a un gran nombre de consu-
midors de rendes mitjanes i baixes. D’u-
na banda, tenim el parquet flotant, que
redueix significativament la quantitat de
fusta noble que incorpora –només pre-
sent a l’última làmina– i en redueix els
costos de col·locació gràcies a sistemes
senzills però enginyosos. Per això resul-
ta molt més econòmic.

D’altra banda, tenim el terra laminat,
que és una imitació –certament bona,
però imitació al cap i a la fi– de l’autèntic
parquet. El terra laminat és un derivat,
per tant molt més econòmic que la fus-
ta noble i que, com que s’hi assembla
tant, en molts casos resulta difícil per al
neòfit distingir a simple vista un parquet
de fusta autèntic d’un terra laminat. Sí

que és cert que el terra laminat permet
usos i aplicacions que fins ara –donada
la propietat mateixa de la fusta– eren ve-
tats al parquet tradicional. 

CONSCIÈNCIA MEDIAMBIENTAL
La reacció a aquesta recent popularitza-
ció del parquet ha estat el naixement del
que alguns anomenen cultura de la fus-
ta, que va associada al nou consumidor
de parquet. Aquest nou consumidor és
el nostre anterior consumidor de renda
alta que reclama una nova categoria dins
del parquet que li permeti diferenciar-se.
Per a això adopta una nova actitud. En-
tre altres coses, s’interessa amb sinceri-
tat per la fusta natural i per les seves múl-
tiples propietats. Uneix el parquet a la
seva identitat i al seu estil de vida, el con-
verteix en un element clau de casa seva
i busca estendre la seva personalitat a
través d’ell.

L’autenticitat és essencial: rebutja les
imitacions i els parquets low cost o mass
production. Però també té consciència
mediambiental: es preocupa per la des-
forestació i l’origen legal de la fusta. Re-
butja els elements químics i prefereix, da-
vant el tradicional vernís, tints i olis 100%
naturals. Accepta de bon grat –com a
part d’aquesta cultura de la fusta– el sa-

crifici que suposa la necessitat més gran
de conservació i manteniment que
aquests parquets naturals requereixen.
Finalment, és molt exigent amb els pro-
fessionals que l’atenen.

VARIETAT DE FORMATS I ACABATS
El mercat, per si mateix inquiet i atent, no
ha trigat a respondre a aquesta nova i di-
ferenciada demanda. Ja existeixen a Eu-
ropa un grapat de petites i artesanals fà-
briques de parquet, difícils de localitzar,
que ofereixen una interessant i sofistica-
da varietat de formats, tonalitats, textu-

res i acabats, quan no parquets a la car-
ta. Com no podia ser d’una altra mane-
ra, el preu va en consonància.

Conscient de la creixent importància
que adquirirà aquesta nova forma de de-
manda, Otto Parquet ha estat pionera
dins del mercat espanyol a atendre
aquest nou consumidor de parquet.
L’empresa, present al saló Construmat,
disposa d’una àmplia selecció de presti-
gioses marques internacionals.2

Noemí Viedma
Directora general d’Otto Parquet

L’USUARI S’INTERESSA
MÉS PER LES FUSTES
NATURALS I REBUTJA
LES IMITACIONS

L’ACTITUD
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El mosaic de vidres de 37 colors inspirats en la vidriera El falconer, de la catedral de Lleó, conforma la façana del Museu d’Art Contemporani de Castella i Lleó.

M NEUS VILLA
Àrea Monogràfics

E
l Museu d’Art Contemporani de
Castella i Lleó, el Musac, ha
estat l’obra guanyadora del
Premi d’Arquitectura Contem-
porània de la Unió Europea-

Mies van der Rohe 2007. La decisió es
va donar a conèixer el 26 d’abril passat,
però fins a aquesta tarda no es farà efec-
tiva l’entrega del guardó als arquitectes
Luis Mansilla i Emilio Tuñón, autors de l’e-
difici. La directora general d’Educació i
Cultura de la Comissió Europea, Odile
Quintin, i l’alcalde de Barcelona, Jordi He-
reu, seran els encarregats d’entregar-lo.

