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OFICINA
Tel. 977 212 799
Av. President Macià, 6, 1r
43005 Tarragona
Correu electrònic:
secretaria@apatgn.com

Secretaria:
Veronic Fernández Jornet
Montse Amenós i Mercè Obiol

Dilluns, dimecres i dijous:
De 9 del matí a 1 del migdia
De 4 de la tarda a 7 de la tarda

Dimarts:
De 8 del matí a 1 del migdia
De 3/4 de 4 de la tarda a 7 de la tarda

Divendres:
De 8 del matí a 3 del migdia

Papereria:
Montse Amenós i Mercè Obiol

Visats:
Vocal: Ramon Benedicto
Yolanda Fernández, Carme Vallverdú i 
Glòria de Solà

Dilluns, dimecres i dijous:
De 9 del matí a 2/4 d’1 del migdia

Dimarts i divendres:
De 8 del matí a 2/4 d’1 del migdia

Oficina del Vendrell:
Marta Porta
C/ Narcís Monturiol, 2 -4. (cantonada av. del
Puig) - C.P. 43700
Tel. 977 15 56 43

Oficina de Reus:
Yolanda Fernández
Plaça Prim, 10, 4t
Tel. 977 33 10 72

C.E.E.T.
(Centre d’Estudis de l’Edificació de Tgna.)
Vocal: Montserrat Torrens

GABINET TÈCNIC

Vocal: Gemma Blanch Dalmau.
Santiago Torredemer, Enric Casanovas,
Lluís Roig i Conxita Porres
e-mail: gabtec@apatgn.com

Consultes:

De 9 del matí a 1 del migdia

Borsa de treball:

De 9 del matí a 1 del migdia

Servei d’inspecció:

Josep Anguera

AULA INFORMÀTICA

Vocal: Ramon Benedicto
Marcel Ramírez
e-mail: informatica@apatgn.com

Consultes i serveis:

De 9 del matí a 1 del migdia
De 2/4 de 4 de la tarda a 7 de la tarda

ASSESSORAMENT JURÍDIC

Xavier Escudé
Tel. despatx: 977 212 658
Hores concertades

LABORATORI D’ASSAIG

Tel. 977 547 909
Vocal: Josep M. Juncosa
Directora: Eva Penalba
Formigons: Ernest Valls
Química: Dolors Miquel
Javier Sánchez

De dilluns a divendres:
De 8 del matí a 1 del migdia
De 3 de la tarda a 6 de la tarda
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S U M A R I E D I T O R I A L

l territori, el seu espai físic i la seva organització, tornen a ser
tema d’actualitat arran de l’Informe sobre la Revisió del

Model d’Organització Territorial de Catalunya, també conegut com
a ‘Informe Roca’. Independentment de polèmiques locals o de llui-
tes polítiques, i a banda de la seva concreció definitiva, la proposta
per reordenar territorialment la que seria la Catalunya del tercer
mil·lenni mereix un espai de reflexió, tant des del punt de vista
general com des del vessant professional. Una valoració general ens
situa dins d’una perspectiva històrica, i ens acosta als diferents
models d’organitzar administrativament un territori per tal
d’optimitzar la gestió dels recursos públics i apropar el poder polí-
tic a la ciutadania. Cal tenir en compte que la proposta implica
també cessions de poder de l’Estat i la Generalitat cap als munici-
pis, un poder que es materialitza en decisions sobre molts aspectes
de la vida local: un dels més importants és l’àmbit de l’urbanisme,
amb la delimitació de les zones on es poden aixecar edificis. És en
aquest segon punt on la proposta de reordenació territorial pot ser
important per al futur professional dels aparelladors, sobretot per als
que treballen directament en projectes municipals. De moment,
l’informe representa un punt de partida per començar a treballar, i té
l’avantatge d’haver estat redactat per una comissió de tècnics conse-
suada per les diferents forces polítiques parlamentàries. Els canvis
definitius en el territori podran produir-se o no, i en diferents graus.
Cal, però, reflexionar sobre un tema que pot afectar al dia dia de
l’aparellador.

Una proposta territorial

E
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L ’ E N T R E V I S T A
�

Jordi Sánchez Solsona
Alcalde de Calafell

� Parlem de futur: l’àrea
metropolitana de Barcelona ha
d’arribar fins a Tarragona?

Més enllà de Sant Vicenç,
entenc que és difícil, perquè té una
forta implicació econòmica. Però si
Renfe ja va apostar l’any 91 perquè
hi hagués una línia Barce lona-
S.Vicenç, és que va veure que hi
havia perspectives de creixement.
Fins i tot va posar en marxa per pri-
mera vegada aquest tipus de tren de
dos pisos, en un concepte més de
metro. L’obstacle era el Garraf, i
amb l’autopista i la ocupació del
territori s’ha superat: ara hem de
pensar en la gent que es queda fora,
i en el creixement futur. He anat a
moltes fires amb el regidor de
turisme, i he pogut constatar que
parlar de Costa Daurada és parlar
de Salou. Jo crec que s’ha repren-
dre una mica el concepte de Gran
Penedès. Alt i Baix Penedès i
Garraf, però no només des d’un
punt de vista històric: la situació ha
canviat i jo ja parlaria de la marca
‘Penedès’, un territori que abasta-
ria també l’Anoia, fins a Igualada.
Ni Tarra gona, ni Barcelona. En
aquest debat sobre territori, el que
puc aportar com a novetat és que
pot haver alguna vegueria més.
� Sota el nom genèric de
‘Penedès’?

Probablement. Jo crec que és
prou potent tot aquest territori
com perquè, de cara a un futur no
molt llunyà, experimenti uns can-
vis molt importants. 

� De moment és una zona amb
grans variacions de població.

Ara Calafell té 13.800 habi-
tants, i passem a uns 150.000 du -
rant l’estiu. En realitat som uns
20.000, i ho sabem pels consums,
el que passa és que hi ha gent que
els hi costa d’empadronar-se;
entre altres coses, per manca de
serveis. Són gent de l’àrea metro-
politana que tenen els metges a
Cornellà o a Hospitalet, els met-
ges de tota la vida. Per això en
aquests tres anys estem apretant
tots molt perquè es faci l’hospital
comarcal.
� Això aniria a l’antic sanatori
de Sant Joan de Deu, a la
costa?

No, no. L’antic hospital de
Sant Joan de Déu ha acabat en

mans privades, i es convertirà en
un hotel de 5 estrelles. Els
terrenys pertanyen íntegrament al
municipi del Vendrell, però histò-
ricament estan vinculats a Cala -
fell, de fet, el seu primer nom va
ser Hospital San Juan de Dios de
Calafell. Hi havia molts calafe-
llencs que anaven a missa de diu-
menge a l’hospital, els pescadors
portaven peix als malalts... molta
gent del poble ha fet la seva pri-
mera comunió a l’Hospital. Des
que es va saber que l’hospital sor-
tia a subhasta, vaig proposar que
es creés un consorci comarcal,
entre els municipis, la Diputació i
la Generalitat, i que es comprés;
perquè per 400 milions, es podia
fer. Però no em van seguir, i és una
llàstima: ara tindríem una finca

«A Calafell, de deu converses, nou són
sobre urbanisme»

L’alcalde, a la seva taula de treball a l’edifici consistorial

�
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inmensa en primera línia de mar
per a qualsevol tipus
d’equipaments.
� Una escola de turisme?

Per exemple. Tot i que si acaba
com a hotel de 5 estrelles, en una
zona tan turística com som, doncs
tampoc serà dolent.

� Si continuem amb temes
turístics, va provocar certa
polèmica aquesta pujada dels
impostos municipals a les boti-
gues que només obrissin a
l’estiu, una pujada d’entre el 40
i el 80%.

Jo sentia fa anys la clàssica
conversa de carrer, en el sentit
d’allargar la temporada turística i,
alhora, fer més hotels: aquí, de
cada deu converses, nou són sobre
urbanisme. I ni una cosa ni l’altra.

El primer que hem de fer és tenir
elements que siguin atractius per a
la gent. Tenim platja i sol, però és
insuficient, perquè això ho té tot-
hom. I als objectius polítics se’ls
han de posar xifres del pressupost.
Perseguim que la temporada turís-
tica duri 7 mesos, de Setmana
Santa a Tots Sants, i quan diem
això vol dir que hem de preparar
la ciutat. Qui tingui obert com a
mínim 7 mesos, tindrà una bonifi-
cació; a qui només obri dos o tres
mesos i després tanqui i marxi, se
l’aplicarà la taxa al 100%. 
� Però, n’hi ha prou només amb
ampliar els dies d’obertura?

Allargar la temporada és fer
atractiva la zona. En el moment en
què ve gent, hi haurà un inversor
que s’adonarà que fer un hotel pot
ser negoci. Per això, la nostra línia
de projecte és cultura, turisme i
oci. Tenim un patrimoni que no
s’explotava prou, amb monuments
des de l’època prehistòrica fins al
segle XX. I tenim un projecte: que
quan es viatgi a Calafell, el visi-

La plaça de Catalunya de
Calafell, amb la Casa de la
Vila a l’esquerra

�

«
»

Ara que el tema està
d’actualitat, jo plantejaria la
possibilitat de crear una altra

vegueria: el Penedès
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tant arribi a una masia d’indians
amb un ampli pàrquing: un Centre
Cultural d’Acollida. En aquest
punt, i de forma audiovisual, el
turista trobarà tota l’oferta cultu-
ral, de restauració i lúdica del
municipi. En sortir, estarà tot
retolat, de manera que, sense
necessitat de guies, el visitant
podrà escollir un o diversos reco-
rreguts.
� Com s’equilibra tot això amb
les zones verdes?

-Jo intento veure les coses des
del punt de vista de l’urbanista.
Per exemple, hem aconseguit can-
viar un pla parcial ja aprobat per
poder recuperar la vila romana del
Vilarenc i mantenir espais verds.
Vam reunir els propietaris i els
vam dir que s’havia de fer un pla
parcial nou, però que els respecta-
vem el nombre d’habitatges i els
metres quadrats de sostre edifica-
ble. Van veure que, fins i tot, el
seu producte millorava. Com a
alcalde, em sento molt satisfet
d’aquesta operació.

� Parlem de xifres. Els pressu-
postos de 2000 van superar els
4000 milions. L’obra clau va ser
acabar el passeig marítim...

L’any passat teníem una obra
molt potent: acabar el passeig
marítim, 2,5 quilòmetres i una
inversió de 800 milions. L’inaugu -
rarem per Setmana Santa. De tot
el passeig només quedaran uns
700 metres, que és la incidència
del port. Ara hem presentat al·le -
ga cions al nou Pla de Ports de la
Generalitat, perquè contemplava
que a Cunit podria fer-se alguna
instal·lació esportiva. Nosaltres
estem en contra, fins i tot vaig
parlar amb l’alcaldesa de Cunit, i
també està d’acord. Si fessin una

«
»

Acabar el passeig marítim ha
estat el gran projecte del 2000,
per a la vila: l’inaugurarem

per Setmana Santa

El castell de Santa Creu, un espai recentment museïtzat,  domina el barri vell
de la localitat

�

obra portuària al nord, tindria
incidència en les nostres platges.
Jo sóc un defensor de la platja, i
no estic en contra d’un port, però
no un port qualsevol: si hagués de
ser més petit, s’hauria de salvar.
� I els pressupostos del 2001?

Doncs passaran dels 3.000
milions, podrien estar aprovats el
març, i serà un any de projectes.
Un projecte estrella serà el pont
de l’arquitecte Santiago Calatrava,
que connecta el passeig marítim
amb la ciutadella ibèrica per sobre
de les vies del tren. D’altra banda,
durant aquesta legislatura prepa-
rarem la remodelació de tota la
zona de la platja, que ara ja és
peatonal, per afrontar-la el perío-
de vinent. I altre dels projectes
impor tants és un complex de qua-
tre piscines climatitzades, dues
d’elles amb aigua de mar per fer
tractaments de talasoteràpia. Vo -
lem acabar-lo abans del 2003. I
també estem estudiant crear un
nou camp de golf, amb la qual
cosa en tindríem tres.
� Com s’afronta l’augment de
població?

Hem crescut molt en la pobla-
ció que ens ve de fora, i volem
lluitar contra el clàssic model de
ciutat dormitori, i Calafell tenia

aquest perill. Per això, enguany
obrirem un debat de participació,
que durarà tot l’any, per elaborar
un pla estratègic. El pla permetrà
dues coses: la primera la partici-
pació, i la segona, poder acometre
una bona revisió del pla general,
que va quedar penjada durant
l’anterior legislatura. Nosaltres ja
tenim un projecte de pla general,
però si el projecte no se’l fa seu la
col·lectivitat, doncs malament.
� Calafell serà un dels 8 muni-
cipis tarragonins que tindrà
fibra òptica abans de 2002.
Això representarà més impos-
tos? Com repercutirà en la
població socialment?

És un avantatge tot el que
repre senti millores en comunica-
ció. Primer: cablejar un municipi
permet millorar la qualitat de vida
dels habitants. Segon: no es pagarà
amb contribucions especials.
L’èxit d’aquest tema és que són els
operadors els que paguen l’obra,
l’Ajuntament no pagarà un duro.
Els usuaris pagaran com paguen el
consum d’aigua o de telèfon.
Nosaltres no som un municipi
industrial ni agrícola; som un
municipi turístic i ben comunicat, i
no pots quedar-te fora del món de
les noves tecnologies.
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A finals del passat mes de gener
saltava a les portades dels diaris
el contingut de l’anomenat ‘In -
for me Roca’; una proposta con-
sensuada per establir la ordena-
ció territorial catalana de cara
al segle XXI.

