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REVISTA DEL COL·LEGI 
D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS 
DE TARRAGONA

Massa sovint, quan parlem
de solidaritat pensem potser en aportacions eco-
nòmiques, en quotes de soci, en donacions, en
0,7% per a la cooperació. Però moltes vegades l’a-
juda més útil arriba en forma de coneixements i
no de diners; com una transmissió d’experiència
més que no pas com una transferència comptable.
Des del Col·legi entenem la solidaritat, local i
internacional, més aviat des d’aquest punt de vista,
en el sentit de la divulgació professional, l’assesso-
rament tècnic i la previsió urbanística. És per això
que l’ONG lligada al Col·legi, la Fundació
Tarragona Unida, ha posat en marxa dues iniciati-
ves molt importants: l’una, des del vessant de la
proximitat, la previsió i el control; l’altra, dins del
camp internacional i de la superació de desastres
naturals. Es tracta de dos documents col·lectius,
un llibre blanc sobre la supressió de les barreres
arquitectòniques als edificis i un manual d’emer-
gència sobre construcció amb materials i tecnolo-
gies limitats i en situacions de greu crisi humani-
tària o penúria econòmica. Des de la redacció del
TAG ens congratulem d’aquestes iniciatives, i
encoratgem els seus impulsors a continuar en
aquesta línia de treball solidari; sent conscients de
les gravíssimes situacions mundials però també
amb un mirada als problemes més propers i més
quotidians. Potser un cop més es fa realitat la
coneguda màxima de finals del segle passat:“pensa
global, actua local”.

La professionalitat
solidària
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Vallmollenc nascut el 1950, es va iniciar en la vida parti-
cipativa del poble a partir de la seva activitat en l’associació
de pares d’alumnes local, i n’és alcalde pel PSC des del 1991.
Aquest mestre industrial elèctric va viure dotze anys a
Barcelona a cavall entre les dècades dels 60 i 70 del segle
passat, tot treballant a la factoria de la SEAT a la Zona
Franca, on va entendre el sentit de l’activitat política a par-
tir de les reivindicacions sindicals. Es declara defensor de la
ceballotada pròpia davant la calçotada vallenca, i afirma que
Vallmoll és el poble de la demarcació amb més metres qua-
drats esportius i culturals per habitant...

Com és això, alcalde?
Ho hauríem de comprovar amb xifres, però no és cap

exageració.Aquí vam començar a l’inrevés de molts pobles,
en el sentit que molts busquen primer una implantació
industrial o urbanística que generi ingressos, per invertir
després en equipaments. Alguns consideren aquesta línia
com a  inversions deficitàries; per a nosaltres, són esencials.
Sobretot per atreure nous veïns...

I perquè el jovent no marxi. Des de fa uns anys la nos-
tra població està estabilitzada sobre els 1.500 habitants, i no
estem rebent immigració, com a altres zones: de fet, no

“Hem aprovat les primeres normes
subsidiàries de la història del poble”

L’entrevistaL’entrevista ###

Josep Lluís Cusidó i Prats
Alcalde de Vallmoll

Josep Lluís Cusidó al seu despatx de l’edifici consistorial, remodelat el 1999
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tirem endavant habitatges de protecció oficial perquè pen-
sem que no els necessitem. Un tema que era necessari
ordenar eren les urbanitzacions al poble, que actualment
són vuit, ja que moltes van començar amb fortes irregulari-
tats i mancances durant la dècada dels 80. La primera d’e-
lles,Vallmoll Paradís, es va aixecar als anys 70, i amb les nor-
mes subsidiàries ja es considera totalment com a sòl urbà,
com el nucli antic del poble.
Com canviarà el poble amb aquestes normes?

Només el fet d’aprovar-les ja és un gran canvi: és la pri-
mera vegada que Vallmoll tindrà normes subsidiàries, exac-
tament des del passat mes de gener. Fins ara no es tenia clar
del tot quin model de poble volíem, com dissenyar el futur
del terme almenys amb 20 anys vista; i s’ha trigat prop de
dotze anys en redactar la normativa. Hi ha un punt molt
important: la consolidació dels dos polígons industrials, que
arribaran fins a 75 hectàrees, i de les zones urbanes, que tin-
dran entre 20 i 25 hectàrees més de sòl brut. Les nostres
previsions són les d’augmentar la població fins un màxim
d’uns 300 veïns més, una expansió que s’haurà de fer amb
criteris de ciutat jardí, controlant molt les alçades de les edi-
ficacions. Apostem per l’equilibri; no volem ser un poble
dormitori a cavall entre Valls,Tarragona i Reus.
Crèixer en població, i no de segona residència,
implica crear llocs de treball..

Exactament, i això volem aconseguir-ho potenciant els
dos polígons industrials i una zona de serveis al voltant de
l’empresa de mobles que hi ha en direcció Valls: aquesta acti-
vitat econòmica ens permetrà mantenir el teixit d’equipa-
ments socials i la qualitat de vida que comporta. El nostre
polígon més important, El Masvell, està situat a la carretera
de la Secuita, té 50 hectàrees i està ocupat al 50%. Aquí la
implantació més important és la de l’empresa alimentària
Frida, que es va instal·lar l’any 2000 i dóna feina a molts
veïns del poble, sobretot mà d’obra femenina, un fet que
considerem molt important. Frida ha anunciat que ampliarà
la seva inversió a Vallmoll, i nosaltres pensem que aquest fet

atreurà més indústries lligades al sector.Aquest és un tema
que estem acabant de lligar ara, durant aquest any. L’altre
motor econòmic és el polígon d’El Camí del Molí, més petit,
amb només 5 hectàrees, i dedicat a la petita indústria amb
un important component tècnic. I tot això afegit a una futu-
ra zona de serveis i equipaments comercials al voltant del
centre de mobles, un centre, que, per cert, en el seu
moment va ser una aposta arriscada i molt discutida. Crec
que no ens interessen grans implantacions de firmes multi-
nacionals, que poden provocar fortes fractures socials si
decideixen tancar les seves plantes: si els industrials són del
poble, difícilment tanquen.
Què més es preveu a les normes subsidiàries?