L’acte tindrà lloc aquesta tarda (19.30
hores) al pavelló alemany dissenyat per a
l’Exposició Universal del 1929 per l’ar-
quitecte a qui fan honor aquests premis
(Marquès de Comillas, s/n). Unes quan-
tes hores abans (a les 17.00 hores), Man-
silla i Tuñón faran una conferència per
presentar la seva obra. El Musac es ca-
racteritza per una gran façana multico-

lor –inspirada en la vidriera del segle XIII
El falconer de la catedral de Lleó– abo-
cada a una plaça còncava de 1.500 me-
tres quadrats, que rendeix homenatge a
la ciutat com a lloc de relació entre les
persones.

SET FINALISTES
El museu lleonès comptava amb grans
competidors. Entre els finalistes figurava
un altre edifici espanyol: el Veles e Vents
de València, dels arquitectes David
Chipperfield i Fermín Vázquez. La resta
d’obres que més a prop van estar del
Mies Van der Rohe 2007 van ser el Cen-
tre d’Arts de Sines (Portugal), el Museu
Mercedes-Benz de Stuttgart (Alemanya),
el Centre de Ciències Phaeno de Wolfs-
burg (Alemanya), l’Escola d’Administra-
ció d’Empreses de Bordeus (França) i el
Centre Coreogràfic Nacional d’Ais de Pro-
vence (França). El jurat, presidit per Ri-
chard Burdett, va visitar els set treballs fi-
nalistes abans de decidir el premi. I va
alabar del Musac la claredat tectònica de
l’edifici, la intel·ligent materialització del
programa i la base conceptual d’una sè-
rie d’espais interiors.

El Mies van der Rohe inclou, a més, una
menció especial a un arquitecte emer-
gent. En aquesta edició, ha recaigut en
els autors eslovens Matija Bevk i Vasa J.
Perovic per la Facultat de Matemàtiques
de Ljubljana (Eslovènia). 

El jurat també ha destacat 33 obres
més, que per la seva qualitat excepcional
seran incloses en l’exposició i el catàleg
sobre el premi del 2007. Entre elles, n’hi
ha quatre d’espanyoles: les vivendes Illa
de la Llum, a Diagonal Mar, de Lluís Clo-
tet i Ignacio Paricio; el treball d’interven-
ció en la muralla nassarita i el seu entorn,
d’Antonio Jiménez Torrecillas; la nova àrea
terminal de l’aeroport de Madrid-Barajas,
de Richard Rogers i Carlos Lamela, i
l’Ecobulevard de Vallecas, a Madrid, de
José Luis Vallejo, Diego García-Setién i
Belinda Tato. Edificis seleccionats entre
una llista inicial de 273 projectes –aca-
bats entre l’1 de gener del 2005 i el 31 de
desembre del 2006– de 32 països euro-
peus. Les candidatures de les obres con-
siderades per al premi han estat pro-
posades per un ampli grup d’experts
independents procedents de tot Europa,
així com pels col·legis que formen part del
Consell Europeu d’Arquitectes i altres as-
sociacions nacionals. 

CARÀCTER BIENNAL
El prestigiós premi d’arquitectura con-
temporània té caràcter biennal, està con-
cedit per la Unió Europea i la Fundació
Mies van der Rohe de Barcelona, i el seu
principal propòsit és reconèixer i recom-
pensar la qualitat de la producció arqui-
tectònica a Europa. El guardó intenta, per
un costat, estimular la circulació de pro-

fessionals per la Unió Europea mitjançant
l’impuls dels encàrrecs transnacionals i,
per un altre costat, recolzar els arquitec-
tes joves en els primers moments del seu
exercici professional. 

L’ambaixada dels Països Baixos a Ber-
lín, d’OMA/Rem Koolhaas i Ellen van
Loon, va resultar guanyadora en l’edició
del 2005, mentre que la menció especial
a l’arquitecte emergent va recaure en
NL/Architects/Pieter Bannenberg, Walter
van Dijk, Kamiel Klaasse i Mark Linne-
mann pel seu BasketBar a Utrecht.