Vint-i-dos anys després de
l’aprovació de l’Estatut d’Auto -
nomia de Catalunya, la proposta
per substituir definitivament la
històrica administració provincial
ja és sobre la taula. Creació de la
figura de les vegueries o regions,
desplaçaments de municipis d’una
comarca  a una altra i agregacions
municipals per eliminar adminis-
trativament les localitats amb
menys de 250 habitants són els
trets més importants d’aquesta
proposta. La comisisió d’experts
es constituïa el 3 d’abril de 2000,
i enllestia els seus treballs el
desembre passat, data de
l’informe. Els membres de la
comisió són Miquel Roca, Jordi
Bonet, Jesús Burgueño, Robert
Casade vall, Tomàs Font, Josep M.
Fran quet, Enric Lluch i Xavier
Rubio.

A la pàgina 19 de l’informe
podem llegir: "El primer objectiu
de l’actuació que es proposa és
enfortir els ajuntaments. Això
implica incrementar-ne la capaci-
tat d’actuació per tal de poder ges-
tionar més bé els seus recursos i
competències". És precisament
aquesta futura ampliació compe-
tencial, a partir de la cessió de
poder des de l’Estat i la Genera -

litat, la que pot afectar directa-
ment la tasca diària dels aparella-
dors que treballin amb les admi-
nistracions locals. A banda d’això,
l’informe preveu passar de quatre
a sis demarcacions i crear sis
noves comarques. Un altre aspec-
te important és que qualsevol
canvi en el nombre de províncies
té una repercussió directa en les
eleccions, ja que la província  és la
demarcació electoral per mandat
constitucional.

Pel que fa a la demarcació de
Tarragona, s’ha de destacar la cre-
ació de dos nous espais territo-
rials: la vegueria del Camp de
Tarragona (Baix Penedès, Tarra -
gonès, Baix Camp, Priorat, Conca
de Barberà i Alt Camp) i la de les
Terres de l’Ebre (Ribera d’Ebre,
Terra Alta, Baix Ebre i Montsià), a
més de diverses agregacions mu -
ni cipals. En les següents pàgines
destacarem els aspectes més signi-
ficatius de l’Informe Roca’.

La proposta per a una nova organització
territorial a Catalunya

A C T U A L I T A T
�

Mapa de la Divisió Sanitària de Catalunya editat per la Conselleria de
Sanitat. Febrer del 1937

�
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Vegueria del Camp de Tarragona
Població: 416.540 habitants. Superfície: 2.779,6 qm2.
Municipis actuals: 98. Municipis proposta: 59.

ALT CAMP
- Montferri + Rodonyà = ‘Rodonyà i Montferri’
- El Milà + Alcover = ‘Alcover’
- Figuerola del Camp + Pla de Santa Maria
- Querol: 

1/ La part amb l’accés des de Pont
d’Armentera s’afegiria a aquest municipi.

2/ La part amb l’accés des de Santes
Creus s’afegiria a aquest municipi.
- Unió d’Aiguamúrcia al Pont d’Armentera

BAIX CAMP
- Colldejou + Mont-roig del Camp = ‘Mont-roig i
Colldejou’
- Arbolí + Alforja = ‘Alforja i Arbolí’

- L’Albiol + la Selva del Camp
- L’Argentera + Duesaigües = ‘Duesaigües i
l’Argentera’

BAIX PENEDÈS
- Unió del sector d’Aiguaviva i Marmellar (el
Montmell) a Sant Jaume dels Domenys
- Unió de l’Albornar (terme de Santa Oliva) a la
Bisbal de Penedès
- Unió del sector del pla de Manlleu i Selma
(Aiguamúrcia) a Sant Jaume dels Domenys

CONCA DE BARBERÀ
- Unió de Tarrés (comarca de les Garrigues) a
Vimbodí.
- Senan + l’Espluga de Francolí
- Forès + Sarral
- Vallclara + Vilanova de Prades = ‘Vilanova i
Vallclara’

AGREGACIONS MUNICIPALS MÉS IMPORTANTS PROPOSADES PER
A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
(Per no arribar a 250 habitants)
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- Ollers + Pira
- Vallverd + Rocafort de Queralt

PRIORAT
- La Morera de Montsant + Cornudella de
Montsant = ‘Cornudella i Montsant’
- Capafonts + la Febró + Prades = ‘Muntanyes de
Prades’
- El Lloar + la Figuera + el Molar = ‘El Molar, el
Lloar i la Figuera’
- La Vilella Alta + la Vilella Baixa = ‘Les Vilelles’
- La Torre de Fontaubella + Pradell de la Teixeta =
‘Pradell i la Torre’
- Gratallops + Torroja del Priorat = ‘Gratallops i
Torroja’

TARRAGONÈS
- Els Garidells + Perafort (Alt Camp) = ‘Perafort i
els Garidells’
- Bonastre (Baix Penedès) + Roda de Barà
- Vespella de Gaià + la Nou de Gaià = ‘La Nou i
Vespella’

- Renau + la Secuita
- Integració del Catllar a la Riera de Gaià
- Integració d’un enclavament de Perafort a la
Pobla de Mafumet.

Vegueria de les Terres de l’Ebre
Població: 156.047 habitants. Superfície: 3.310,5 qm2.
Municipis actuals: 52. Municipis proposta: 38.

BAIX EBRE
- Integració dels enclavaments del Mascar i la Vall
de la Servera a Alfara de Carles.

RIBERA D’EBRE
- La Bisbal de Falset + Margalef = ‘La Bisbal i
Margalef’

TERRA ALTA
- Prat de Comte + el Pinell de Brai = ‘El Pinell i
Prat de Comte’

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE MUNICIPIS A CATALUNYA (1810 - 2001)
1810 - 2.094 municipis
1850 - 1.753 municipis
1900 - 1.074 municipis
1930 - 1.062 municipis
1950 - 1.058 municipis
1976 - 932 municipis
2001 - 946 municipis
Informe Roca - 743 municipis

1833 - Tarragona perd Vilanova, Vilafranca i Sitges,
que passen a Barcelona, arran de la divisió de l’estat
espanyol en 49 províncies.
1914 - La Mancomunitat comença a establir serveis
d’àmbit comarcal.
1932/36 - 2a República. El 1934 els governadors
civils deixaven d’actuar a Catalunya, i el 1936 es
posava en marxa una divisió territorial catalana amb
un total de 9 vegueries i 38 comarques.
1938 - El govern provisional franquista restableix la
divisió provincial.
1978 - Es promulga l’actual Constitució, que per-
met l’existència de demarcacions supracomarcals.
1981 - Neix la ponència unitària del Parlament amb
l’objectiu de redactar una llei sobre l’organització

territorial catalana. Una sentència del Tribunal
Constitucional declara incosntitucional la Llei de
Transferències de les diputacions catalanes a la
Generalitat.
1985/87 - La Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local estableix els criteris per a la creació
dels consells comarcals.
1995 - La Generalitat aprova el Pla Territorial
General de Catalunya, on s’estableixen 6 àmbits
d’actuació similars a les regions o vegueries. A
Tarragona es preveuen dos àmbits: el Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre.
2001 - Gener: presentació de l’Informe sobre la
Revisió del Model d’Organització territorial de
Catalunya, també conegut com "Informe Roca".

CRONOLOGIA DEL TERRITORI A TARRAGONA

�
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1810 1850 1900 1930 1950 1976 2001 Informe�
Roca

(Font: ‘Municipis amb nuclis agregats’ (FCM, 1995) i dades pròpies)
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Una de les eines fonamentals
dels aparelladors en les darreres
dècades acaba de fer cinquanta
anys: parlem del ‘paralex’, la regla
mòbil integrada a les taules de
dibuix per poder traçar línies
paral·leles amb exactitud i rapidesa.
El seu creador és un arquitecte de
73 anys que viu a Barcelona i està
jubilat des del 1997. Francis co
Enrique Gómez va estudiar a
l’escola d’arquitectura de la Uni ver -
sitat de Barcelona des del 1945 fins
al 1956, quan la seva promoció va
ser de 18 alumnes i només hi havia
una altra escola a Madrid. Abans
d’acabar la carrera, aquell estudiant
dels anys cinquanta ja va enregistrar
al seu nom els plànols del ‘paralex’
com a model d’utilitat. Després, el
producte ja va ser fabricat lliure-
ment per diferents empreses. Avui té
tres aparelladors a la família, i enca-
ra continua fent ‘paralexs’ artesa-
nalment per encàrrec.
� Cada invent té la seva histò-
ria. Quina és la del ‘paralex’?

A finals dels anys quaranta, a
la universitat, jo tenia un com-
pany, suïs o alemany, no ho recor-
do bé, que feia servir una regla
molt estranya per dibuixar para -
l·leles. Mai el vaig conèixer perso-
nalment, però em va cridar
l’atenció aquell instrument, molt
pessant i fet amb fusta. Em vaig
fixar que el sistema per moure’l
era complicat i lent, perquè la
regla estava buidada i els cables
d’acer es feien passar per dintre.

Imme diatament vaig ficar-me a
construir el meu model, primer
amb fusta, i després amb metacri-
lat. Vaig canviar el sistema de
rodetes, de forma que els cables
guia no passessin per dins, i, des-
prés d’algunes proves, vaig substi-
tuir també les rodetes de les guies
per altres fetes amb nylon, que
resisteix el contacte amb el meta-
crilat de l’eix millor. Funcionava
molt bé, i era més lleuger.
� Llavors el va patentar...

No va ser exactament una
patent. El vaig registar com a
model d’utilitat amb una validesa
de vint anys, a una oficina de pa -
tents del passeig de Gràcia que es

deia Bonet del Río. Vaig portar el
plànols i una maqueta feta amb
fusta. Fins i tot vaig desestimar
una peça complementària per fer
servir el ‘paralex’ en taules molt
inclinades: era una sistema que
pinsava les cordes guia a banda i
banda de la taula.
� I li va treure partit a aquesta
exclusiva?

No et pensis: abans que pas-
sessin els vint anys van aparèixer
les primeres falsificacions, però
fetes amb llautó, amb rodetes del
mateix material.
� No els va denunciar?

Doncs, no. A mi m’interessava
més com a millora en la meva

A C T U A L I T A T
�

Francisco Enrique Gómez de Puig
Arquitecte. Creador del «Paralex»

«Amb el ‘paralex’, el tècnic va guanyar
la mà esquerra»

El primer nom comercial del paralex va ser el de ‘Din-Graph’. A la imatge,
part d’un full promocional del model de finals dels cinquanta

�
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feina que com a indústria. Jo sem-
pre he treballat de manera artesa-
nal, amb membres de la meva
família. Mai no he contractat cap
treballador. Podia trigar tot un dia
en fer un ‘paralex’ complet. Pri -
mer vaig fer alguns models per a
l’Escola d’Arquitectura, i després
per a l’Escola d’Apare lla dors, el
col·legi d’arquitectes i la Coope -
rativa Jordi Capell. I encara en
continuo fent, si m’ho demanen,
però no tants com fa vint anys, és
clar. Recordo que els primers mot-
llos que van construir ens van cos-
tar prop de 100.000 pessetes ca -
das cun, i això a la dèca da dels cin-
quanta...
� Algun cop li van tornar un
aparell defectuós?

Sempre pot tenir alguna erra-
da. Però t’explicaré una anècdota.
Recordo que una botiga em va tor-
nar una regla que no funcionava
bé, que donava prop d’un centí-
metre d’error. Era molt estrany,
però vaig anar a recollir l’aparell.
El ‘paralex’ estava ‘guerxo’, esta-
va tort: l’havien tingut durant
mesos a un aparador al costat d’un
rètol lluminós, i l’escalfor de la
llum l’havia modificat. Jo no vaig
dir res, però, me’n vaig anar cap a
casa i en vaig fer un altre.
� Ara els sistemes informàtics
treuen molta feina, però, ¿quins
avantatges va proporcionar el
‘paralex’ als tècnics dels anys
cinquanta?

Doncs, mira; el ‘paralex’ pot
arribar a mesurar fins a dos metres,
i només te un error d’unes dos dèci-
mes de milímetre en una taula de
dimensions normals. Un altre apa-
rell de l’època, el tecnígraf, a banda
que només hi havia de fins a cin-
quanta centímetres de llarg, tenia
un percentatge d’error més alt. 
� I a més es treballa més
ràpid...

És difícil de calibrar el temps
que es guanyava fent-lo servir. Per
exemple, resultava molt útil a
l’hora de dibuixar diferents plan-

tes d’un mateix eidfici en el ma -
teix plànol, passaves les mides
d’un dibuix a un altre molt ràpida-
ment. No sé, potser podies guan-
yar fins al 50% del temps en algu-
nes feines concretes. 
� Per cert, què es feia servir
abans per traçar paral·leles?

Doncs un instrument de
dibuix que es deia "regla T", una
mena de regla amb un mànec ado-
sat perpendicularment que es

movia a mà per la banda esquerra
de la taula de dibuix. Aquest apa-
rell no estava fixat a la taula, de
manera que el dibuixant sempre
tenia una mà ocupada. És el segon
avantatge important: el tècnic
"guanya" la mà esquerra.
� I després del ‘paralex’, el
‘plòtter’?

L’us dels ordinadors ha tret
molta demanda d’aquests aparells,
sí, però penso que la informàtica
no ho soluciona tot. Jo tinc tres
aparelladors en la família, i ja no
he arribat a temps a aquest món de
la informàtica. Tot i això, les idees
i la traça han de ser-hi abans; jo
crec que l’escaire, el cartabó, la
goma i el llapis no t’ho treu ningú. 