Doncs hem elaborat també un catàleg exhaustiu de
diverses façanes o portals que caldria dotar d’algun nivell de
protecció dins del nucli antic, i hem redactat un altre catà-
leg amb diferents construccions del terme municipal que
també haurien d’estar protegides d’alguna manera, sobretot
certes masies. A més, les normes integren mesures per con-
servar l’agricultura local i protegir els recursos hídrics pro-
pis, tant de comsum domèstic com de rec, a banda de pro-
moure la conservació d’una important zona verda que
actuaria com a pantalla natural o pulmó entre Vallmoll i l’à-
rea industrial de Perafort.
Fan ganes de venir a viure-hi...

Aquest és l’objectiu final, però d’una manera equilibra-
da, com he comentat abans. Les comunicacions han millorat
molt en els darrers anys, i encara seran millors amb la futu-
ra autovia Tarragona-Montblanc i, sobretot, amb l’arribada
dels trens d’alta velocitat.Això ha de ser una eina clau per
atreure noves indústries, bén comunicades però amb uns
preus de sòl més assequibles. A més, en uns anys tindrem
una estació de trens importantíssima a menys d’un quart
d’hora en cotxe, de manera que pot haver-hi gent que tre-
balli a Barcelona i rodalies però visqui a Vallmoll; per això
també necessitem mantenir els nostres equipaments, la nos-
tra qualitat de vida.$

Segons les dades del darrer anuari econòmic i social de
“la Caixa”,Vallmoll és la localitat amb més nivell econò-
mic de l’Alt Camp i la Conca de Barberà, amb uns índexs
de creixement del nombre de vehicles de motor i acti-
vitats industrials i de restauració per sobre del 40% en
els darrers 5 anys. En aquest sentit, Josep Lluís Cusidó
creu que el futur econòmic del poble passa per l’espe-
cialització industrial en tallers d’equipaments i empreses
de dimensions reduïdes i amb un alt grau de tecnificació,
a més de començar a explotar equilibradament el poten-
cial turístic i de restauració del terme municipal. Amb
aquest objectiu es va posar en marxa el polígon indus-
trial d’El Camí del Molí, i des del consistori es vol donar
facilitats a empresaris de restauració que puguin establir-

se a Vallmoll, sobretot al voltant de la zona ocupada per
l’empresa moblística REM, on el pla urbanístic preveu la
implantació de més serveis d’equipaments, comercials i
d’oci. El polígon d’El Camí del Molí està dissenyat per aco-
llir naus d’uns 200 m2 com a màxim; a més, està situat a la
carretera de la Masó, de manera que qualsevol veí que hi
treballi pugui anar a la feina caminant. Segons Cusidó,
aquest és un altre vessant de la zona industrial, la seva
capacitat per captar treballadors domiciliats al mateix
Vallmoll, amb especial atenció als col·lectius de joves de la
vila i amb la vista posada en evitar l’ocupació en precari i
potenciar la formació professional. L’alcalde destaca que
moltes empreses instal·lades actualment són propietat de
veïns, així com la majoria dels seus treballadors. $

L’aposta per una indústria tecnificada
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Els nostres col·legiatsEls nostres col·legiats ###

Ángel Martínez Lanzas
Pintor i dissenyador del paisatge urbà

“Vam ser pioners de l’arquitectura tèxtil”

L’artista al seu estudi al Cap de Salou

Nascut el 1934 a Baeza (Jaén), a l’institut de la qual va fer
classes de francès Antonio Machado vint anys abans, arriba
a Tarragona a principi dels 60 com a cap tècnic d’obres de
l’empresa ERGA, després de treballar a Plasencia i Hervás
(Cáceres). Va ser regidor a Tarragona a les primeres elec-
cions municipals democràtiques, el 1979, membre de
l’Assemblea de Catalunya i soci fundador del diari Avui. La
seva primera obra guardonada, als seus disset anys, ja tenia
com a tema central l’arquitectura.
Una aquarel·la, no és cert? Una tècnica difícil per a
un principiant...

I tant. Amb l’aquarel·la te la jugues en cada traç, cada
pinzellada és definitiva, no es pot retocar com amb l’oli.Va

ser una vista d’un pont del segle XV de Plasencia, el Puente
Nuevo, i va rebre un accèssit al saló de tardor de la ciutat
l’any 1951.Això em va decidir definitivament a ser pintor.
En canvi, s’en va a estudiar aparellació a l’Escola
d’Arquitectura de Madrid...

El meu pare era arquitecte tècnic, i jo era conscient que
havia de guanyar-me la vida, però reconec que he fet d’apa-
rellador només per poder pintar; amb il·lussió, amb profes-
sionalitat... però sempre per tenir temps per a la pintura.
I després, el primer treball, també a Plasencia...

No, no.Abans passo un any sencer a París, al barri llatí,
aprenent, participant en algunes mostres informals... i
treient diners per viure fent de caricaturista al carrer, com



Potser no hi ha molts artistes afincats a Tarragona que
siguin alhora autors d’obra exposada a una de les
millors pinacoteques del món i de peces de mobiliari
urbà integrades en un paisatge que és Patrimoni de la
Humanitat. Martínez Lanzas té des del 1991 un quadre
a la col·lecció permanent  d’artistes contemporanis de
l’Ermitage, l’important museu de Sant Petersburg,
abans Leningrad, a Rússia.També a aquest país, el pin-
tor té obres penjades a galeries de Novosibirsk i
Moscou. Per aquelles mateixes dates, l’artista va des-
envolupar, com a aparellador, els punts d’informació
turística escampats per Tarragona, uns elements dis-
senyats a partir de la forma de l’icosaedre, el poliedre
de vint cares, amb diverses modificacions a la mida de
la seva funció. Martínez Lanzas es va iniciar com a dis-
senyador del paisatge urbà arran d’un curs específic a
l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona, a mit-
jans de la dècada dels setanta del segle XX.$

De l’Ermitage a les Muralles
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els artistes que treballen a l’estiu, aquí mateix, al passeig
marítim de Salou. Quan torno sí que començo a exercir,
amb ajuda del meu pare. I, sí, el primer treball en què vaig
participar va ser a Plasencia: va ser terrible, un edifici de
dotze plantes tot construït en formigó armat, molt dur per
a un principiant... Després treballo també a Hervás, on hi ha
el call jueu més important d’Espanya; hi vaig col·laborar en
el projecte d’uns cinemes. Més tard torno a Madrid i entro
en l’empresa ERGA.
I llavors l’empresa l’envia a Tarragona...