CENTRE ARTÍSTIC DE REFERÈNCIA
El Museu d’Art Contemporani de Caste-
lla i Lleó s’ha consolidat com un dels cen-
tres artístics de referència a Espanya, des
que va obrir les seves portes l’abril del
2005. A partir del dia 19 vinent, el seu in-
terior albergarà cinc noves exposicions:
Pierre Huygue presenta A time scoe, el
seu primer esdeveniment individual a Es-
panya; Ángel Marcos mostra la Xina; Nés-
tor Sanmiguel realitza un recorregut per
les seves obres recents a El segundo
nombre de las cosas. Els artistes por-
tuguesos Pedro Paiva i João Maria Gus-
mao han creat un projecte específic en
què mostren els seus referents concep-
tuals i, dins del projecte Vitrinas, Carles
Congost és el responsable d’una instal·la-
ció on narra la història completa del seu
grup musical, The Congosound.2

Luis Mansilla i Emilio
Tuñón faran una
conferència sobre 
la seva obra

Jordi Hereu entrega avui el Mies van
der Rohe als arquitectes del Musac
El pavelló de l’Exposició Universal del 1929 acollirà l’entrega del guardó que concedeix la Unió Europea

DL’EDIFICI VELES 
E VENTS DE VALÈNCIA 
VA QUEDAR ENTRE 
EL SET FINALISTES

DUNS ARQUITECTES
ESLOVENS REBEN 
LA MENCIÓ ESPECIAL 
A L’AUTOR EMERGENT



32 Publicitat DILLUNS
14 DE MAIG DEL 2007 el Periódico



Publicitat DILLUNS
14 DE MAIG DEL 2007 el Periódico 33



34 Pàgines especials DILLUNS
14 DE MAIG DEL 2007 el Periódico

M DARÍO REINA
Àrea Monogràfics

D
eu ser pel fet que cada vegada
ens cuidem més, però els
banys s’assemblen més a una
sala d’estar que a aquells es-

pais asèptics de rajola blanca del pas-
sat recent. S’hi introdueixen colors (sen-
se cap limitació), es busca una
distribució estètica dels elements –sen-
se abandonar la funcionalitat– i es des-
trueixen antics esquemes que sembla-
ven irrefutables. De tot això en donarà
fe Concepto Baño, dins de Construmat,
un saló dedicat en exclusiva als sanita-
ris, aixetes, accessoris, instal·lacions i
mobiliari per al bany. 

Concepto Baño neix amb la voluntat
de convertir-se en la plataforma firal del
sector dels sanitaris i els equipaments
per al bany, tant en el seu vessant co-
mercial com en el sectorial, de manera
que els professionals, expositors i visi-
tants disposin d’un espai exclusiu per
debatre l’evolució de la seva activitat i
puguin conèixer les innovacions i tendèn-
cies del mercat. Concebut com un saló
monogràfic, Concepto Baño sorgeix
com a resposta a les necessitats actuals
d’aquest important sector que, des de
fa anys, destaca per una ràpida evolu-
ció tant en la concepció de l’espai com
en la funció i el disseny de tots els seus
elements.

El sector ha mostrat el seu suport a la
creació d’aquest nou saló, del qual
s’està rebent una òptima resposta a ni-
vell de participació. La previsió d’expo-
sitors per a aquesta primera edició és
de més de 200 empreses, entre les
quals es troben els principals fabricants
del sector, distribuïts en una superfície
d’ocupació pròxima als 25.000 metres
quadrats nets. El saló comptarà també
amb un programa d’activitats específi-
ques del sector i amb la posada en mar-
xa d’un treball d’investigació sobre el
que podria ser la sala de bany en un fu-
tur, on participaran destacats arquitec-
tes i dissenyadors.