Certificació del dipòsit de documentació per obtenir un model d’utilitat per
al paralex, expedida el 24 de juliol del 1953

�

«
»

Les primeres falsificacions
van aparèixer ràpidament,

però de menys qualitat i fetes
amb llautó
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"A finals dels 50, a les escoles
de treball es feien servir, les regles
‘T’, l’escaire, el cartabó i el llapis;
el pressupost no donava encara per
tenir paralex. De bigoteres, no hi
havia gaires: també eren molt
cares". Són paraules de Ramon
Vidi e lla Martí, jubilat des de fa
cinc anys que ha estat ensenyant
des del 1958 fins als 1995 a l’actual
IES Baix Camp de Reus, potser el
degà dels aparelladors que fan clas-
se a Tarragona. Vidiella afirma que
va arribar una mica tard al món de
la informàtica i que sempre ha
pogut compaginar l’ensenyament
amb la feina de despatx. Per a ell, el
canvi educatiu més important a la
darrera meitat del segle XX va ser
la implantació de la Formació
Professional. "Abans s’ensenyava
més per desenvolupar un ofici, amb
alumnes que venien del món de la
indústria. Els aprenents treballaven
fins a les sis de la tarda, i fins a les
deu estudiaven a l’escola de treball.
La gran errada va ser la desapara-
ció d’aquesta figura, en arribar
l’FP". L’antiga Formació Professi -
onal es perfila com a un tema clau
en les converses amb els professors
més veterans.

Precisament, Marià Casas Hie -
rro, col·legiat número 40 de Tarra -
go na, fa clases dels del 1965 i
coneix molt bé aquest món de
l’FP: va ser coordinador de la
comissió encarregada de fer la pro-
gramació estatal d’aquests ense -
nya ments a finals dels 70, i durant
tres anys va dirigir l’antiga Univer -
sitat Laboral. "La desaparició de
l’FP va ser un desastre total: abans,

els temes de tecnologia ocupaven
un 50% de l’horari lectiu, ara no
arriben al 20%. S’hauria de poten-
ciar la tecnologia, però no
l’especialització: continuar amb
una FP com l’antiga seria també
una errada". Casas, que actualment
imparteix temes d’expressió gràfi-
ca a la URV, argumenta que abans
es preparava a l’alumne per ocupar
un lloc de treball més durader,
"però ara hi ha més inestabilitat, i
és millor preparar als joves amb

una bona base perquè puguin reci-
clar-se ràpidament". I una bona
manera de facilitat aquesta forma
d’educar és mantenir el contacte
amb el món professional, segons
Albert Viñas Ciurana, amb 33 anys
d’experiència pedagògica i actual-
ment en actiu a l’IES Pere Martell
de Tarragona. "Vaig començar tre-
ballant amb el meu pare com a
aparellador, i també fent classes,
sobretot nocturnes", afirma Viñas,
"Abans, la delineació era tot di -
buix: avui pràcticament no exis-
teix. Hi ha novetats, com els temes
de seguretat en el treball o les
hores de pràctica a les empreses,
que també s’han ampliat després
de la fi de l’FP".

En aquest punt de les pràcti-
ques, hi ha opinions diferents.
Antoni Esplugas Grau va comen -
çar a ensenyar a Vilanova fa vint

anys, actualment treballa l’IES
Domènech i Muntaner de Reus i és
contundent en aquest tema. "Crec
que l’alumnat d’avui dia nece ssita
més contacte amb l’empresa, a
més, amb l’FP es feien cinc anys, i
ara només són dos anys de cicle
educatiu. Als alumnes que surten
actualment els calen un o dos anys
de pràctiques en un despatx per
posar-se al mateix nivell dels que
surtien amb la Formació Professi -
onal". Esplu gas compagina els
àmbits educatius amb la seva tasca
com a taxador immobiliàri, a la
qual dedica el 50% dels seu horari
laboral. Josep Maria Buqueras
Bach també organitza la seva vida
laboral en dues meitats: les aules i
el despatx. "Abans havies de
demanar permís per treballar en
projectes si feies classe; una erra-
da, perquè crec que és necessari el
contacte amb el món de la cons-
trucció, és un reciclatge continu
que millora allò que transmets a
l’alumne". Buqueras va començar
a ensenyar a l’escola politècnica de
Valls el 1982, i ha treballat a
Cambrils i a l’antiga Laboral, sem-
pre en centres d’FP. "El nivell ha
empitjorat d’ençà la desaparició de
l’FP; en geometria plana, per
exemple, hi ha moltes mancances",
conclou Buqueras, que va entrar en
el món de l’ensenyament arran de
la davallada en la construcció local
en la primera meitat de la dècada
dels 80, una crisi que va afectar el
futur laboral d’alguns co·legiats.

"Jo vaig treballar durant deu
anys a l’empresa privada, però la
feina a la construcció va caure

Aparelladors a l’aula

TAG ha volgut acostar-se als aparelladors que treballen en el món de l’ensenyament: 10 col·legiats
tarragonins que continuen anant a classe n’exposen la seva visió personal

«
»

Tots els aparelladors
entrevistats consideren una

gran errada la desaparició de
la Formació Professional
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molt a Reus, i vaig estar un any
sense sou ni assegurança. Això em
va fer entrar en l’ensenyament",
declara Maria Pilar Coca Torrell,
membre de la junta del Col·legi,
amb 13 anys d’experiència a les
aules i actual professora de dibuix
a l’IES Salvador Vila-seca de
Reus. "Amb la desaparició de l’FP
s’ha perdut efectivitat en
l’ensenyament. Ara les pràctiques
compten per a nota, peró abans, al
darrer curs també hi havia estades
de tres mesos en empreses. Potser
l’alumne actual surt amb més
experiència, però amb menys
base". Jesús Moreno Martos, que
fa dotze anys que imparteix clas-
ses a l’IES Jaume Huguet de
Valls, té una visió similar:
"L’ense nya ment d’avui dia és una
mica ‘light’, s’han perdut moltes
hores de treball a l’aula, i una de
dues: o vas molt ràpid o fas menys
temps de pràctiques". Moreno,
compagina la seva activitat amb el
treball en projectes, i valora nega-
tivament la reducció de crèdits
variables en el batxillerat. I una
anècdota: Jesús Moreno treballava
als estius com a bomber, i quinze
dies després d’acabar el darrer
contracte, el van trucar per fer una
substitució.

Rosa Maria Claros Salse també
va començar a ensenyar fa 9 anys
fent substitucions, "una mica per
casualitat; va coincidir amb un perí-
ode que va baixar la feina
d’aparellador. Després, em vaig tro-
bar amb dues filles, i tampoc no
podia anar d’obra en obra.
Actulament, el 90% del meu temps
laboral el dedico a l’ensenyament".
Rosa Maria Claros fa classes de
tecnologia al recentement inaugurat
IES Constantí, i també pensa que la

desaparició de l’FP ha comportat
perdre moltes hores de dibuix. "La
delineació despareix amb la forma-
ció professional. Però, potser enca-
ra li falta rodatge al nou sistema de
cicles formatius". Montserrat
Torrens i Torrens també creu que
amb la desaparició de l’FP s’han
perdut hores de pràctiques, però
considera que aquest fet es com-
pensa amb la pràctica de l’alumne
directament a les empreses, "Té
l’avantatge que l’estudiant coneix
abans el món laboral. De fet, la for-
mació professional ni es valorava ni
es potenciava, però representava
una sortida per a molts joves. Es va
donar massa importància al batxi-
llerat, i ara hi ha llocs de treball
especialitzat que costen molt de
cobrir". Montserrat Torrens treballa
en el món de l’ensenyament des de
fa nou anys, ha passat per centres
de Tortosa i de Reus i des del 1998
fa classes a l’IES Jaume I de Salou.
"Actualment, compagino l’ense -
nyança amb el treball en alguns
projectes, i m’estic introduïnt
també en l’àmbit de les valo  racions
immobiliàries. Jo també vaig
començar a les aules en un moment
en què va caure el sector de la cons-
trucció", conclou aquesta aparella-

dora, vocal del Centre d’estudis de
l’Edificació de Tarragona.

Finalment, Antoni Bladé i
Recha, professor de temes de
construcció a l’IES Pere Martell
de Tarragona, també es mostra crí-
tic amb el pas de l’FP als cicles,
"han millorat les pràctiques, però
continuen sent insuficients: no
només s’han de formar bons pale-
tes, per exemple, sinó també caps
de colla. Potser caldria afegir un
anys més als dos cursos que hi ha
actualment". Bladé va començar a
ensenyar a Barcelona, mitjançant
unes classes sobre dibuix assistit
per ordinador que feia en una
acadèmia. "Vaig coneixer aquest
món, em va agradar, vaig fer opo-
sicions, i aquí estic. La meitat del
meu horari la dedico al despatx;
crec que és necessari continuar
involucrat en el dia a dia per poder
preparar correctament a
l’alumne", afirma Antoni Bladé,
col·la bo rador habitual d’aquesta
mateixa revista. 10 aparelladors,
10 professors, 10 visions del tre-
ball a les aules de la demarcació
de Tarragona des del punt de vista
d’un arquitecte tècnic.

«
»

La majoria dels enquestats
compagina la tasca educativa

amb les feines tècniques
de despatx

Una escena quotidiana al recentment estrenat edifici de l’IES Constantí, on
fa clase una de les col·legiades enquestades

�
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Antoni de Martí i Franquès i la carretera
de Lleida (1804-1806)

a participació d’Antoni de
Martí i Franquès en la conse-

cució de la carretera de Tarragona
a Lleida passant per Valls és ben
coneguda ja que ha estat tractada
per Antoni Quintana (1) i pel sig-
nant d’aquest article (2), però, a
més, ara tenim a l’abast un con-
junt epistolar format per quinze
cartes de Pau Baldric i de Martí a
Antoni de Martí i Franquès, d’una
de Jaume Cesat a Antoni de Martí
i Franquès, d’un esborrany de
carta d’Antoni de Martí i Fran -
quès a Pau Baldric i de Martí i
d’una còpia de carta -possible-
ment de José de Larramendi- (3)
que permet ampliar la visió que
fins ara teníem de la seva partici-
pació en l’emoresa, ja que Quin -
tana i Marí, que les posseïa per
haver-les manllevat en el seu dia
de l’Arxiu Martí, només n’havia
utilitzat dues (4).

ELS PRIMERS PASSOS

La iniciativa per aconseguir el
permís preceptiu per bastir la carre-
tera la prengué el grup familiar dels
Baldric-Ixart-Martí (re pre   sentat per
Pau Baldric i de Martí, Josep Ixart i
Baldric i Antoni de Martí i
Franquès, que tenia interessos molt
amplis tant a l’Alt Camp com al
Tarragonès), el qual sabé cridar
l’atenció en el projecte d’una carre-
tera que unís el port de Tarragona
amb Lleida, passant per Valls, un
ampli conjunt de personalitats de
Tarragona i Valls, vinculades al
món de la Il·lustració, dels negocis
i de les hisendes.

El tret de sortida per dur a
terme aquesta obra el disparà Pau
Baldric i de Martí (5), animat pel
seu cosí germà Antoni de Martí i
Franquès, en convidar, el 27
d’abril de 1804, a la seva casa de
Valls -el Castell-, els principals
hisendats, comerciants i
intel·lectuals vallencs, com ara el
rector Jaume Cesat (6), a una reu-
nió amb José de Larramendi,
director de les obres del port de
Tarragona, enviat a Valls pels
tarragonins interessats en la cons-
trucció de la carretera, per tal de
tractar el projecte, i s’ha de dir
que, a la reunió, hi assistí el bo i
millor de la societat vallenca, tret
dels Moragues (7) que, pel que
sembla, estaven a l’oposició res-
pecte del grup oligàrquic dels
Baldric-Veciana. Els reunits, que
controlaven la corporació munici-
pal, acordaren tirar endavant el
projecte i redactar un escrit adreçat
al Ministre d’Estat per demanar la
concessió de la carretera.

Pau Baldric informà puntual-
ment per carta a Martí del resultat
de la reunió i gràcies a la seva
epístola sabem que els reunits
consideraren que Valls podria con-
tribuir al finançament de l’obra
amb 12.000 lliures, que sortirien
de la imposició d’un doble cadas-
tre, a les quals es podrien afegir
23.000 de propis i arbitris, que
estaven destinades a empedrat i
clavegueres ja que «un sin número
de vecinos» preferien «que se les
de el empleo para el camino carre-
tero, considerando que verificado
éste, que alcanza mucha utilidad a

la villa podrá con mucha facilidad
lograrse qualesquiera embelleci-
miento en las calles y plazas», i a
més es proposaría «el empleo de
los demás sobrantes de propios y
arbitrios hasta que esté concluida
la carretera» i considerava que tot
això, «junto con las contribucio-
nes que podrán facilitar Tarragona
y los otros pueblos vecinos», sería
suficient per conventir el somni de
la carretera en una realitat (8).

Els acords de la reunió cele-
brada a can Baldric foren assumits
per la corporació vallenca i tots
plegats encomanaren a Mn. Jaume
Cesat, rector de l’església arxi-
prestal de Sant Joan, la redacció
del memorial al rei amb l’encàrrec
d’enviar-lo tot seguit a Martí i
Franquès perquè, junt amb la resta
de tarragonins interessats en el
projecte, hi donés el vistiplau. El
rector Cesat redactà el document
l’endemà de la reunió i tot seguit
la trameté a Antoni de Martí
acompanyat d’una carta en què li
deia que li tornés «con lo que
dixeron, se ponga en limpio, para
remitir despues copia á aquel Sor.
Director, y dirigir el original al Sr.
Ministro de Estado» i esperava
«que tambien nos dirá si ha de ser
firmado por el Justicia y todos los
individuos del Ayuntamiento en
particular» (9).