Exactament, en substitució del sr. Docampo com a cap
tècnic d’obres.Va ser una època on vaig treballar molt, i on
vaig aprendre molt més. Jo destacaria l’edifici singular a la
Rambla Nova a tocar de la plaça Imperial, de planta triangu-
lar i gran alçada, o la seu del Club Tennis Tarragona, amb
aquella terrassa impressionant... però també vam fer moltes
promocions d’apartaments a la zona de Cap Salou, a la urba-
nització Núria i a la ciutat de Reus. Hi va haver moments
durs, com quan va sortir de l’empresa José María Monravá,
un gran empresari, un mestre en urbanisme per a mi.
Potser per això passa al sector públic...

No només per aquest fet, però sí crec que vaig entrar
a l’Ajuntament de Tarragona per algunes males experiències
en l’empresa privada, amb una gran decepció... El 1963 trec
la plaça d’aparellador municipal per oposició, com a ajudant
de l’arquitecte municipal. En aquell temps teníem molta lli-
bertat en la nostra feina, fins i tot de projecte, i ens vam
dedicar a recuperar molts espais urbans de Tarragona: vam
dissenyar les avingudes de Catalunya i del Marquès de
Montoliu, la Plaça de la Generalitat, els jardins del carrer
Zamenhoff, la plaça S.Pere Sescelades... L’entrada a la ciutat
des de Llevant, per exemple, a la Via Augusta, també es va
dur a terme en aquella època. El punt central va ser aques-
ta gran pedra amb l’inscripció “Tarraco”: un bloc de 25
tones provinent de la pedrera de Ferran, de la pedrera
moderna, que ara sembla que es vol tornar a explotar, no

d’El Mèdol. I també vaig dirigir la instal·lació del monument
als castells de la Rambla Nova, en què, per cert hi surto a la
pinya. Per aquells anys es va començar a posar sobra la taula
la vertebració definitiva de la ciutat.
Vol dir la integració dels diferents barris?

Exacte. L’objectiu era aconseguir una ciutat mediterrà-
nia, amb volums equilibrats, fugint del desenvolupament típic
postindustrial amb barris dormitori, que moltes vegades
estan separats del nucli per accidents geogràfics, cas del riu
Francolí.Ara, aquesta integració de les barriades de Ponent
cada cop és més realitat.
Amb tanta feina, on quedava la seva vida d’artista?

Sempre he sabut treure temps, a més, jo intentava inte-
grar aquest vessant en la meva tasca diària, posar una mica
de creativitat en la rutina quotidiana. Pere exemple, els
poliedres d’informació turística que vam dissenyar, i, sobre-
tot, la carpa del Camp de Mart.
Una obra amb divisió d’opinions...

Com qualsevol aposta arriscada, diferenciadora... Això
va ser un gran repte professional, essent regidor Joan Vallvé:
vam ser una mica pioners en el món de l’arquitectura tèx-
til, avui integrada en els estudis de la Universitat de
Barcelona. En aquesta carpa vam col·laborar amb una
empresa de Bérgamo i amb la facultat de Milà, a Itàlia.Va ser
fantàstic professionalment: fer els estudis de prospecció del
terreny, analitzar les dades meteorològiques per vèncer la
força del vent, dissenyar una lona de 2.500 m2, equilibrar
l’estructura amb el perfil de les Muralles... En el seu dia va
ser una de les carpes més grans d’Europa, i actualment és la
més important d’Espanya en la seva categoria: i tot dissen-
yat i dut a terme bàsicament per un humil equip de funcio-
naris municipals... En aquest àmbit, em sento decebut pel
projecte que vaig presentar per al balcó del Mediterrani, una
torre de més de 300 metres d’alçada en forma de vela, amb
les set primeres plantes no construïdes per visualitzar el
mar, ascensors panoràmics... Un gran somni, la veritat... $



La religió catòlica dóna molta
importància —en unes èpoques més que en d’al-
tres- a les relíquies, és a dir, a les restes mortals, o
part d’aquelles, d’un sant o d’una persona consi-
derada santa o de coses relacionades amb ell.

Les relíquies donaven categoria a les catedrals,
monestirs o esglésies que les posseïen fins l’ex-
trem que el prestigi que gaudien als ulls dels fidels
depenia en molt bona mesura del nombre i quali-
tat de les relíquies que servaven.

La febre per aplegar relíquies arribà en alguns
casos a situacions extremes. Com a exemple
esmentarem el monestir citat per Alfonso de
Valdés en el seu Diálogo de las cosas ocurridas en
Roma al qual l’autor es refereix amb aquestes
paraules:

“El otro día, en un monesterio muy antiguo me mos-
traron la tabla de las reliquias que tenían, y vi entre
otras cosas que decía: “Un pedazo del torrente de
Cedrón”. Pregunté si era del agua o de las piedras de
aquel arroyo lo que tenían; dijéronme que no me bur-

lase de sus reliquias. Había otro capítulo que decía:“De
la tierra donde apareció el ángel a los pastores”, y no les
osé preguntar qué entendían por aquello. Si os quisiese
decir otras cosas más ridículas e impías que suelen
decir que tienen, como del ala del ángel Sanct Gabriel,
como de la penitencia de la Madalena, huelgo de la mula
u del buey, de la sombra del bordón de señor Santiago,
de las plumas del Spíritu Sancto, del jubón de la Trinidad
y otras infinitas cosas a éstas semejantes, sería para
haceros morir de risa.”1

No cal dir que situacions com aquesta meresque-
ren la total desqualificació no sols dels protes-
tants ans també dels catòlics d’idees avançades
entre els quals, certament, se situava Valdés, secre-
tari de cartes llatines de l’emperador Carles V.

La dèria per les relíquies no minvà amb l’arribada
de les llums, i la gent setcentista fou tant aficiona-
da a atresorar-ne com ho havia estat la que visqué
en els segles precedents. Com a exemple recor-
darem el fet que Felip V volgué que la col·legiata
de la Granja de San Ildefonso disposés d’una cape-
lla de les relíquies que posteriorment, a la mort
del sobirà, fou convertida en panteó reial i així,
enfront de l’altar de les relíquies de dita capella, es
troba el cenotafi de Felip V i Isabel de Farnese.