Concepto Baño estarà situat al recin-
te firal de Gran Via, al costat d’altres sec-
tors de Construmat, referents a l’àmbit
de la climatització i la calefacció, l’elec-
tricitat i la il·luminació, la domòtica, la
seguretat i les comunicacions, els pavi-
ments i revestiments o la construcció
sostenible, entre altres àmbits.

PROJECTES PER AL BENESTAR
Dins de Concepto Baño es podrà visi-
tar Utopies del bany, un projecte que
mostrarà les noves tendències i neces-
sitats des del punt de vista de l’arqui-
tectura i l’interiorisme. Sobre aquest te-
ma, l’interiorista Karim Rashid i l’estudi
d’arquitectura Mansilla-Tuñón han pre-

parat un projecte cadascú, construïts so-
bre els conceptes de benestar, salut i in-
novació i tecnologia.

A L’AVANTGUARDA
Espanya és un dels principals països pro-
ductors del sector, juntament amb els Es-
tats Units, Alemanya, Itàlia, França i el Ja-
pó. En els últims anys el mercat espanyol
ha experimentat un fort increment en les
seves exportacions pel fet, en gran me-
sura, que alguna empresa nacional cons-
titueix un dels més grans fabricants mun-
dials. A més, una de les característiques
del sector espanyol de sanitaris és l’alt ni-
vell tecnològic de les seves empreses i la
bona relació qualitat-preu dels seus pro-
ductes. També és un àmbit en què el dis-
seny és un component intrínsec en els pro-
ductes, de manera que augmenten la seva
versatilitat i tenen cicles de vida cada ve-
gada més curts, cosa que crea un mercat
competitiu i dinàmic.

El sector espanyol de sanitaris, aixetes
i accessoris de bany (sense incloure mo-
biliari) està configurat per unes 160 em-
preses, la majoria pimes, que donen feina
a 20.289 persones, segons Amec-Ascon.
Entre totes elles van facturar, el 2003, per
valor de més de 4.103 milions d’euros, i
un 31,96% de les seves vendes es va des-
tinar a l’exportació.2

M D. R.
Àrea Monogràfics

E
ncara que en ocasions la pintura
de les habitacions passi desa-
percebuda, és important re-
conèixer la seva enorme im-

portància per al conjunt de la vivenda.
Triar un color o un altre farà que les ha-
bitacions semblin més grans o més pe-
tites, més o menys lluminoses. Les dife-
rents tonalitats ajudaran també a millorar
el nostre estat d’ànim si sabem com i on
les hem d’aplicar. Reconeixent les àm-
plies possibilitats d’aquest camp, Cons-
trumat comptarà en aquesta edició amb
Pintudecora, Saló Internacional de la Pin-
tura, dedicat de forma específica al sec-
tor de la pintura i afins. 

La primera edició de Pintudecora pre-
veu ocupar una superfície neta d’expo-
sició de 5.000 metres quadrats, amb la
participació de 80 expositors, entre els
quals hi ha les principals empreses i fa-
bricants del sector. Concebut com un sa-
ló monogràfic dins de l’oferta general de
Construmat, Pintudecora busca donar
una resposta adequada a la importància
que la pintura ha adquirit en el marc de
la construcció.

MÉS PROTAGONISME
El Saló Internacional de la Pintura es
configura dins d’aquesta edició Cons-
trumat com un espai personalitzat, re-
flex de la dinàmica específica d’un sec-
tor que es dirigeix als professionals amb
canals de distribució i comercialització
molt concrets.

En aquest espai expositors i professio-
nals podran conèixer tota l’oferta de pin-
tures i serveis afins que ofereix el sec-

tor i les novetats. Amb la col·laboració
d’associacions i entitats sectorials,
s’habilitarà una zona de demostracions
on, de forma pràctica, les empreses ex-
positores podran mostrar al visitant les
últimes tendències, tècniques i solucions
en materials i possibles aplicacions del
color. 