L

«
»

El projecte sabé cridar
l’atenció de personalitats
il·lustrades i de negocis de

l’entorn
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Martí, el 2 de maig, escriurà al
seu cosí Baldric, que aleshores era
a Porrera atenent diversos nego-
cis, per encoratjar-lo a prendre el
comandament del grup promotor
de la carretera, especificant-li que
era urgent que es decidís a fer-ho.
Els seus arguments foren del tot
convincents ja que Pau li respon-
gué, el dia 5, dient-li: «no me
resistiré aunqué temo con funda-
mento que la diversidad de carac-
teres me acarreará enfado y
molestia» (10). 

Sis dies més tard, Martí es
posà en contacte amb el rector
Cesat per l’assumpte de la repre-
sentació al rei i, tot i escriure-li

que estava «muy bien puesta», no
s’estigué de manifestar-li que «tal
vez tendrá que añadir algo el Sr.
Larramendi» (11). Martí conside-
rava que calia donar un impuls
personal i definitiu a la qüestió i
comunicà a Cesat que s’havia
decidit a passar a Valls, junt amb
José de Larramendi i Juan Smith,
per tenir una reunió amb les forces
vives vallenques i que la trobada
es podria aprofitar per despatxar
«con la posible prontitud la repre-
sentación, la que deberá ir firma-
da por el Justicia y todos los indi-
viduos del Ayuntamiento»; li fa
notar que «conviene muchísimo
que no se divulgue absolutamente

a nadie nuestra venida a esa» i li
indica que «solo se servirá Vm.
participarla á mi primo Pablo Bal -
drich quien me avisa que llegará á
esa el próximo domingo» (12).

Un cop posats d’acord els
grups de Valls i Tarragona,
l’expedient redactat per Cesat i
supervisat per Martí fou enviat al
Minis tre d’Estat per l’Ajuntament
de Valls entorn del 16 de maig de
1804. En el memorial s’exposen
els avantatges del projecte i es
proposa la fórmula de finança-
ment, que consistia a invertir en
l’obra els sobrants de tots els
municipis interessats en la cons-
trucció, durant el termini d’una
dècada, més una anualitat del
cadastre i quatre de la contribució
industrial; la corporació vallenca,
a més, oferia les 23.000 lliures de
sobrants de propis que tenia desti-
nades a la construcció de clave-
gueres i empedrat de carrers, es
mostrava inclinada a vendre diver-
ses finques comunals -el producte
de les quals destinaria al finança-
ment de l’obra- i a seguir
l’exemple del grup de tarragonins
disposat a avançar quantitats rein-
tegrables i sense interès per ajudar
a finançar el projecte (en aquest
sentit, Valls oferí 120.000 rals de
billó) (13).

Martí a més d’animar els
vallencs també va aglutinar el
comerç, els col·legis i gremis
tarra gonins a l’entorn del projecte,
i a final de juny s’estava a punt
d’enviar a Carles IV, via Ministre
d’Estat i per conducte del cap polí-
tic corregimental, una representa-
ció sobre el camí carreter (14).

ELS ESFORÇOS
DE MARTÍ

Sobre l’assumpte de la carre-
tera, Martí mantenia, per tal de
guiar-lo, una correspondència flu -
ï da amb el seu cosí Baldric; així,
en les cartes datades el 6 i el 9
d’agost, li dona una sèrie

Carta de Pau Baldric i de Martí a Antoni de Martí i Franquès

�
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d’indicacions respecte del que cal
fer, les quals, no cal dir-jo, són
acceptades sense discussió pel
cosí. Com a mostra la resposta de
Baldric, de l’11 d’agost, en què
diu quant «al modo y circunstan-
cias que me previenes, devo decirte
que haré todo esfuerzo para que se
verifique a la mayor brevedad, para
cuyo efecto me es preciso esperar
que el lunes regrese el rector -
Cesat- que tiene todos los papeles y
tratarlo con el Dr. Nin que es síndi-
co personero que si no llegó haier
llegará hoy sin falta» (15).

Una altra mostra de la impor -
tància que hom donava a l’opinió
de Martí sobre la carretera la tro-
bem en la carta que el seu cosí
Baldric li escriví el 16 d’agost en
la qual li copiava la carta que

havia enviat a l’ajuntament va -
llenc el seu agent a Madrid. Diu
així: «la solicitud de ese Ayun -
tamiento, hecha al Estado sobre
facultad para romper un nuevo
camino carretero hasta Lérida, se
remitió a informe de la Dirección,
y haviendola esta evacuado propo-
niendo tomasen algunas noticias
del Consejo, le dirigió a este
Supremo Tribunal y en el dia se
halla en el oficio fiscal y se estan-
caria en el primero falta de solici-
tud, y porque hay que pagar dere-
chos en la escribanía; en este
supuesto espero me diga Vd. si
quiere que lo agite o si solo devo
estar a la vista»; i ho fa perqué li
serveixi de «govierno» i li digui
«si conviene practicarse alguna
cosa», volent significar que no es

feia res sense el vistiplau marti-
nenc (16).

L’activitat de Martí es degué
ser intensa el mes de novembre ja
que, davant els passos de la
Intendència que començà a dema-
nar la recaptació de donatius per
tal de constituir un fons dinerari
capaç de garantir l’inici de les
obres, sense el qual no es faria
efectiva l’autorització del camí
carreter, topà amb l’actitud de
molts vallencs que es feien l’orni
a l’hora de pagar, i entre ells, con-
tra tot pronòstic, figurava el rector
Cesat que, fins i tot, «en acto de
comunidad ha votado que nada se
diese», la qual cosa no deixà
d’admirar-lo (17).

També hagué de fer gestions
davant la Intendència ja que el seu
titular, en part per les reticències
que veia en la gent i en els pobles
a pagar, mostrava «poca inclina-
ción» envers la carretera (18) i
ben segur que, pel maig de 1805,
es degué sentir un xic deprimit
quan per Baldric s’assabentà del
rumor que «los de Reus aseguran
que tienen lograda la gracia de
hacer carretera desde Montblanch
hasta Reus y de esta villa a
Tarragona», i ben segur que, com
el seu cosí, es devia fer la reflexió
que si era així «y no tiene lugar la
carretera por Valls se han burlado
de nosotros» (19). Però es degué
animar força en saber que a mig
juliol hi hagué «una representa-
ción a nombre de muchos indivi-
duos de Valls del partido apuesto
a la carretera, quienes haviendo
mejorado de ideas junto con otros
del otro partido, solicitan con vigor
la gracia de la carretera» (20).

LA CONCESSIÓ DE LA
CARRETERA

El 19 de juliol de 1804 encara
no se sabia res de l’èxit o fracàs de
l’escrit; així, Mn. Cesat, en la
postdata de la carta que li escriví
en aquesta data diu que «aquí -

Bust escultòric d’Antoni de Martí i Franquès, situat a la façana de
l’Ajuntament de Tarragona

�
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Valls- nada sabemos de los resul-
tados del meml. presentado a S.
Magd. sobre la carretera» (21).

Finalment, els desigs de tots
plegats reeixiren i, el 6 de febrer
de 1806, el Reial Consell autoritzà
la construcció del camí carreter
del port de Tarragona a Lleida,
passant per Valls. L’intendent
comunicà la concessió de la carre-
tera al governador de Tarragona,
per ofici datat el 13 de maig, i
aquest, tot seguit, la donà a conèi-
xer als ajuntaments dels pobles
afectats, mitjançant un imprès en
el qual, entre altres coses, es pre-
venia que «a la major brevedad
posible proceda a la elección de un
vecino de los de más probidad, de
las mejores circunstancias y que
merezca más confianza en esa
villa, el qual se me presente dentro
de los primeros 8 días del recibo
de ésta, sino puede ser antes, debi-
damente autorizado con carta cre-
dencial de Vm. para hablar sobre
este particular, dar quantas noti-
cias se le pidan, enterarse de todas
las disposiciones se le comuniquen
y encargarse de su execución a
nombre de esa villa» (22).

Inicialment, la direcció de
l’obra de la carretera fou assigna-
da a José de Santa Cruz, enginyer
militar destinat a Tarragona, però
el juliol del 1806, la carretera pro-

jectada passà a dependre de la
Direcció General de Camins per
tal com havia de restar integrada
dins la general de Barcelona a
Saragossa, i per tirar endavant el
projecte es constituí una junta,
composta de president, compta-
dor, tresorer, secretari i sis vocal,

dels quals tres havien de ser de
Tarragona (no cal dir que un d’ells
fou Antoni de martí i Franquès) i
els altres tres de Valls, Montblanc
i Lleida; les coses, doncs, sembla-
ven imparables i la carretera
s’albirava com un fet a tocar,
quan, de cop i volta, s’esdevingué
allò què ningú no havia comptat:
la guerra del Francès, i tot restà
aturat. Caldrà esperar fins al 1815,
un any i mig després de la sortida
dels francesos de Tarragona, per
tornar a posar fil a l’agulla.

N o t e s
1. Antoni Quintana, «Antoni de
Martí i Franquès», Memòries de
l’Acadèmia de Ciències i Arts de
Catalunya. Barcelona 1935.
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tí i Franquès i l’Altafulla del seu
temps (1750-1832). Altafulla:
Centre d’Estudis d’Altafulla 1982.
3. Hemeroteca Municipal de
Tarragona. Fons Martí. Docu -
ments números 4, 6, 26, 27, 28,
31, 36, 99, 120, 208, 209, 232,
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4. Docs. 31 i 99.
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Baldric i Janer i de Maria de Martí
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6. Pel que fa al rector Cesar vegeu
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1757-Valls, 1809). Presentació d’un
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doc. 1.
14. Doc. 327.
15. Doc. 291.
16. Doc. 36.
17. Doc. 6.
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22. AYA. Imprès adreçat pel gove-
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afec tats per la construcció de la
carretera de Lleida.
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«
»

La direcció de l’obra fou
assignada a José de Santa

Cruz, enginyer militar
destinat a Tarragona

Carretera de Tarragona a Lleida al seu pas per Valls. Postal antiga
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El menú dels expedicionaris que
participaven en "l’anada de les aigües"
a la primera meitat del segle XVI

l'entrada del segle XVI per
una vella disposició del

Senyor eminent de la major part
del Camp de Tarragona, l'aigua del
Francolí així que entrava als seus
dominis es repartia de manera que
s'assignava a cada beneficiari els
dies de la setmana que tenia dret a
captar-ne un determinat cabal.

Però, com que feta la llei feta la
trampa, sempre hi havia benefi-
ciaris que se les enginyaven per
treure del riu més aigua que la que
els tocava. I resultava que els més
perjudicats d'aquests robatoris
eren els propietaris de les terres
situ ades a la cua del riu, és a dir al
del terme de Tarragona, que tenien
dret a aigua 1.

Per defensar-se dels abusos la
ciutat de Tarragona estava  autorit-
zada a organitzar expedicions de
càstic amb el fi de destruir resclo-
ses, recs, i tota obra construïda per
robar aigua del riu, des de la sorti-
da del terme de Tarragona fins a
Picamoixons. Aquestes expedi-
cions anaven a càrrec de la ciu-
tat,es realitzaven anualment, el
mes de febrer o principis de març,i
s'anomenaven anada de les aigües.
Tanmateix, si les circums tàncies
ho aconsellaven, durant l'any
també se'n organitzaven  d'altres.

A l'arxiu històric del municipi
tarragoní trobem abundant docu-
mentació que, des de l'edat mitja-
na fins al segle XVIII, es refereix
a "anades de les aigües"2. D'entre
ella, per a redactar aquest arti-
cle,hem seleccionat uns comptes
de despesa de catorze anades rea-
litzades a la primera meitat del
segle XVI3. L'interès que tenen
aquests comptes,radica  principal-
ment en el conjunt de notícies que
donen sobre l'organització de les
expedicions, persones que les
inte graven, i vianda que consu-
mien en el dinar i sopar que feien
en el dia i mig que durava l'anada. 

El grup de persones que parti-
cipava a les anades era nombrós.
El presidia el Procurador general
del Camp, autoritat dependent de
l'arquebisbe, o el seu lloctinent,
acompanyat d'un notari, i d'una
nodrida representació de la ciutat
que encapçalava el cònsol segon, a
qui seguien el clavari,un síndic, un

missatger, un trompeter per fer
crides,i dos peons per desfer res-
closes. Però encara hi podia anar
més gent. Per exemple l'any 1533
formava part de l'expedició en
Rosanes que porta la vitualla ab
la sua muller i la muller den
Garau. És probable que aquestes

dones fossin les encarregades de
cuinar.

L'itinerari, sempre el mateix,
es recorria en un dia i mig. De bon
matí l'anada sortia de Tarragona,
s'aturava per dinar a can Bellver
de la Masó i sopava i dormia a can
Sabater d'Alcover. L'endemà re -
tor  nava per arribar abans de mig-
dia a Tarragona.

Què costava una anada? Ho
sabem perquè en cada compte
figura la despesa global que el
clavari elevava al Consell munici-
pal, òrgan que autoritzava el paga-
ment. Aquestes dades permeten la
construcció d'una sèrie de catorze
termes que indiquen el cost de
cada anada expressat en sous i
diners. Es pot veure a continuació
amb els termes repartits en dues
columnes. En la primera
s'inclouen les anades realitzades
entre 1496 i 1512, i en la segona
les compreses entre els anys 1533
a 1542. 