Eren moltes les persones de les classes benes-
tants i de l’aristocràcia que en el sis-cents i el set-
cents acaparaven relíquies com a signe de catego-
ria social, entre les quals tenim els nobles Pere-
Antoni Fernández de Còrdova, conegut com
Pere-Antoni d’Aragó, de la casa ducal de
Cardona2, Josep de Bofarull i Gavaldà i la seva
muller Maria Miquel3, Francesc de Bofarull i
Miquel i la seva esposa Teresa Mascaró4 i Pere-
Joan Garcia5 els quals donaren les seves relíquies
al monestir de Poblet, el primer, i al santuari reu-
senc de la Mare de Déu de Misericòrdia, els altres.

Donacions de relíquies per part de nobles 
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Els casos del monestir de Poblet 
i el santuari de Misericòrdia (segle XVIII)

Les relíquies donaven
categoria a les catedrals,
monestirs o esglésies
que les posseïen



Les relíquies de Poblet

Pere-Antoni d’Aragó arribà a atresorar una gran
col·lecció de relíquies que en la seva major i més
bona part passà per donació al monestir de
Poblet. El lliurament de les relíquies al monestir
de la Conca es féu en diverses tongades: la pri-
mera s’efectuà el 1671 i la darrera el 1701, quan
el donador ja havia mort. La col·lecció de relíquies
de Pere-Antoni fou col·locada en dos retaules d’a-
labastre, fets fer pel donador als escultors Grau,
de Manresa, plantats al presbiteri a ambdós cos-
tats de l’altar major6, i en una capella de l’església
que l’abat Rossell féu arranjar per a aquesta fina-
litat.7

Nosaltres, aquí, només ens farem ressò del darrer
lliurament de relíquies que, conjuntament amb un
lot de llibres,8 fou fet efectiu el 18 de maig de
1701 en mans de Dom Francesc Casassús, monjo
i arxiver del monestir, amb la presència com a tes-
timonis de Joan Martí, estudiant natural de Tamarit
de la Roqueta, i Gabriel Rovellat, pagès d’Alcover.
En total foren consignades trenta-una peces i sis
urnes i entre els centenars de relíquies que con-
tenien esmentarem relíquies de sant Carles
Borromeu, sant Antoni de Pàdova, santa Bàrbara,
santa Teresa, sant Gaietà, sant Joan Apòstol i
Evangelista, sant Fabià i santa Joana de la Creu.
Com a indicatiu de com eren aquests reliquiaris
transcrivim la descripció de quatre:

9
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Monestir de Poblet. Altar Major
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“Peana de madera con tres nichos de reliquias y encima
otro viril de palo santo con diferentes reliquias de após-
toles y mártires y por remate una cruz y a los lados
unas flores de bronce dorado”.
“Peana de bronce con tres piedras y otra peana de plata
sobredorada con un Sn. Pedro y cerco de flores, todo
de plata, y óbalo en medio con reliquias y unos ramille-
tecitos de cristal guarnecidos de plata”.
“Una cruz de plata llena de reliquias com peana bron-
ceada y sobrepuestos de plata, y una tarjeta al pie que
dícese saca ánima del purgatorio”.
“Otra [peana] del mismo género y echuras y encima de
un penyasco de plata Sn, Juan con cerco de plata de flo-
res, su cruz y banda en la mano y un óbalo en el medio
con reliquias.”9

Les relíquies de Misericòrdia

Durant el segle XVIII hi hagué entre els reusencs
la voluntat de convertir el santuari de la Mare de
Déu de Misericòrdia en un centre de culte presti-
giós i per aconseguir-ho no dubtaren pas a enri-
quir-lo amb un bon nombre d’obres d’art i objec-
tes de culte i veneració com ara les relíquies.
Entre les persones que lliuraren relíquies a l’ermi-
ta de Misericòrdia tenim  Josep de Bofarull i el seu
fill Francesc i Pere-Joan Garcia que, en un acte
conjunt celebrat al temple a les vuit de la tarda del
dia 30 de juny de 1776, feren donació dels cossos
dels màrtirs sant Vicenç, sant Pròsper i del cap i
“muchas partículas de huesos” del màrtir sant
Victorí. El primer era propietat de Josep de
Bofarull, el segon de Francesc de Bofarull i el ter-

cer de Garcia. El lliurament de les relíquies el
feren perquè consideraven que “permaneciendo
[les relíquies] en sus respectivas casas dichos san-
tos cuerpos y reliquias, sería poco el culto con
que los venerarían los vecinos de dicha villa
[Reus]” i per això,“animados de un ardiente zelo
de la religión”, acordaren cedir-los a l’ermita on
consideraven podrien rebre el culte apropiat.

Les relíquies les havien aconseguides a Roma10

—procedien del cementiri de Sant Llorenç i foren
autentificades per les autoritats pontificies el 12
de juny de 1773, sant Victorí, i el dies 25 i 27 de
maig de 1775, sant Vicenç i sant Pròsper.
L’arquebisbe de Tarragona Juan Lario y Lancis, un
cop veié les relíquies, donà llicència i facultat per
posar-les a la pública veneració sempre que fossin
col·locades “con la decencia y ornato correspon-
dientes”.

Val a dir que les relíquies no foren traslladades a
l’ermita de manera privada ans de forma pública
per tal com, el dia 27, la comunitat de preveres,
amb el capítol seglar i acompanyada de música,
passà a recollir-les pels domicilis dels donants i
les traslladà en processó a la prioral des d’on, el
dia 30, foren dutes, també en processó, fins a l’er-
mita.

En fer la donació, els propietaris de les relíquies
establiren sis condicions:

1a. Que si “en cualquier tiempo aconteciesse

10

Monestir de Poblet. Detall de l’Altar Major



NOTES 

1 Marcel BATAILLON, Erasmo y España, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 378.

2 Nasqué a Lucena (Andalusia) el 1611. Era el fill segon d’Enric Folc, duc de Sogorb i Cardona. Per matrimoni era mar-

quès de Pobar. Fou preceptor de l’infant Baltasar Carlos. L’any 1664 fou nomenat ambaixador a Roma i el 1666 virrei

de Nàpols.Acabat el virregnat napolità el 1672, va ser designat president del Consell d’Aragó, càrrec que ocupà fins a

la seva mort esdevinguda a Madrid l’1 de setembre de 1690.