El sector de la pintura i afins s’instal·larà
al pavelló número 2 del recinte firal de
Montjuïc. Pintudecora estarà situat al
costat dels elements d’edificació més es-
tructurals vinculats a les primeres fases
de l’obra. Segons els responsables de la
mostra, “aquesta ubicació facilitarà
la proximitat i la relació amb altres
segments amb els quals la indústria
de la pintura està directament rela-
cionada”.

Segons fonts de Fira de Barcelona, la
primera edició de Pintudecora preveu
la participació de 80 expositors, entre els
quals hi ha les principals empreses, fa-
bricants i marques del sector. 

El sector de la construcció és un dels
més grans consumidors de pintura, ja
que aquesta està involucrada en els di-
ferents processos de l’edificació. Des de
l’obra nova a la rehabilitació, que es con-
figuren com els dos grans mercats, les
pintures conformen un segment molt es-
pecífic en el qual la incorporació de no-
ves tècniques té una gran rellevància. Per
això les diferents firmes posen tant d’in-
terès en la investigació.2

DLES EMPRESES
MOSTRARAN LES
ÚLTIMES TENDÈNCIES EN
TÈCNIQUES DE PINTURA

Un pintor treballa en els acabats d’un edifici.

Un estand en l’edició passada de la fira.

Concepto Baño arriba al saló
Construmat amb el suport
dels fabricants del sector
La fira atendrà tota l’oferta en mobiliari, sanitaris, aixetes i accessoris

Pintudecora reivindica
la funció del color 
i els revestiments
80 expositors participen en la primera edició de la mostra

Una exposició
mostrarà 
les tendències
més creatives

DESTACA L’ALT NIVELL
TECNOLÒGIC DE LES
FIRMES ESPANYOLES I 
UN DISSENY DE QUALITAT

ELS PRODUCTES GUANYEN
EN VERSATILITAT I TENEN
CICLES DE VIDA CADA
VEGADA MÉS CURTS

ESPANYA ÉS UN DELS PRINCIPALS
PRODUCTORS D’AQUEST ÀMBIT



Monitors d’un centre emissor de televisió.
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per  JORDI MATEOS

Xavier
NÚÑEZ
PRESIDENT DE FECEMINTE

l’entrevista
LES RESPONSABILITATS

“Aquestes tecnologies han de
ser un element més de cohesió
social i estructuració del territori”

“L’Administració ha de jugar
un paper d’àrbitre per garantir 
el futur del país en aquest camp”

-¿Com veu el futur immediat del
sector en general? 

-Catalunya necessita un impuls en el
desplegament de les infraestructures de
telecomunicacions. És un moment cru-
cial perquè la nostra competitivitat es ve-
gi reforçada. No podem permetre que
una mancança en infraestructures mini la
nostra capacitat de desenvolupament
econòmic. Les telecomunicacions han
de ser un element més de cohesió social
i estructuració del territori.2

F
eceminte, la Federació Catalana
d’Empresaris Instal·ladors de Te-
lecomunicacions, agrupa a Cata-
lunya les empreses que realitzen

instal·lacions de telecomunicacions en el
marc del que estableix la legislació vigent,
i per tant són un referent pel que fa a la
implantació de les noves tecnologies que
demana en l’actualitat la societat de la
informació. 

-¿Quines funcions exerceixen els
integrants de Feceminte?

-L’activitat professional de les nostres
empreses associades abraça tot allò que,
relacionat amb les telecomunicacions, té
alguna incidència en la instal·lació, ja si-
gui en el segment residencial o en el ter-
ciari, passant per qualsevol servei que re-
quereixi l’ús de les noves tecnologies. 

-¿Com està afectant la implantació
de la televisió digital terrestre (TDT)
en el sector?

-En els últims mesos les nostres em-
preses han estat especialment dedica-
des al desplegament de la TDT a les ca-
ses. Es pot dir que hi ha nivells de senyal
variables que dificulten la nostra feina, i
que en algunes zones de la geografia ca-
talana encara no hi ha repetidors. Aquest
és un punt especialment crític a l’hora
d’afrontar la tan temuda apagada analò-
gica. L’operador d’infraestructures ha de
fer el màxim esforç a fi de garantir la uni-
versalitat del servei i, per extensió, el dret
a l’accés a la informació. 