Any    Cost de l'anada
1496   117 s   1 d
1501   146 s   7 d 
1502   181 s 11 d 
1504   168 s
1505   171 s 
1506   103 s   6 d 
1507   113 s   2 d 
1509   124 s   6 d 
1511   102 s   7 d 
1512   207 s   3 d 
1533   297 s   5 d 
1534   187 s 11 d
1536   334 s 
1542   324 s   6 d 

A

«
»

Per defensar-se dels
robaments d’aigua,

Tarragona organitzava
expedicions de càstic

«
»

El grup era presidit pel
Procurador general del

Camp, autoritat dependent de
l’arquebisbe
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La raó d'una distribució de la
sèrie en dues columnes és que
volem destacar la inflació del cost
de les anades del tercer decenni de
segle en relació a les del primer. De
fet la despesa es duplica, no per la
introducció de nous dispendis sinó
a conseqüència de la inflació
monetària que s'aguditzaria al llarg
del segle. Per això la tendència a
l'encariment de les anades fou
constant, i per tallar-la l'any 1581
el Consell municipal determinà
que el cost no superés  les 40 lliu-
res,o sia els 800 sous4.    

Es distingeixen tres classes de
despeses: salaris i retribucions,
lloguer i manteniment d'animals, i
provisions. Cobraven un salari
d'11 sous el procurador del Camp,
el notari i el trompeter, i de 2 sous
diaris els peons. Per fer una crida
a Alcover es retribuïa amb 1 sou el

missatger i amb 2 un escrivà.
Tenint en compte que els peons
eren dos i se'ls abonava dos jor-
nals,el total de la despesa
d'aquesta classe pujava a l'entorn
de 44 sous. 

El lloguer i manteniment
d'animals era un altre capítol de
despeses important. El lloguer de
mules de sella, atzembles i ases
era molt variable. El de l'any 1502
costà 12 sous i 6 diners. En el
compte de l'any 1504, es detalla
que per 2 dies de lloguer de 3
mules de sella es pagaren 10 sous,
i en el de l'any 1512 consta que el

lloguer de 4 mules -del síndic, cla-
vari, notari i missatger- pujà 15
sous i 8 diners. Ara, al lloguer cal
afegir el manteniment dels ani-
mals que consumien de 8 cortans
a una quartera d'ordi o civada,i
palla. El cost podia passar dels 20
sous. I en el compte d'algun any
llegim que s'han pagat 5 sous per
albergar els animals a la quadra a
Alcover.

I arribem a les provisions. Es
compraven a Tarragona i es trans-
portaven en atzembles llogades.
Ho confirmen anotacions com
aquestes: Memorial del que han
comprat a Tarragona (1534); Llo -
guer tres dies de la atzembla de les
vitualles,4 diners (1504), Per un
home ab dues bésties que porta la
provisió per dos dies, 12 sous
(1536). Algunes de les provisions
es portaven en olles per mantenir-

El pont de les Caixes. Aquest pont de mitjans del segle XIV reconduïa l’aigua del Francolí que movia la xarxa de molins de
Constantí

�

«
»

Les provisions es compraven
a Tarragona i es

transportaven en atzembles
llogades
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les en bon estat: dos olles, una
per portar los torrons, altra per la
uruga5 (1505); tres olles per por-
tar olives, tàperes y uruga (1534).
També es compraven a Tarragona
les candeles de seu que s'usaven a
la parada nocturna d'Alcover.
Així doncs, els amos dels albergs
on menjava i s'allotjava l'anada
només facturaven l'ús de taula i
algun servei: taula y treballs
(1509), taula y servei per lenya
(1533), per servici de la casa
(1636), i naturalment a Alcover,
el llit. 

El clavari, encarregat de pre-
sentar la nota de despeses al
Consell municipal tenia cura de
detallar el preu i moltes vegades la
quantitat de cada un dels produc-
tes comprats, i sovint especificava
les vitualles que s'havien comprat
per A dinar a la Masó i per A
sopar a Alcover. Degut a aquesta
circumstància podem establir que

els components alimentaris de
cada un dels apats eren substan-
cialment els mateixos. En tot cas
només canviava la quantitat.

Fetes aquestes observacions
relacionem a continuació els que-
viures que, segons els comptes,
entraven en els menús de dinar i
sopar.

Queviures que entraven en els
àpats amb indicació de la quanti-
tat comprada de cada un d'ells.
En el menú de dinar
Primer plat:
arròs 3-6 lliures
fideus 4-6 lliures
Segon plat:
porcells 2-3 

moltó 6-19 lliures
cansalada 1-4 lliures 
ous 
gallines 7-24 parells
llangonissa 7 pams
polles 2-7 parells
cabrits 3
perdius 8,5 -14 parells
francolins 1 parell
Postres:
formatge d'Aragó 2-2,5 lliures 
formatge de Mallorca 1 fogassa
sucre 1,5-18 unces
torrons 3-6 lliures
torrons d'avellana 1 lliura,
ametlles 1-2,5 lliures
avellanes 1 lliura
pinyons 1-3 lliures
panses 2-3 lliures
pinyonada de sucre 4-12 lliures
taronges,magranes

En el menú de sopar
Primer plat:
amanida d'enciam amb 

Les expedicions arribaven fins a Picamoixons. Vista a vol d’ocell d’aquesta població de l’Alt Camp

�

«
»

El Consell Municipal de la
ciutat de Tarragona

autoritzava els pagaments de
les expedicions
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oli, vinagre i ceba
bròquil
Segon plat:
perdius 1 parell
gallina
anyell
moltó 4 lliures
porcell
cansalada
ous
Postres:
mel
formatge
taronges

Salses: oruga 2-4 lliures, salsa
fina, sagí per les perdius

Espècies: canyella 1-2 unça,
pebre 1-3 unçes, canyella 0,5
unces, clavell 0'5 unces, safrà
0,25-0'50 unces,gingebre 0,5-1
unça,

Erbes aromàtiques: julivert
Els menús eren gairebé idèn-

tics a cada anada. El plat fort era
de porcell i/o de moltó. De les 14
anades que tenim constància, en
10 es menjà moltó i en 9 porcell

que es comprava a parelles. Els
moltons pesaven d'unes 20 lliures
-a l'entorn de 8 quilos-, i es porta-
ven morts des de Tarragona,
segons ens indica aquesta anota-
ció: una sanalla per portar lo
moltó, 1 s. 6 dr (1534). 

En 5 anades es menjaren per-
dius,i en 8 gallines o polles.El
consum màxim de perdius fou de
14 parells l'any 1535 i 25 caps
l'any 1534, i el de gallines 9
parells l'any 1542, i 7 parells el
1502 i 1534. De les gallines, en
feien caldo per a la sopa d'arròs o
de fideus?. 

Els gran absents de les vitua-
lles eren el peix i la sal -potser la
tenien gratis i per això no figura
en els comptes-

El pa, base de l'alimentació i
per tant imprescindible a tots els
apats, es portava amb les altres
vitualles carregades a Tarragona;
però en els comptes no s'hi anota
la quantitat comprada ni la que es
menjava a cada àpat. Es limiten a
deixar constància del cost; Pa, 7 s.
11 dr (1501), Pa, 16 s. (1504), Pa,

8 s. (1534). Ara, es remarcable el
fet que en els comptes dels  anys
1512, 1533, 1534 i 1542 en lloc de
pa hi figuri una quartera de for-
ment comprada a 12 sous i 6
diners, 22 sous, 38 sous, i 40 sous.
Aquesta petita sèrie mostra la
inestabilitat del preu del blat en
aquella època i una tendència  a la
puja. 

Podria ser que el forment es
canviés per pa però ho fa dubtar
que en el compte de l'any 1512
s'hi detalli, per lo molre, 6 diners,
i l'any 1534, per pastar dit for-
ment, 2 sous.

El vi era la beguda obligada.
Se'n servia a tots el àpats de blanc
macabeu, de vermell i alguna
vegada de rosat. Se'n bevia de 7 a
8 sous a cada àpat. 

Ens pot semblar que els men-
jars de les anades de les aigües
tenen alguna cosa de pantagruèlic,
i més si recordem que en aquella
època la major part de la població
menjava malament i amb una
dieta molt descompensada, no
perquè manquessin les vitualles,
sinó perquè el seu poder adquisi-
tiu  no li permetia adquirir ali-
ments més variats i nutritius. És
molt possible que els personatges
que participaven en les anades,
enquadrats en classes socials
benestants, estessin acostumats a
menjar bon caldo, carn, caça, i
torrons per postres; però  així i tot

no cal descartar que a les anades
s'estirés una mica més el braç que
la mànega per allò que pagava el
municipi, encara aquest es trobés,
com de fet es trobava en aquella
època, amb l'aigua al coll. En tot
cas els peons i  personal subaltern
deurien considerar com si els
hagués caigut del cel l'oportunitat
de formar part de l'expedició
d'una anada.

N o t e s
1. El 30 d'abril de 1531 el

Consell municipal, "attesa la
poqua aygua que hi ve [al Fran -
colí] e necessitat gran concorre
que no poden moldre ni regar la
orta del Rec Major, quatre parella-
des, la Roqua, ni provehir e o
altres necessitats, que la aturen a
Vilar del Baró, a la Granja, a la
Massó y altres parts que no dexen
venir l˙aygua a dita ciutat y ortas",
acordà organitzar una anada.
Arxiu Històric Tarragona (AHT).
Fons municipal Tarragona. Llibre
consolat 1531, fol. 4v.

2. Vegi's: RECASENS, JOSEP M.:
El municipi i el govern municipal
de la ciutat de Tarragona Segles
XVI i XVII, Tarragona 1998, 211 

3. AHT. Fons municipal Tarra -
gona. Documents solts. Ref.:
Aigua. Caixes 7 i 8 

4. AHT. Fons municipal Tarra -
gona. Llibre del consolat 1581.
fol. 25v.

5. Eruga: planta les fulles de
la qual posseeixen propietats sem-
blants a les de la mostassa. Per a
fer salsa l'eruga o uruga es barre-
java amb mel, vinagre i pa torrat.

JOSEP M. RECASENS I

COMES

Historiador

«
»

Els menús eren gairebé
identics a cada anada. El plat

fort era de porcell i/o
de moltó

«
»

El vi era la beguda obligada.
S’en servia a tots els àpats,

principalment blanc macabeu
i vermell
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L’Arquitecte Tècnic i l’aplicació de
les mesures sobre seguretat i higiene
en el treball

ovint l’aplicació pràctica de
la normativa sobre seguretat

en les obres de construcció plante-
gen diversos problemes. Des de
sempre hem insistit en la necessi-
tat de poder acreditar l’efectivitat
de les ordres i instruccions sobre
la seguretat mitjançant el contin-
gut del Llibre d’Ordres i del
Llibre d’Incidències, però tota
aquesta qüestió es complica quan,
a més de les tasques tècniques de
direcció habituals en les obres,
s’han assumit les tasques inhe-
rents a la COORDINACIÓ DE
SEGURETAT. És per aquest mo -
tiu que aquest article va adreçat a
enfortir la sensibilitat per les tas-
ques que comporta la missió del
Coordinador de Segu retat.

En aquest sentit, quan en una
obra l’Estudi de Seguretat s’ha
elaborat pel mateix tècnic que ha
redactat el projecte de
l’edificació, i s’ofereix a
l’Arquitecte Tèc nic l’assumpció
de les funcions de Coordinació, el
meu consell com a assessor jurídic
del col·lectiu és d’assumir-les,
però sempre de forma conjunta
amb el mateix tècnic que ha ela-
borat l’Estudi de Seguretat. Si no,
en la pràctica, quan en una obra es
produeix un accident greu i
l’Arquitecte Tècnic és el
Coordinador d’una obra, aquest és
cridat des de l’inici com a possible
responsable penal o civil en la
seva qualitat de Coordinador de
Seguretat. En canvi, l’autor del
projecte que ha redactat l’Estudi

de Seguretat queda al marge des
del començament com si es tractés
d’una persona totalment forana al
tema de la seguretat. Per tant,
sempre que l’autor del projecte i
de l’Estudi de Seguretat sigui un
altre, i se’ns ofereix assumir úni-
cament la Coordinació de segure-
tat, farem bé d’acceptar-la, amb la
condició de que la Coordinació,
com a mínim, sigui compartida
amb el mateix autor de l’Estudi de
Segu retat. Aquest consell es fa al
marge de qualsevol altra conside-
ració o valoració de tipus eco nò -
mic respecte la remuneració en
forma d’honoraris de l’Estudi i de
la Coordinació. 

El Coordinador de Seguretat
aprova el Pla de Seguretat. És per
aquest motiu que, una vegada
s’hagi aprovat el Pla en contem-
plació a les previsions i avalua-
cions dels riscos de l’Estudi de
Seguretat, hem de fer constar a
l’acta d’aprovació la necessitat de
que la persona a qui legalment li
correspongui doni el tràmit co -
rres ponent davant de l’Adminis -
tració competent. També es desig-
narà de forma expressa la persona,
amb nom i cognoms, que sigui
responsable a peu d’obra per efec-
tuar el seu seguiment, amb
l’obligació de comunicar al
Coordi nador qualsevol variació
respecte de les condicions de tre-
ball que puguin modificar les pre-
visions del Pla. També caldrà
especificar que el Pla estarà a peu
obra i a disposició de qualsevol

persona que precisi examinar-lo.
Així mateix, es recomana docu-
mentar davant de l’encarregat
general, així com dels industrials i
empreses que els hi afecti les pre-
visions del Pla, que aquests conei-
xen aquest Pla i que se’ls hi ha
lliurat personalment una còpia
dels capítols que els hi afecten. En
el Pla es farà constar la data de la
seva redacció i es recomana que es
visi l’acta d’aprovació. Conec la
dificultat d’anar recollint les sig-
natures del contractista i subcon-
tractistes però, a fi de poder dis-
posar de proves, és necessari que
fem signar el Pla, fent contar el
"Recibí y Conforme", així com la
data i la identificació de la perso-
na que signa i si signa en nom
d’una empresa. A més, haurem de
guardar el Pla al nostre despatx a
fi d’evitar que desaparegui en un
moment determinat.