3 Fill de Pere Bofarull i Teresa Gavaldà. Es casà el 1732 amb Maria Miquel i Pagès. Es dedicà als negocis i fou regidor i bat-

lle de Reus, batlle de Mascalbó i subdelegat de Marina de Reus i Salou. Obtingué els privilegis de ciutadà honrat, cava-

ller i noble els anys 1760, 1772 i 1774, respectivament. Morí a Reus el març de 1779.

4 Fill de Josep de Bofarull i Gavaldà. Es casà amb Teresa Mascaró i Sales. Fou síndic personer de Reus i administrador de

l’ermita de Misericòrdia o de l’hospital de Reus.Atorgà les darreres voluntats el 25 de juliol de 1791.

5 Es casà amb Cecília Pi. Es dedicà als negocis i aconseguí una fortuna remarcable. Fou vice-cònsol de la República de

Gènova a Reus.Aconseguí un privilegi de ciutadà honrat.

6 Aquests retaules es mantingueren en el seu lloc fins l’any 1963 en què foren retirats.

7 Agustí ALTISENT, Història de Poblet, 1974, p. 524.

8 Recordarem que Pere-Antoni va fer donació de la seva biblioteca al monestir de Poblet.

9 AHT. Protocols de Montblanc. Reg. 3555, s/f.

10 Ben segur que gràcies a les gestions de Pere-Joan Garcia que hi tenia un germà i molts contactes per les compres que

hi feia de fusta per a la fabricació de botes.

11 AHT. Protocols de Reus. Reg. 4976, f. 89-94.

12 Salvador-J. ROVIRA, La burgesia mercantil de Reus ennoblida durant el segle XVIII, Tarragona, Institut d’Estudis

Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1994, p. 159.

13 AHT. Protocols de Reus. Reg. 4976, f. 93.
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algún infortunio pensado y no pensado de
incendio, guerra u otro semexante en esta
hermita” es reservaven la facultat de “extraher
de aquella dichos santos cuerpos y reliquias
con sus urnas, llevarlos a sus propias casas o a
donde bien ls pareciere y retenerselas perpe-
tuamente, con facultad de disponer cada uno a
sus libres voluntades”.

2a. Que ningú podria extreure “la menor porción
de dichas santas reliquis” ni canviar les urnes
del lloc que els havia estat destinat.

3a. Que quan per rogatives hom volgués treure-
les de l’ermita, se’ls havia de demanar permís.

4a. Cada un dels donants rebria una petita relíquia
de sant Victorí.

5a. Les urnes respectives havien de ser col·loca-
des en els retaules fets fer per a servar-les.

6a. Les relíquies per a la seva custòdia, havien de
“cerrarse con puertas, cerrojos y llaves en los
mismos altares”.

Els administradors del temple i els donants de les
relíquies convingueren a col·locar-les en tres
retaules de nova factura i fer-ho en el lloc més
destacat del temple, el cambril, i fer-ho de la
manera següents: l’urna amb el cos sencer de sant

Vicenç a la part col·lateral de la estança que mira-
va a migdia; l’urna amb el cos de sant Pròsper a
l’altra peça col·lateral encarada a cerç, i l’urna amb
el cap i diversos ossos de sant Victorí a la peça
situada darrera el cambril que donava a ponent.11

Tots tres retaules, pensats com estoigs dels cos-
sos dels sants màrtirs, foren encomanats a
Francesc Bonifaç. Els de sant Vicenç i de sant
Pròsper foren finançats pels Bofarull i els suposà
una despesa de 1.130 lliures, 680 de les quals ser-
viren per pagar el treball de l’escultor.12 El de sant
Vicenç no fou finançat per Pere-Joan Garcia ans
pels administradors de l’ermita.13

Direm com a curiositat i ja per acabar, que la
devoció que els donants tingueren a sant Victorí
es traduí, en el cas de Pere-Joan Garcia, en la
imposició del nom del màrtir al seu fill primogènit
Victorí Garcia i Pi.$

SALVADOR-J. ROVIRA I GÓMEZ

Dr. en Història Moderna 
i professor de la URV
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Els Ricomà (I)
Aproximació a una nissaga tarragonina de capitans de
la carrera d’Amèrica a cavall entre el segle XVIII i el XIX

Introducció

Una de les nissagues mari-
neres més representatives de la matrícula de mar,
nadiua de la nostra ciutat, foren els Ricomà. Per bé
que aquest cognom estava especialment vinculat a
més personatges, amb interessos marítims, volem
deixar clar que els navegants, tema del nostre
estudi, són Marià Ricomà i Gabriel i els seus fills
Jaume, Marià i Josep. Aquesta breu semblança
com a armadors, capitans de la carrera d’Amèrica
i pilots (els tres germans), sense oblidar la seva
activitat mercantil, és, en bona part, el resultat
d’un tarannà valent, d’empenta i fins i tot agosarat,
el qual els portà a llargs periples, com veurem.
Hem de recordar que l’any 1800 el port fou auto-
ritzat a comerciar amb Amèrica i d’altres ports
estrangers.

Els protagonistes varen viure en un període, de la
nostra història, molt trasbalsat. Espanya, a les
darreries del segle XVIII, va entrar en guerra, una
vegada més, contra la Gran Bretanya (1779-1784),
després contra la Convenció Francesa (Guerra
Gran, 1793-1795) i al final també contra
Anglaterra (1796-1804). Al segle XIX les hostili-
tats contra els anglesos continuen fins l’inici de la
Guerra del Francès (1808-1814) on culmina una
època desastrosa, tant per terra com per mar.

En aquest darrer àmbit no podem passar per alt
el control de les rutes per part dels estols de les
nacions contra qui lluitàvem, i en especial la tot-
poderosa Royal Navy, la qual ens col·lapsava, cada
volta, el tràfic marítim A més, a tot això, hem de

sumar els seus respectius corsaris i, en especial,
les 120 patents de cors que atorgaren les autori-
tats britàniques de Menorca entre el gener de
1799 i el setembre de 18001 (l’illa retorna a
Espanya el 1802), sense oblidar-nos de la sempi-
terna amenaça algeriana.

Per tant, aquesta navegació depredadora va actuar
anys i panys com un flagell, en el nostre
Mediterrani.