-¿A quin ritme avança l’adaptació
de les cases per poder rebre el se-
nyal digital?

-El desembre del 2006 s’havien digi-
talitzat 77.550 edificis, cosa que repre-
senta un percentatge del 49,7% del to-
tal. Es preveu que al final d’aquest any

s’hagi adaptat un 63% del total, una xi-
fra que denota la gran feina que s’ha re-
alitzat i s’està realitzant.

-¿Quin paper ha de jugar l’Admi-
nistració en aquest procés?

-L’Administració ha de jugar un paper
d’àrbitre per garantir el futur del país en
aquest camp, assegurant que comptem
amb les infraestructures necessàries. De
la mateixa manera que no ens plantegem
la viabilitat econòmica d’un tram d’auto-
pista, hem de prendre aquesta mateixa
consciència per a les telecomunicacions.
No podem plantejar la seva necessitat en
termes de viabilitat econòmica o estarem
condemnant permanentment determina-
des zones del territori.

-Segons el seu parer, ¿quina im-
portància tenen les infraestructures
comunes de telecomunicació (ICT)? 

-Les ICT van ser una fita no només en
el desenvolupament de la nostra profes-
sió. Es van convertir en un referent mun-
dial, en el model a seguir per a la ins-
tal·lació de serveis de telecomunicació
en vivendes de nova construcció, en edi-
ficis que pateixen reformes integrals o en
la col·lectivització d’antenes individuals
en edificis plurifamiliars. No obstant, la
següent fita passa per la casa digital.

-¿En què consisteix la casa digi-
tal i què suposarà per a vostès? 

-La casa digital consta d’una sèrie de
tecnologies integrades que estan dirigi-
des a facilitar l’habitabilitat i a proporcio-
nar serveis que millorin la qualitat de vi-
da. A més, la majoria d’aquestes
tecnologies procedeixen del món de les
telecomunicacions. Tenim, per tant, un
paper molt important en el desenvolu-
pament i la implantació d’aquest nou con-
cepte de servei. 

Premis Connexió de Feceminte.

“No es pot 
plantejar la creació
d’infraestructures
en termes de viabilitat
econòmica”

LA REFLEXIÓ

Vuitena
edició dels
premis
Connexió
M J. M.

Àrea Monogràfics

La Federació Catalana d’Empresaris
Instal·ladors de Telecomunicacions
commemora el 17 de maig vinent

el 39è Dia Mundial de les Telecomunica-
cions. Per a això ha organitzat un acte
a la Casa Llotja de Mar de Barcelona en
el qual participaran representants de tot
el sector de les telecomunicacions i en el
qual s’atorgaran els reconeguts premis
Connexió, que aquest any arriben a la se-
va vuitena edició. 

Simbolitzats per un disseny original de
la torre de Collserola, els guardons de Fe-
ceminte (www.feceminte.es/dmt) s’ator-
guen a empreses, entitats i persones que
han destacat a títol individual o col·lectiu
per la innovació, la investigació, la quali-
tar del seu servei o l’aportació singular a
l’ampli món de la professió. Totes elles
comparteixen, a més, un gran interès per
la qualitat de vida en el món de les no-
ves tecnologies.

Els premis Connexió d’aquesta vuite-
na edició són els següents: premi a una
empresa instal·ladora per les millores
aportades a la seva estructura empresa-
rial; premi a una empresa sociocol·labo-
radora pel suport a l’empresa instal·la-
dora de telecomunicacions; premi a un
mitjà de comunicació per la difusió rea-
litzada en matèria de telecomunicacions;
premi a l’activitat institucional més des-
tacada i premi al desenvolupament tec-
nològic en l’àmbit de les tecnologies de
la informació i la comunicació.2

“Catalunya necessita un impuls en
matèria de telecomunicacions”
“Es preveu que un 63% de les vivendes s’hagin adaptat a la televisió digital terrestre a finals d’any”