El tema de la responsabilitat
per possibles accidents laborals és
greu i no ens permet l’ambigüitat
en cap cas i, més, quan els fiscals
i jutges posen la seva mirada insis-
tent en el Coordinador de Segu -
retat. Aquests agents reclamen
proves i volen signatures per
poder repartir responsabilitats. Si
no ho fem així, lamentablement
ens les quedem totes.

F. XAVIER ESCUDÉ I NOLLA

Lletrat assessor del Col·legi

S

A S S E S S O R I A  J U R Í D I C A
�
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Garanties al consumidor que compra
un habitatge. Necessitat d'un control
tècnic, OCT's. (I)

om gairebé sempre que
apareix una nova normati-

va de relevada importància que fa
referència a la nostra professió,
sempre hi ha varietat d'opinions,
els comentaris comencen a rajar
per tot arreu, i des de qualsevol
lloc les interpretacions que a
vegades es fan per part de dife-
rentes institucions i col.lectius
afectats o implicats en major o
menor mesura, ens podrien arri-
bar fer pensar que estiguessim
parlant i discutint de qüestions
ben diferentes i que no tenen res a
veure amb el tema principal.

La tan esperada LOE tampoc
ha sigut una exepció, i no s’ha
lliurat d'estar en el punt de mira
de tots els que d’ella d’alguna o
altre manera i per diverses raons,
tant en depenem. Val a dir que era
del tot impensable que una nor-
mativa que afecta tants professio-
nals i col.lectius relacionats amb
la construcció, acabés sortint del
forn ben cuita i satisfent el gust de
tothom. Podríem dir que tenim a
les nostres mans un plat pre-cui-
nat que amb el temps i
l’experiència aprendrem a coure'l
al nostre gust perquè no ens senti
malament del tot i ens acabi agra-
dant el "plat nostre de cada dia".

C

«
»

La tan esperada LOE no ha
anat més enllà del simple
comentari pel que fa a la
competència professional

G A B I N E T  T È C N I C
�

Una de les coses que més ens
preocupava a la majoria, ja des
que la Llei estava en la seva fase
de projecte, era com quedaria el
tema de la competència professio-
nal i, malgrat les diverses opi-
nions que aquest punt ha generat,
s’ha de reconèixer que, entre
nosaltres, no ha anat més enllà de
simples i moderats comentaris, ja
que el qui més o el qui menys ha
continuat amb la seva feina i els
seus treballs, com havia fet fins
aleshores, abans de l'entrada en
vigor de la Llei.

Algú va dir "la feina ben feta
no té fronteres" i no hi ha millor
tarja de presentació que la tasca

professional que un mateix hagi
realitzat per demostrar la seva
validesa com a "tècnic competent"
pel que fa al nostre cas. 

Per sort es parla i es determi-
nen moltes altres coses a la LOE,
no totes les que molts desitjaríem,
però amb el temps tot arribarà. El
que ara tenim a l'abast ho podríem
considerar com els condiments
d’aquest plat precuinat, malgrat
que d'entrada no ho hem pogut
aca bar de digerir i entendre tot
d’un sol cop.

Deixem els ingredients culi-
naris a banda i centrem-nos en el
fet que apareixen anomenades a la
LOE figures i persones -físiques

La manca de previsió
dels efectes de la
humitat provoca
desperfectes arran de
terra com els de la
imatge

�

Desperfectes causats
en un mur de

separació d’un pati
interior

�



TAG     Març 2001 24
�

i/o jurídiques- que intervenen en
el procés de construcció, però el
més important no és tan sols el fet
que aquestes s’hagin tingut en
compte sinò que s’estableixen -
entre d'altres coses- quines són les
funcions i obligacions de cadascu-
na d’elles, cosa que fins ara sem-
blava ser que només érem els tèc-
nics els que per art de màgia
"magis tral" teníem tota responsa-
bilitat a l’obra i inclús una vegada
acabada aquesta.

Bromes apart, hem de ser
conscients que això es bo per a
nosaltres, però no caiguem en
l’error de deixar-ho de banda i no
voler conèixer el que podríem
pensar que és una part de la LOE
que no ens afecta, per fer referèn-
cia als deures i obligacions
d’altres parts implicades. Pensem
que ens serà de molta utilitat
conèixer tot el que es refereix al
contractista, subcontractistes, sub-
ministradors, propietaris, assegu-
rances, les ECC, etc.

Una de les coses que ens ha
portat a confusió correspon a po -
der diferenciar entre les ECC -En -
ti dades y Laboratorios de Con trol
de Calidad de la Edificación- i al
que poc temps després des de la
publicació de la LOE va comen çar
a aparèixer com entitats que no es
contemplen en la Llei i que són les
anomenades OCT's -Organis mos
de Control Técnico- que han sigut
concebuts exclusivament per ser-
vir les necessitats de la informació
imparcial que les Asseguradores
creuen que necessiten per poder
concedir la corresponent pòlissa
decennal. Quan no es té del tot
clar quines són les funcions de
l'ECC i quines poden ser les de
l'OCT es lògic que tinguin lloc a

l'obra recels i fins i tot enfronta-
ments, sobre tot pel que fa a la
contractació de cadascun d'ells,
funcions i competències, obliga-
cions, relació i possibles inter-
ferències amb la Direcció Facul -
tativa i més en concret amb la
marxa i planificació de l’obra. 

Des del moment que la LOE
introdueix la garantia decennal i
l'exigència de l'assegurament dels
edificis d'habitatges, les compan-
yies d'assegurances, seguint
l'exemple d'altres països, exigei-
xen la intervenció -no obligatòria
per llei- dels Organismes de
Control Tècnic (OCT's) per asse-
gurar l'edifici. Per establir
l'assegurança decennal exigida per
la LOE, no és necessari que la
companyia conegui la qualitat de
l'edifici, ni tampoc dels materials
ni acabats. El més important per
ella és el risc que l'edifici en con-
junt representa o pot implicar per
ser assegurat, des del seu projecte
fins la seva execució.

Entre algunes de les opinions
que podríem considerar, n'he triat
una obtinguda d'una pàgina web
en la que apareix un artícle de "La
columna" de Murcia en la que es
fa referència al fet que, per provar
d'entendre-ho millor, les parts
implicades ens hem de preguntar
sobres les CEE i les OCT's, …són
el mateix, …compleixen la ma -
teixa funció?, però el cert és que
tot i no ser aquest el propòsit, hi
ha consideracions a tenir en
compte per tal d'aclarir dubtes. 

Per un costat podríem donar
com a resposta un SI, perquè la
documentació que hi havia amb el
nom de "Actuación y Recono -
cimiento de los Organismos de
Control Técnic (OCT)" dins el
marc de l'Assegurança Decennal
de Danys (SDD) a l'edificació
defineix el Control Tècnic -de
forma poc encertada- com <<el
control que completa el procés>>
o sigui, el control de projecte i
control d'execució que comple-

menta al que ja es produïa amb els
materials.

Però, d'altra banda la resposta
ha de ser que NO, perquè, la infor-
mació que es desprèn del mateix
document mencionat, l'OCT
s'ocupa d'algunes característiques
de l'objecte amb un enfocament
qualitativament diferent, el que
ens pot reafirmar que l'enfocament
inicial no és del tot cert.

Les OCT's, no assessoren els
agents, no modifiquen el projecte.
No dupliquen l'acció dels agents,
la seva assistència a l'obra no es
sistemàtica, opinen sobre les solu-
cions i, si escau, enuncien reser-

ves, etc. D'aquestes funcions i
d'altres es dedueix que una OCT
no dirigeix l'obra ni practica con-
trol de qualitat. 

El control tècnic d'una OCT
només s'interessa per aquelles
característiques del producte que
poden augmentar la probabilitat
que es doni el sinistre assegurat.
Les OCT's tenen, per tant, una
tasca ben diferent a la de les Enti -
tats de Control de Qualitat (ECC)
que es mencionen a la LOE,
donat que aquestes últimes sí que
poden assessorar, donar solu-
cions i fins i tot assistència tècni-
ca, cosa que les altres no ho
poden fer.

En el moment que es vol con-
tractar l'assegurança amb qualse-
vol companyia asseguradora,
aquesta exigirà la intervenció del
corresponent Organisme de Con -
trol Tècnic (OCT) el qual realit-
zarà un estudi del projecte i
geotècnic, i redactarà posterior-
ment un informe amb les carac-
terístiques de l'edif ici perquè
l'asseguradora determini el risc
al que ha de fer front i pugui així

«
»

Per establir l’assegurança
decennal no és necessari que

la companyia conegui la
qualitat de l’edifici

«
»

Les Oficines de Control
Tècnic (OCT) tenen un paper

diferent a les Entitats de
Control de Qualitat (ECC)
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determinar la prima que cotitzarà
al seu client -promotor-.

Durant l'execució de l'obra,
l'OCT tan sols ha de determinar
si el risc que ha assumit la com-
panyia asseguradora respecte el
projecte és el mateix durant
l'execució, augmenta o dismi-
nueix per les circumstàncies que
siguin. Amb aquesta informació
la companyia assumirà el risc de
l'assegurança o reajustarà la
prima cotit zada inicialment.

Amb la garantia decennal
introduïda per la LOE, les com-
panyies d'assegurances el que
necessiten valorar és el risc que
assumeixen en assegurar un edi-
fici, però no la qualitat dels
materials que s'utilitzen en la
seva construcció, que pertoca al
director de l'execució material de
l'obra i/o a la Entitat de Control i
Qua litat contractada per tal cas.

Com es pot veure, ens tro-
bem  amb dos serveis diferents
que fins i tot -en alguns casos-
poden ser oferts per una mateixa
companyia. Un és el control tèc-
nic que requereix l'asseguradora
per la valoració del risc i per
altra banda l'assistència tècnica

per al control i verificació de la
qualitat.

Resumint, en el primer del
casos l'OCT contractada realitza
les seves funcions donant un ser-
vei a l'asseguradora, i s'ocupa tan
sols de les condicions i aspectes
dels elements controlats que
poden produir algun tipus de risc.
En el segon cas, l'ECC dóna un
servei generalitzat a qualsevol
dels agents que intervenen a
l'obra, ocupant-se de totes les
característiques de l'element con-
trolat per acomplir totes les
exigències del projecte.

És en aquest últim cas que
poden sorgir interferències amb la
Direcció Facultativa, però s'ha
d'aclarir que en cap moment, ni
les OCT`s ni les ECC`s tenen
competències ni poder per decidir
davant els agents. La LOE especi-
fica que les Entitats de Control i
Qualitat han de col.laborar amb la
Direcció facultativa i és aquesta
última la que pot determinar vari -
a cions o no en funció dels estudis
i consideracions que faci l'ECC,
sempre a nivell i a títol de col.la -
boració, ja que no té facultat legal
per imposar.

Ara per ara les asseguradores
són les úniques que poden exigir
la intervenció de les OCT's, però
qui sap si amb el temps pot haver-
hi alguna asseguradora que no
cregui necessari la seva interven-
ció per molts motius. El coneixe-
ment obtingut amb l'experiència i
estadístiques de sinistres, podrien
fer modificar -oh no!- la política
d'actuació i exigències de les asse-
guradores. 

Arribat el moment podria ser
que per contractar la pòlissa d'una
edificació a construir, fossin ga ran -
ties suficients per la compa nyia
asseguradora conèixer qui és
l'arquitecte redactor del projecte,
qui serà el promotor, qui portarà a
terme la construcció de l'edificació
com a contractista, qui seran els
tècnics que formaran part de la
Direcció Facultativa, etc. 

La forma d'actuació i profe -
ssionalitat -en d'altres treballs rea-
litzats- de totes les parts, podrien
ser currículum i aspectes amb
prou garanties que influissin en
l'abaratiment de la pòlissa a con-
tractar, o fins i tot, en el cas més
favorable a la decisió per part de
l'asseguradora perquè -en casos
especials- no calgués la interven-
ció de l'OCT.

Per acabar i arribar a tenir més
informació de les raons que han
portat fins aquest punt, caldria fer
algunes referències al que la pro-
blemàtica de la qualitat ha suposat
a la construcció, però d'això es
trac tarà en propera ocasió. Cal
esperar que, amb el temps i
l'experiència de les parts implica-
des, els dubtes i mal entesos al
respecte es vagin esvaint, i servei-
xin per contribuir una mica que
així sigui aquestes línies que s'han
pogut redactar consultant com a
font d'informació articles publi-
cats a revistes especialitzades de
la nostra professió.

LLUÍS ROIG

Gabinet Tècnic del Col·legi

A la imatge, una esquerda a la part interior de la balconada d’un edifici
d’habitatges

�
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es de la gènesi dels temps,
s’han emprat els revesti-

ments ceràmics. En els imperis
antics d’Egipte, Caldea, Assíria,
Grècia i Roma ja s’utilitzaven. És
en el món islàmic on la rajola té el
seu paper més brillant, es troben
maons esmaltats en la tomba de
Maoma. En l’Andalusia del s.
XIII s’utilitzaven paviments amb
gran varietat de tons i colors. És al
s. XIX durant el Modernisme que
se’ls utilitza amb el màxim
d’esplendor.

Actualment des de la intro-
ducció del procés de monococció
i l’estructura productiva actual en
la fabricació de les rajoles cerà-
miques, també amb la preparació
de les matèries primeres per via
humida, aquest sector industrial
ha experimentat una notable
transformació en el camp de la
innovació de les rajoles ceràmi-
ques, tant en les seves caracterís-
tiques tècniques com en els
aspectes estètics.

Però la poca formació reglada
que s’imparteix a nivell de conei-
xements teòrico-pràctics (l’IES
Pere Martell de Tarragona n’és
l’excepció) i la manca de regla-
mentació i homologació de la pro-
fessió de "soldador-enrajolador"
comporta una dispersió molt gran
a l’hora de donar qualitat a un pro-
ducte d’acabat com és aquest.