Quant a ultramar, el moviment secessionista de
les colònies d’Amèrica va provocar, en les prime-
res dècades del segle XIX, situacions comprome-
ses per a les nostres embarcacions, arribant a
casos paradoxals com és el cas de l’any 1814 quan
la goleta “La Brillante” del lloretenc Joan A. Conill,
la van despatxar, les autoritats insurrectes de
Cartagena de Indias2 i al fer escala a Santa Marta,
a la mateixa costa (Virregnat de Nueva Granada)
se l’informà que el rol i la patent  que li havien lliu-
rat eren il·legals i, de seguir el viatge amb aquella
documentació, s’exposava a ser capturat per cor-
saris espanyols procedents de Cuba, amb base a
l’Havana, que pillardejaven per aquelles aigües.
Aleshores el comandament espanyol li facilità un
nou passaport.3 La justificació legal la trobem en
l’article 30 de l’ordenança del Cors, de 1801, on
diu: Toda embarcación de cualquier especie armada
en guerra o mercancía que navegue con bandera o
patente de Príncipes o Estados enemigos, será buena
presa con todos los efectos que a bordo tuviere, aun-
que pertenezcan a vasallos míos...

El mateix any els insurgents de Montevideo,
(Virregnat del Rio de la Plata) empraven procedi-
ments  més dràstics, segrestaven el vaixell i el
jutge de confiscacions estimava el seu valor i si es
volia recuperar s’havia d’abonar el seu import4 i,
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Anvers i revers de la contrasenya (en pergamí) rehabilitada a favor de Marià Ricomà l’any 1818. Cal recordar que la meitat superior del
document restava en mans del corsaris algerians i servia de salconduit. Les dues parts havien d’encaixar.

Museu Marítim de Barcelona. Centre de documentació marítima. Reg. 2795
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per tant, amb el risc afegit d’esdevenir-se bona
presa pels propis conterranis, al fer-se a la vela
vers Espanya.

Aquest era el teatre d’operacions, en aquells
moments, on actuaven les flotes oficials i la pira-
teria sancionada dels dos bàndols.

La Guerra del Francès
a Tarragona

Durant el setge per part de les tropes napoleòni-
ques del general Suchet començà l’emigració de
molts dels seus habitants i sobre tot a partir de la
pèrdua del fortí de l’Oliva, al maig de 1811, es va
accentuar l’èxode de la població a la recerca de
zones més segures. Un dels llocs escollits pels
Ricomà fou l’arxipèlag Balear, del qual són les pri-
meres informacions que disposem del comença-
ment d’una activitat naviliera no subordinada a
patronies alienes als seus propis vaixells, ja que en
un principi dos dels germans es faran càrrec de la
suprema autoritat de les l’embarcacions.

Marià Ricomà i Gabriel

Va néixer el 14 de març de 1762.5 Era fill de Jaume
Ricomà i Marianna Gabriel, pescadors, de
Tarragona.

Amb motiu d’haver contret esposalles amb Tecla
Martí i Glòria, filla de Joan Martí i Francesca
Glòria, de Sarral, difunts, atorgà el dia 22 d’agost
de 1781 procura a Pau Esmelt, també pescador de
la nostra ciutat, perquè el representés en la cele-
bració del seu casament, ja que per causes alienes
a la seva voluntat havia de restar absent, a la vega-
da que feia jurament de no haver fet cap altra pro-
mesa de matrimoni, ni tampoc vot de castedat per
professar en religió.6 Li tenim documentats sis
fills: Jaume, Francesc, Marià, Josep,Tomàs i Tecla.

El mes d’agost de 1794 figura en una llista d’hàbils
dels matriculats de Tarragona, pel sorteig del
sometent, encara que es fa constar que els rela-
cionats estaven exempts per anar a la campanya
contra els francesos per raons d’edat o xacres.7
Creiem que se’n deslliurà per aquesta darrera

causa, ja que llavors solament tenia 32 anys, la qual
cosa ens fa pensar que la titulació de capità de la
Carrera d’Amèrica, que figura a les escriptures i
demés papers, la devia acreditar abans d’aquesta
data, per tal com no hem trobat informació dels
seus viatges ultramarins. A partir que els seus fills
assumeixin el comandament dels vaixells, es res-
ponsabilitzà de les caucions que s’havien de donar
a les autoritats de marina, perquè els hi lliuressin
la patent reial o passaport per poder navegar.
Volem destacar que totes les quantitats avalades
són un indicador de la meitat del valor de l’em-
barcació.

En el repartiment detallat de la capitació, ordena-
da per la Junta Superior del Principat, el 19 de
gener de 1810, figura domiciliat al carrer Sant
Domènec número 10, en la qual li fou assignada
una taxa de 12 pessetes, que fou el gravamen, jun-
tament amb el de Josep Borderi, el més onerós
que el fisc aplicava als pilots i patrons.8

L’11 d’agost de 1813, aleshores afocat a Ciutat de
Palma, va comprar a Magí Julià, mestre calafat de
Maó, la pollacra “Nuestra Sra. del Carmen” pel
preu de 3.550 duros. Tenia una capacitat de 130
tones d’arqueig i havia pertangut a Pau Rabassa,
resident en aquells moments en aquella ciutat.9 El
16 d’octubre d’aquell any confià el seu govern al
seu fill Jaume, segon pilot, de 29 anys.10 En el
mateix acte fa constar, al comandant de marina,
que com a propietari del 50% de la pollacra “Santa
Alberta”, d’un port de 140 tones, i apoderat de
Jacob Theilig, mercader de Tarragona i parçoner
de l’altra meitat, designa al seu fill Marià, de 24
anys, matriculat a Maó, i amb titulació de tercer
pilot, com a capità de l’embarcació.11

Una vegada les autoritats franceses intruses aban-
donen Tarragona novament s’hi aposentà i, el 14
d’abril de 1814, comprà a carta de gràcia un celler
amb un cup al matrimoni Tomàs i Teresa Dolsa i al
seu fill, confiters, situat al carrer de Sant
Domènec, pel preu de 300 lliures. En el supòsit
que els venedors volguessin fer ús del dret de
lluir-lo, se li havia de concedir un termini perquè
pogués vendre el vi emmagatzemat.12

El mes de maig de 1816 fou nomenat diputat del
comú, en substitució de Josep Antoni de
Castellarnau.13 Exercí el càrrec fins l’any 1822.