TÈCNIQUES DE
COL·LOCACIÓ

La col·locació dels revesti-
ments ceràmics podem fer-la de
dues maneres, en capa gruixuda i
en capa fina.

COL·LOCACIÓ EN CAPA
GRUIXUDA:

És la més tradicional i antiga
dels sistemes de col·locació. Con -
sis teix en col·locar el revestiment
directament damunt el suport uti-
litzant com a material per engan-
xar un morter de ciment i/o calç
amb dosificacions variables.

Els lligants hidràulics tradi-
cionals s’enganxen mecànicament
a la porositat de la peça i del

suport (ancoratge mecànic). La
tendència dels fabricants de peces
ceràmiques, cap a peces de més
gran format i menor porositat, ha
conduït a desenvolupar la tècnica
de col·locació en capa fina.

Avantatges del sistema:
• permet compensar defectes

de planitud del suport, més econo-
mia, sistema adequat per a peces
d’absorció superior al 5%.

Inconvenients:
• s’ha de fer un esquerdat

previ, necessitat d’humitejar els
suports i les peces si són molt
absorbents, risc de dosificacions
incorrectes realitzades a peu
d’obra.

• temps de rectificació de les
peces molt baix, falta d’adhe -

Els revestiments ceràmics

D

Plafó de rajola vidrada d’1,5 metres de diàmetre a la façana del Celler
Cooperatiu de Sarral (Conca de Barberà), realitzat al 1914

�

«
»

Els revestiments ceràmics van
ser emprats per les cultures
mesopotàmiques, a l’antic
Egipte i a l’imperi romà

G A B I N E T  T È C N I C
�
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rència, no adequat en suports molt
llisos o amb baixa adherència.

Els materials emprats en
aquests tipus de col·locació són: el
morter tradicional, el morter pre-
dosificat, el ciment additivat.

COL·LOCACIÓ
EN CAPA FINA

Els materials per enganxar
que s’utilitzen en aquest sistema
estan formulats amb lligants hi -
dràu lics i/o orgànics, càrregues
minerals de granulometria com-
pensada i additius que  serveixen
per millorar l’adherència, la plas-
ticitat i la posada en obra.

La col·locació es fa damunt
d’una capa prèvia de regularitza-
ció del suport (arrebossat en cas
d’enrajolat i xapa d’anivellació en
cas de paviments) i es pot fer pel
sistema d’encolat simple (el mate-
rial d’enganxar es col·loca sola-
ment en la peça), o pel sistema

d’encolat doble (per a peces de
gran format i nul·la porositat,
col·locant-se el material tant en la
peça com en el suport).

Avantatges:
• altes adherències i millor

resistència mecànica, per peces de
baixa porositat, capacitat de re ten -
ció d’aigua (no cal humitejar el
suport).

• polivalència de suports,
materials específics per a cada
tipus de suport, força temps per a
la rectificació de les peces i

d’utilització de la pasta, fàcil uti-
lització amb formulacions i dosi-
ficacions industrials.

Inconvenients:
• xapa prèvia de regularitza-

ció, no permet corregir defectes
de planitud superiors a 5mm. 

Els materials més emprats
són: morter cola, morter cola amb
lligants orgànics, pasta adhesiva,
coles de dos components.

ANTONI BLADÉ I RECHA

Professor de construcció

Detall del fris de la façana principal del Celler Cooperatiu del Pinell de Brai (Terra Alta), realizat pel ceramista Xavier
Nogués entre 1920 i 1921 per encàrrec de l’arquitecte de l’edifici, Cèsar Martinell

�

Detall d’una façana interior a l’institut Pere Mata, enllestit l’any 1900

�

«
»

En el cas dels enrajolats, el
material adherent es col·loca

sobre una capa prèvia de
regularització del suport
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l dimecres 13 de desembre
de 2000 va ser inaugurada la

nova seu del Col·legi al c/ Narcís
Monturiol de la capital del Baix
Penedès. El local, situat al barri
del Puig, disposa de prop de 180
m2 en planta baixa, 30 dels quals
acolliran l’oficina de visats i
l’àrea administrativa. Prop de sei-
xanta persones van assistir a
l’acte, que va comptar també amb
la presència del president del
Col·le gi, Joan Prous; de l’alcalde
del Vendrell i president del
Consell Comarcal del Baix
Penedès, Benet Jané, i del diputat
al Congrés Josep Maldonado. El
discurs inaugural va anar a càrrec
del mateix Jané.

Després d’una breu presenta-
ció del president col·legial,
l’alcalde del Vendrell va valorar
molt positivament les perspectives
de futur tant del Camp de
Tarragona com del Baix Penedès,
tot considerant com a molt dinà-
miques econòmicament aquestes
quatre comarques. Jané va desta-
car el sector de la construcció com
a important motor de creixement,
"un creixement que contribuiex a
augmentar la qualitat de vida",
segons l’alcalde del Vendrell, qui
va demanar també el suport insti-
tucional per mantenir un creixe-
ment urbanístic controlat, amb

una col·laboració continuada entre
els sectors privats i les institucions
locals.

UNA SALA POLIVALENT 

La seu del Col·legi al Vendrell
neix amb la voluntat d’esdevenir
un espai cultural polivalent,
segons la vocal Cristina Gómez,
responsable de coordinar la deco-
ració i distribució del local. "Em
vaig trobar l’espai amb un metre
de fang, a causa de les riuades del
juny de 2000. En aquell moment

era tot un repte", afirma Cristina,
"Ara, volem que sigui una sala
molt utilitzada per les associa-
cions de la comarca, sobretot per a
xerrades o conferències, però
també per muntar projeccions,
exposicions o lectures literàries".
El Col·legi farà un mailing a totes
les associacions i entitats culturals

Nova seu del Col·legi d’Aparelladors
al Vendrell 

E

«
»

La nova seu, ubicada al barri
del Puig, disposa de prop de

180 metres quadrats en
planta baixa 

El president del Col·legi, Joan Prous, i l’alcalde del Vendrell, Benet Jané, en
un moment del discurs inaugural

�

V I D A  S O C I A L
�

«
»

Benet Jané va destacar la
sintonia entre el món públic i

el privat al sector de la
contrucció del Baix Penedès
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del Baix Penedès per oferir la seu
del Col·legi com a espai per a usos
multidisciplinars. Les associa-
cions no hauran de pagar el llo-
guer de la sala: serà suficient que
convidin els col·legiats a les acti-
vitats que hi organitzin.

En aquest sentit, el mateix
acte inaugural va servir per pre-
sentar una mostra de l’obra pictò-
rica de Felip Palau, nascut a
Mollet del Vallès fa 55 anys però
veí d’Altafulla des del 1978.
L’exposició estava integrada per
olis i aquarel·les realitzades a par-
tir de diferents indrets del Baix
Penedès i del nord del Tarragonès.
"A aquesta zona, pots sortir al
camp i trobar qualsevol tipus de
llum", destaca Palau, que ha treba-
llat durant molts anys com a

dibuixant publicitari, dissenya
també peces de ceràmica i afirma
que pinta des què té memòria.

A partir d’ara, la nova seu
col·legial al Vendrell combinarà
les activitats professionals i les
iniciatives culturals que puguin

nèixer a la comarca. Des del punt
de vista estrictament professional,
l’oficina de visats vendrellenca
molt possiblement veurà crèixer el
seu volum de feina a partir de la
posada en marxa del nou Pla de la
capital del Baix Penedès.

Els assistents van poder gaudir dels treballs en oli i aquarel·la de Felip Palau, exposats a la sala

�

«
»

El Col·legi vol posar aquest
espai a disposició del teixit

associatiu de la comarca per
muntar actes culturals

El diputat al Congrés Josep Maldonado també va ser present a l’acte

�
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Conveni amb l’ICO
per finançar
projectes
d’energies
renovables

El passat estiu de 2000 es va
signar a Madrid un conveni de
col·laboració entre l’Instituto de
Crédito Oficial (ICO) i l’Ins -
tituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE),
per tal de posar en marxa una
línia de finançament per a pro-
jectes d’energies renovables i
eficiència energètica. La línia
està dotada amb 25.000 milions
de pessetes (150,25 milions
d’euros), i el seu objectiu prin-
cipal és el de finançar priorità-
riament projectes d’estalvi mit-
jançant la substitució d’equips

d’alt consum per equips que uti-
litzin energies renovables (eòli-
ca, solar tèrmica i fotovoltàica,
biomasa, valotirzació de resi-
dus, etc.). El finançament serà
com a màxim del 70% dels pro-
jectes, i amb un import màxim
per beneficiari i any de 1.050
milions de pessetes (6,31 mili -
ons d’euros). El termini de
d’amortització serà de 5, 7 o 10
anys, amb un tipus d’interès
variable revisat semestralment.
Per a més informació: ICO 900
/ 121 121, IDAE 91 456 49 00 o
per internet a www.idae.es).

Jornades
técniques del
PREMAAT amb els
Col·legis

L’empresa Previsión Mutua
de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos (PREMAAT) va cele-
brar el passat desembre de 2000
a Madrid les seves jornades téc-
niques anuals, amb els responsa-
bles de temes de mutualitats dels
diferents col·legis
d’aparelladors. Durant la trobada
es va destacar, entre d’altres
qüestions, l’important creixe-
ment previst per al 2001 de les
provisions tècniques (reserves
nece ssàries per fer front als
pagaments de prestacions futu-
res). Un altre tema
d’importància va ser la constat-
ció del posicionament de  PRE-
MAAT dins del sector de mutua-
litats de previsió social, situada
en trecer lloc pel que fa al volum
de provisions tècniques i a la
recaptació de quotes. Finalment,
durant les jornades es va tractar

també dels concerts que la
mutua ha signat amb altres enti-
tats, com ara els avantatges dels
acords entre dues companyies de
mutualitats diferents. 

La ciència i la
tecnologia al
servei del
patrimoni cultural

La Universidad de Alcalà ha
convocat el 3r Congrés Interna -
cional "Ciencia y Tecno logía
Apli cada a la Pro tec ción del
Patrimonio Cultural en la Cuen -
ca Medite rrànea", que tindrà lloc
del 9 al 14 de juliol d’enguany a
aquesta institució. Si aquest
àmbit ja té una gran importància,
tant des del punt de vista tècnic
com des d’un vessant econòmic i
turístic, a partir de la declaració
del conjunt de Tarraco com a
Patrimoni de la Humanitat el
passat mes de novembre, la pro-
tecció del patrimoni esdevé un
tema clau de futur a l’àrea del
Camp de Tarragona. Segons el
organitzadors, el congrés té
l’objectiu ana litzar els diferents
tipus d’intervenció en el camp
de la conservació de tota mena
de béns culturals patrimonials i
de medi ambient. La trobada està
organitzada conjuntament amb
el Consiglio Nazionale delle
Ricerche d’Itàlia. Per a rebre
més informació podeu consultar
les pàgines web de la
Universidad de Alcalà (www. -
uah.es) o la pàgina del comitè
organitzador d’aquest congrés
(www.alcala.es/otrosweb/ch200
1).
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n dels principals problemes
que ens trobem en qualsevol

insta l·lació informàtica, és el ex -
cés de cablejat que tenim per tot
arreu. I tot això afegit als carrega-
dors dels telèfons mòbils, suposa
que tenim una instal·lació elèctri-
ca amb un numero d’endolls im -
po ssible d’instal·lar.

Aquesta tecnologia va enca-
minada en aquest sentit, la supres-
sió del cablejat entre l’ordinador i
el seus perifèrics.

Aquest tipus de tecnologia
anomenada bluetooth, està basada
en un xip que permet les comuni-
cacions inalambriques, en banda
estreta, de tot tipus de ordinadors,
telèfons mòbils i qualsevol tipus
de perifèric. Les aplicacions
d’aquesta nova tecnologia són
il·limitades, des de la transmissió
d’arxius entre ordinadors situats a
la mateixa habitació, fins pagar
amb la targeta visa sense treure-la
de la nostra butxaca.

Els directius de las principals
empreses fabricants d’ordinadors
creuen que l’any que ve serà
l’any de la explosió d’aquesta
tec no logia, i que apareixerà tant
amb l’àmbit professional com
do mèstic.

El sistema Bluetooth utilitza
una senyal que opera en la banda
de 2,4 Ghz i fa múltiples salts
d’espectre per reduir les possibles
interferències. La senya canvia

1600 vegades cada segon sobre
79 freqüències diferents. El seu
radi d’acció és d’uns 10 metres, o
sigui un sistema de curt abast
però es creu que amb els repeti-
dors adequats pot arribar fins al
100 me tres.

Els perifèrics no tindran que
ser la mateixa marca ni del mateix
fabricant, sinó que utilitzant la
ma teixa freqüència es podran co -
mu nicar sense problemes. Refe -
rent a la seguretat, no és més vul-
nerable que qualsevol sistema de
comunicació inalambrico tradi-
cional, i degut al seu funciona-
ment fa que sigui extremadament
car interceptar una senyal
d’aquest tipus.

En resum, un nou tipus de
comunicació que encara no sa -
ben on pot arribar, ni les possibi-
litats expansió que té. (Tampoc
els riscos).

MARCEL RAMÍREZ I VIVES

Informàtica Aparelladors

I N F O R M À T I C A
�

Tecnologia BLUETOOTH, la fi dels cables

U

«
»

Una mateixa freqüència
permet connectar elements

perifèrics de diferents
fabricants i marques



TAG     Març 2001 32
�

III JORNADAS NACIONALES DE MOLINOLOGÍA

Data: Primera quinzena del mes d’octubre de 2001
Lloc: Cartagena
Continguts: Tots els àmbits de la Molinologia: catalogació,
investigació, legislació, etnologia, restauració, tipologies,
iniciatives públiques de promoció, possibilitats de
comercialització, divulgació etc.
Preu: 15.000 pessetes. (10.000 pessetes per a estudiants,
aturats, jubilats o socis de qualsevol de les Institucions
Organitzadores).
Informació: Centro de Investigación para el Desarrollo. Tel. 968
08 53 55. 
E-mail: cid@teleline.es

II CONGRESO ESPAÑOL DE DERECHO URBANÍSTICO

Dates: 18,19 i 20 d’abril de 2001.
Lloc: Santiago de Compostela
Matèries: Problemàtica urbanística dels nuclis rurals, el règim
del sol, tan urbà i urbanitzable, com el no urbanitzable i els
criteris de classificació i règim del sol urbà no consolidat.
Preu: 45.000 pessetes. Per als Membres de la "Asociación de
Derecho Urbanístico el preu serà de 30.000 pessetes.
Informació: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Tarragona.
Tel. 977 21 27 99

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA "LA ARQUITECTURA
EN CASTILLA-LA MANCHA"

El termini de presentació és el 30 d’abril de 2001.
S’estableixen 2 premis nacionals i un premi al Col·legiat.
Informació: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Ciudad Real.
Tel. 926 22 19 99 i 926 22 22 49

CONSTRUMAT 2001

Saló Internacional de la Construcció
Del 23 al 28 d’abril.
Lloc: Fira de Barcelona. Nou espai: prop de
225.000 m2. 
Sectors: Maquinària i equips, Elevadors i
trasnport, Elements per façanes i cobertes,
Prefabricació, Aparells de precisió,
Informàtica, Aïllaments, Fusteria en
diversos materials, etc.
Xifres del 99: Oferta de 30.000 productes,
216.000 visitants professionals, 3.200
empreses de 37 països.
• Si algún col·legiat està interessat en
instal·lar un stand, les oficines del Col·legi
disposen de les tarifes i les especificacions
tècniques.

Qualsevol informació
de les dates, nous cursets o

xerrades tècniques
es farà saber oportunament

CONCURSO DE IDEAS
2.001 SOBRE

FACHADAS CON
LADRILLO

CARA VISTA

S’estableixen dos premis:
un per a professionals  i un
altre per a estudiants.
Plazos: fecha tope de
recepción 31 de mayo de
2001 a las 19.00 horas.
Informació: HISPALYT
Asociación Española de
Fabricantes de Ladrillos y
Tejas de Arcilla Cocida.
Tel. 91 770 94 80.
E-mail: hispalyt@hispalyt.es
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ha escrit molt sobre la pre-
venció dels riscos derivats

del treball, però molts cops ens
oblidem del risc higiènic en la
rama de la construcció, encara
que resulta menys important que
en d'altres camps com ara la
indústria, no deixa de tenir la seva
im por tància.

Els contaminats que ens po -
dem trobar al sector de la cons-
trucció son:

1) Físics
2) Químics 
3) Biològics

1) CONTAMINANTS
FÍ SICS

Els contaminants físics son
diferents formes d'energia que,
generades per equips de treball,
po den afectar a les persones que
els manipulen o estan al seu radi
d'acció. Aquestes energies poden
ser mecàniques, tèrmiques o elec-
tromagnètiques, i produeixen efec -
tes molt diferents entre ells.

1.1.EL SOROLL
El soroll es un so molest i no

desitjat i bastant sovint el trobem
a les nostres obres. La unitat de
mesura del so és el dBA i el seu
amidament es realitza amb el
sonómetre i el dosímetre.

Al avaluar una exposició de
soroll s'ha de tenir en comte el
nivell de soroll i el temps
d'exposició del treballador.

NIVELLS ACTUACIONS

Risc higiènic

S’

S E G U R E T A T
�

Els efectes produïts pel soroll
són els següents:

PSICOLÒGICS, es manifes-
ten per cansament, irritabilitat,
ansietat, reducció de la capacitat
de treball,...

ENCUBRIMENT, a causa
d'un soroll intens, l'oïda deixa
d'enregistrar altres sons impor-
tants, com ara la conversa i altres
senyals de perill, el que comporta
una resposta molt més retardada
als estímuls i per tant mes possibi-
litats d'accidents.

FISIOLÒGICS, els efectes
deguts a una prolongada exposició
poden variar, des d'un augment de
pressió sanguínia a alteracions
metabòliques, un augment del
ritme cardíac i la sordesa. 

La sordesa provocada per la
progressiva exposició al soroll es
incurable.

1.2.LES VIBRACIONS
Vibració es tota oscil·lació

continua percebuda per les perso-
nes com una sensació de movi-
ment. Al món laboral les vibra-
cions provenen de diverses fonts,
com poden ser excessos de

toleràncies mecàniques, excentri-
citats, transmissions per engranat-
ges, funcionament de vehicles,
maquinària d'obres públiques i
ferramentes manuals com ara el
martell pneumàtic, el pisó
manual, etc...

Els efectes en l'organisme:
• Marejols i vòmits
• Lesions a les mans, colzes,

genolls,...
• Afeccions al sistema nerviós 
• Enfermetats osteo-articulars
Per reduir el nivell de vibració

d'una màquina s'han de prendre
mesures tècniques com ara:

• Evitar la generació de vibra-
cions

• Sintonitzar les vibracions,
modificar la freqüència de res-
sonància,...

• Atenuar la transmissió a
l'home.

• Utilitzar elements antivibra-
cions,...

• Reduir el temps d'exposició i
rotació dels llocs de treball.

1.3.CALOR
L'home és un ésser viu de

temperatura constant, entorn dels

«
»

A partir dels 80 decibels, el
soroll en zones de treball pot
començar a representar un

problema tècnic

INFERIORS A 80dBA NO HI HA RISC

80 Dba-85Dba • Proporcionar informació als treballadors

• Realitzar controls metges quinquennals

• Proporcionar protector auditius a qui ho soliciti

85Dba-90Dba • Control metge mínim cada tres anys

• Proporcionar protectors auditius a tots els treballadors exposats

Superiors a 90dBA • Prendre mesures tècniques per reduir el soroll

• Control metge anual

• Ús obligatori dels protectors auditius
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37º C, la biologia humana no
tol.lera variacions apreciables de
temperatura; per mantenir-la exis-
teix un mecanisme d'autorre gu -
l.lació.

Quan no es té la sensació de
fred ni calor, s'aconsegueix el con-
fort tèrmic. Aquest benestar tèr-
mic es pot modificar per:

• Les condicions ambientals
• L'activitat física
• El tipus de roba
Els efectes del calor a

l'organisme poden ser:
• Pèrdua d'atenció
• Lipotímies 
• Deshidratació 
• Augment de la fatiga 
• El més greu és el "cop de

calor" que provoca una interrup-
ció brusca de suor, tot i trobant-se
en condicions de calor extrema.
La temperatura interna del cos
augmenta ràpidament i si no
s'efectua un tractament ràpid i

adequat per baixar-la, es pot arri-
bar en casos extrems a la mort.

El Real Decret 486/97 esta-
bleix diferents temperatures dels
locals segons el tipus de treball
que es realitza:

• Treballs sedentaris propis
d'oficines, entre 17 i 27º C.

• Treballs lleugers, entre 14 i
25º C.

2) CONTAMINANTS
QUÍMICS

Els contaminants químics els
trobem normalment a l'aire en for -
ma de molècules individuals, gas
o vapors, sòlids o líquids. L'enfer -
metat professional es produeix per
treball repetitiu amb agents quí-
mics que s'introdueixen en
l'organisme. Els més perillosos i
que ens afecten en el mon de la
construcció són: el plom, l'amiant,
l'alquitrà, la brea, el benzè,....

Les conseqüències d'aquest
contaminants son:

• Enfermetats
broncopulmonars
• Afeccions a la pell,
dermatitis,...
• Silicosi
• Càncer 

3) CONTAMINANTS
BIOLÒGICS

Aquests contaminants a dife -
rèn cia dels descrits anteriorment
son éssers vius, organismes que
tenen un determinat cicle de vida i
que s'introdueixen a l'organisme
humà via aèria, dèrmica, gàstrica
o parenteral, provocant enferme-
tats infeccioses o parasitàries.
Aquestes malalties no acostumem
a trobar-les en la rama de la cons-
trucció, encara que al treballar en
llocs insalubres i sense la deguda
protecció es podria donar algun
cas.

Les conseqüències solen ser
principalment:

• Hepatitis
• Febres tiroïdals
• Tètans
• Tuberculosis
Com a conclusió podem fer

una relació dels riscs higiènics es -
pe cí fics de la construcció:

• Trauma sonor
• Inhalació de pols de Sílice
• Inhalació de pols de ciment
• Inhalació de pols de fusta
• Inhalació de gasos
• Inhalació de substàncies
tòxiques i perillores

• Danys ocasionats per
vibracions
• Trastorns produïts
per la calor

CONXITA PORRES

Arquitecte Tècnic

Val a dir que en aquesta fotografia hi ha mancança de totes les proteccions
personals: sabates de seguretat, guants, vestit de treball adequat, casc, etc.

�
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a sociedad necesita para su
desarrollo unos cauces que

permitan que siga su evolución.
Vamos a referirnos de una manera
coloquial a uno de estos cauces que
la sociedad necesita para que su
patrimonio inmobiliario subsista.

Está comprobado que el parque
inmobiliario que tenemos es in -
menso, o superior a otros países
análogos al nuestro en extensión,
pero debido en parte a nuestra cli-
matología, sin descuidar la gastro-
nomía, somos punto de destino de
europeos, que pasan parte de su
vida entre nosotros e incluso hay
muchos de ellos que una vez que
han cumplido su ciclo de trabajo,
quieren asentar su domicilio en
nuestra piel de toro.

La conservación de este patri-
monio inmobiliario, la realizan
unos profesionales adscritos a un
colegio profesional y con una for-
mación específica que se llama
Adminis tradores de Fincas, profe-
sión a la que tiempo atrás no se le
dio la importancia que tiene por el
cometido que desarrolla, pero que
parece que hoy en día recibe el
reconocimiento que merece por el
gran papel que desempeña en la
sociedad. Sin duda alguna, sin estos
profesionales, las comunidades de
vecinos, las urbanizaciones, los
complejos inmobiliarios carecerían
del profesional adecuado. He dicho
en infinidad de veces que durante
todo el proceso constructivo hay
pro fe sionales adecuados que lo
supervisan hasta que se otorga la
cédula de calificación definitiva,
conocida por cédula de habitabili-
dad, pero después de este proceso,
la administración escasamente se
había preocupado de que estos
inmuebles tuviesen la atención que

merecen para su debido uso en las
mejores condiciones de habitabili-
dad, conservación y mantenimiento.
La sociedad reclama a estos profe-
sionales, los necesita y cuanto
mejor preparados estén mejor para
todos, pero sobre todo para la pro-
pia sociedad: tendrá mejores servi-
cios para atender sus deman das.

Por el contrario creo que la
sociedad no presta el reconoci-
miento que estos profesionales
merecen. Basta que en una reunión
de vecinos, haya unos, pocos,
sobran dedos de la mano para con-
tarlos, a los que no les satisfaga
como se está desarrollando esta
labor y empiecen a criticarla para
que a este profesional se le cargue
algún sanbenito, y se menosprecien
sus servicios. Las comunidades de
vecinos requieren con urgencia la
visita del profesional, para que de
forma inmediata se presente en el
eidificio a deshacer algún entuerto
creado. Otros creen que el Admi -
nis trador está a su servicio particu-
lar siempre dispuesto a recibirles a
cualquier hora que se presenten sin
haberlo solicitado previamente y
que éste tiene la varita mágica, para
resolver su problema, bien sea con
el convecino de la planta superior
que tiene un perro que se queda en
casa cuando sus ocupantes mar-
chan y baja en el ascensor sin el
bozal, o la de aquella señora que
tiende las sabanas y tapa la visibili-
dad del vecino inferior, y no diga-
mos de unos estudiantes que de vez
en cuando preparan su fiestecita o
la del señor que estando estropeado
el ascensor quiere salir de casa con
el pequeño y tiene que bajar el
cochecito del niño por la escalera,
no les quiero decir cuando hay un
escape de agua y se moja el piso

inferior. O cuando se retrasa el elec-
tricista o el fontanero. Hay quien
manda un Fax, sin identificarse
solicitando que, para abonar sus
cuotas, se le ha de enviar la relación
de coeficientes, los estatutos y foto-
copia de las facturas. ¿No les pare-
ce un sarcasmo, esta postura?, pues
es real. Si quieren, pasen por el des-
pacho del Administrador y com-
pruébenlo. Basta con estos peque-
ños ejemplos cotidianos en las que
los vecinos que exigen una solu-
ción inmediata critican la labor del
Administrador y piden su cabeza
por falta de profesionalidad en caso
contrario. La sociedad necesita que
se dé solución a estos y otros
pequeños y grandes problemas, a
veces de inmediato, y necesita unos
profesionales que con su buen
hacer resuelvan estos temas, pero
me atrevo a decir que la sociedad
no reconoce la labor de los profe-
sionales que, además de conocer
las leyes, tienen que entender de
infinidad de temas para que las
cosas vuelvan a su cauce y la comu-
nidad de propietarios esté en armo-
nía. Aprovecho la revista de los
Arquitectos Técnicos, más conoci-
dos como aparejadores, para, en
voz alta, manifestar lo expuesto y
agradecerles al mismo tiempo la
labor que están realizando en el
mantenimiento preventivo y con-
servación de edificios.

SALVADOR MARTÍN SÁNCHEZ
Presidente del Col·legi Territorial
d’Administradors
de Finques de Tarragona

Administrador de fincas

L

T R I B U N A
�
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