El primer d’octubre de 1816 i, de resultes d’haver-
se maridat la seva filla Tecla amb l’adroguer
Sebastià Serrahima, fadrí, i atès els pactes signats
en els capítols matrimonials, el matrimoni Ricomà
li va fer donació de 2000 lliures i roba. El seu pro-
mès firmà carta dotal i d’espòlit per 1000 lliures.14

Amb la pèrdua del fortí de
l’Oliva davant les forces
franceses, el maig de 1811,
s’accentua l’èxode de població
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El 21 de desembre de 1816, juntament amb la seva
esposa, formalitzen, davant de notari, l’encarrega-
ció de dos censals morts, ja creats, l’un per un
import de 140 lliures i l’altre de 50 lliures, a favor
de la Confraria de Santa Maria dels Preveres de la
Catedral, amb motiu d’haver adquirit una peça de
terra de cinc jornals, a la partida de la Budallera,
al matrimoni Miquel Gabriel i Francesca Aymat,
pagesos, pactant-se que del seu import es retin-
guessin dites quantitats que empenyoraven el
tros. El preu de la finca fou de 2.000 lliures.15

El mes d’abril de l’any següent comprà, pel preu
de 560 lliures, a Joan Bertran, confiter, un jornal de
terra d’horta a la partida del Rec Major, a la pri-
mera parellada.16 El mes d’agost d’aquell any com-
prà, al matrimoni Miquel Gabriel i Francesca
Aymat, una peça de terra al terme de la Budallera
pel preu de 1.000 lliures.17

En satisfacció de tots els drets de la llegítima
paterna i materna el 10 de setembre de 1817,
entreguen al seu fill Francesc 1.000 lliures.18 Tres
dies després fan donació a l'altre fill Marià de la
mateixa quantitat per iguals conceptes, per bé que
en aquest document figura com a donador, junta-
ment amb els seus pares, el seu germà Jaume, la
qual cosa en fa pensar que aquest darrer actua
com a futur hereu.19

Juntament amb la seva dona, l’11 d’agost de 1818,
comprà a carta de gràcia el primer pis d’una casa
al carrer de les Salines a Ignasi Bartroli, mestre
sabater. Motivà aquesta compravenda l’acumulació
d’un deute que Bartroli havia contret amb el
matrimoni Ricomà per un total de 500 lliures i
que, en aquells moments, no podia saldar.20

L’agost de 1821 legalitzà la retrovenda de tres
peces de terra, que havia adquirit a carta de grà-
cia, a favor dels germans Josep i Tecla Gil, pagesos,
pel preu de 1.079 lliures i 8 sous.21

El dia 24 de desembre de 1821 satisféu la quantitat
de 10 lliures a Antoni Muñoz, corredor públic, pels
honoraris acreditats per les gestions practicades
per l’encant, durant 20 dies, d’una casa ubicada a la
Plaça dels Sedassos, que sortia per un import de
1.000 lliures, i que fou retirada de la subhasta per
manca d’un licitador que millorés la postura.

Aleshores la va comprar directament als marmes-
sors de Bonaventura Portella, muller que fou de
Francesc Grau, pagès,22 i dels quals es va subrogà el
pagament que havien d'efectuar els testamentaris.
En l’acte de compravenda es pactà que es retin-
guessin 200 lliures per l’encarregació d’un censal
mort, ja creat d’igual capital, a favor d'Andreu

Borràs, adroguer, i que hipotecava l’habitatge23.
El dia 25 de març de 1832, morí la seva muller a
l’edat de 74 anys.24 Ell la sobrevisqué poc més
d’un any. El 29 de maig de 1833 lliurà el seu testa-
ment clos al notari de Tarragona Francesc Puñet, i
el 15 de juliol d’aquell any moria.25 Tot seguit es
va fer públic el contingut del testament a requeri-
ment de l’esposa del seu fill Francesc, atenent que
aquest es trobava a Amèrica.

Designà com a marmessors, perquè tinguessin
cura de complir i executar la seva darrera volun-
tat, a Rafael Galí, comensal de la nostra Catedral i
al seu fill Francesc. Després de disposar del paga-
ment dels seus deutes, de l’enterrament i sufragis,
establí el repartiment dels seus béns d’aquesta
manera.

Al seu fill Francesc i a la seva dona Marianna Rufí,
els hi va fer donació del següent patrimoni:

- Casa al carrer de Sant Domènec, número 10
i els mobles.
- Una vinya amb una caseta a la partida de la
Budallera.
- Una vinya, part garriga, a la partida de la
Budallera.
- Una vinya a la partida de Terres Cavades
(empenyorada en 1.200 lliures)
- Un celler (hipotecat en 300 lliures)

A part els obligà a dotar a la seva néta Tecla
Ricomà i España, quan es maridés, amb 600 lliures.

Al seu fill Jaume, que en principi era el legatari, li
lliurà la legítima paterna que consistí en la meitat
de:

- La mota de 1.000 duros que tenia invertida
en la goleta “La Catalana”
- Dels 500 duros del cost del negre.
- Dels 100 duros que havia deixat al mestre de
pilots.

En total va rebre 800 duros amb el deure de satis-
fer la resta de dot del seu germà Josep.

Sospitem, encara que no ho podem afirmar, que el

El moviment secessionista de
les colònies d’Amèrica causà
situacions compromeses a
principi del segle XIX
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canvi d’hereu podria ser degut a la sol·licitud, vers
els seus pares, per part d’en Francesc i la seva
muller, tenint en compte que vivien tots plegat al
mateix immoble del carrer de Sant Domènec.26

Com a punt final, podríem dir que una  part de la
seva activitat de negoci consistí en les compres a
carta de gràcia o perpètuament de béns arrels. Les
primeres com a prestador i les segones com
inversions de mercadeig. $

JOSEP MARIA SANET I JOVÉ
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ActualitatActualitat ###

El agua de consumo humano

El día 21 de Febrero de 2003 se
publicó en el B.O.E. el Real Decreto 140/2003 por
el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua destinada a consumo humano
como transposición de la Directiva Europea
98/83/CE. La nueva Reglamentación que aporta
una mayor seguridad y un mayor control en el
agua potable, establece unos parámetros analíti-
cos que deben verificarse en el mismo grifo del
consumidor.

Este concepto obliga a garantizar que las instala-
ciones interiores en los edificios cumplan con
unos estrictos criterios de calidad que eviten el
cambio de la calidad del agua suministrada por la
compañía. Asimismo el CEN (Comité Europeo de
Normalización) está desarrollando las normas de
las instalaciones interiores y de los productos y
equipos de tratamiento de agua en edificios. El
desarrollo de estas normas, y su cumplimiento,
será muy importante para la autorización de cual-
quier equipo en una instalación.

En lo referente a los propios productos utilizados
en la construcción, se creó en 1999 un grupo
regulador, RG-CPDW, con el fin de establecer las
bases para la realización de un Esquema de
Aceptación Europeo (E.A.S.). El EAS exigirá asi-
mismo toda un serie de ensayos de aceptación
para los productos de construcción en contacto
con agua destinada a consumo humano. Por otra
parte, en todo circuito de agua, también deben
considerarse siempre las obligaciones derivadas
del cumplimiento del Real Decreto 909/2001 para
la prevención de la legionelosis.

Es imprescindible pues que todos los profesiona-
les implicados en el diseño y en las instalaciones
en edificios conozcan en detalle las repercusiones
de todas estas normativas para poder enfocar sus
actividades bajo el respeto a la legislación actual y
futura.

1 - El Real Decreto 140/2003
relativo a la calidad del agua
destinada a consumo humano

El Real Decreto 140/2003 publicado el 21.02.2003
surge como transposición de la Directiva Europea
98/83/CE. Sus aspectos más significativos son:

Ámbito de aplicación

El R.D. se aplica a:
- Agua para uso doméstico.

“Todas aquellas aguas, ya sea en su estado original, ya
sea después del tratamiento, utilizadas para beber, coci-
nar, preparar alimentos, higiene personal y para otros
usos domésticos, sea cual fuere su origen e indepen-
dientemente de que se suministren al consumidor, a
través de redes de distribución públicas o privadas, de
cisternas, de depósitos públicos o privados (Artículo
2.1.a)”.

- Agua en la industria alimentaria
“Todas aquellas aguas utilizadas en la industria alimen-

La nueva reglamentación
establece unos parámetros
que deben verificarse en el
mismo grifo del consumidor

Nueva legislación y futuras normativas en desarrollo
relacionadas con su calidad, y su influencia en la edificación
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taria para fines de fabricación, tratamiento, conserva-
ción, comercialización de productos o sustancias desti-
nadas al consumo humano, así como a las utilizadas en
la limpieza de las superficies, objetos y materiales que
puedan estar en contacto con los alimentos (Artículo
2.1.b)”.

- Agua en hoteles, centros comerciales,
servicios, etc.
“Todas aquellas aguas suministradas como parte de una
actividad comercial o pública, con independencia del
volumen medio diario de agua suministrado (Artículo
2.1.c)”.

Quedan excluidas las aguas de bebida envasada,
los medicamentos, las aguas mineromedicinales en
balnearios y las aguas cuya calidad no afecte a la
salud.Asimismo también se excluyen todas aque-
llas aguas de consumo humano procedentes de un
abastecimiento individual y domiciliario o de una
fuente natural que suministre como media menos
de 10 m3 diarios de agua, o que abastezca a menos
de 50 personas, excepto cuando se perciba un
riesgo potencial para la salud de las personas deri-
vado de la calidad del agua.

Control de la calidad del agua en el grifo del
consumidor

Este es un nuevo concepto muy importante y con
múltiples repercusiones: “Corresponde a los munici-
pios el autocontrol de la calidad y el control en grifo del
agua que consume la población en su municipio cuando
la gestión del abastecimiento sea de forma directa
(Artículo 4.4)”.

El agua de consumo humano que se pone a dis-
posición del consumidor, deberá cumplir los
requisitos de calidad especificados “en el punto en
el cual surge de los grifos que son utilizados habitual-
mente para el consumo humano, para las aguas sumi-
nistradas a través de una red de distribución, dentro de
los locales, establecimientos públicos o privados y
domicilios particulares (Artículo 6.a)”. Los paráme-
tros a controlar en el grifo del consumidor son, al
menos:

- Olor, sabor y color
- Turbidez
- Conductividad
- pH
- Amonio
- Bacterias coliformes
- Escherichia coli (E.coli)
- Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u

otro parámetro: cuando se sospeche que la insta-
lación interior tiene este tipo de material instala-
do.

- Cloro libre residual y/o cloro combina-
do residual: cuando se utilice cloro o sus deriva-

dos para el tratamiento de potabilización del agua.
En caso de incumplimiento de los valores para-
métricos, se tomará una muestra en el punto de
entrega al consumidor (Artículo 20.2).

Las compañías de agua suministran un agua que
cumple con los criterios de potabilidad hasta la
acometida de los edificios. “La responsabilidad de
los gestores finaliza en el punto de entrega a otro
gestor o en la llave de paso general de la acome-
tida del consumidor (Artículo 4.2)” . No obstan-
te, teniendo en cuenta que el control de la calidad
del agua consumida se realiza en el grifo del usua-
rio, es imprescindible que pueda garantizarse que
los parámetros controlados en el agua no sufran
modificaciones como consecuencia de la instala-
ción del edificio. Para ello se establecen los
siguientes conceptos:

a) Responsabilidad del usuario en el
mantenimiento de su instalación

Los propietarios de los inmuebles “son responsa-
bles de mantener la instalación interior a efectos
de evitar modificaciones de la calidad del agua de
consumo humano desde la acometida hasta el
grifo (Artículo 4.7)”.Asimismo los titulares de los
establecimientos que desarrollen actividades
comerciales o públicas “deberán poner a disposi-
ción de sus usuarios agua apta para el consumo
(Artículo 4.3)”.

b) Desinfección de la instalación en caso
de mantenimiento o reparación

“Antes de su puesta en funcionamiento y después de
cualquier actividad de mantenimiento o reparación que
pueda suponer un riesgo de contaminación del agua de
consumo humano, se realizará un lavado y/o desinfec-
ción del tramo afectado de tuberías con sustancias que
señala el artículo 9, y los productos de construcción de
éstas deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo
14 (Artículo 12.2)”

c) Control de todos los productos y
equipos utilizados para el tratamiento del agua

“Cualquier sustancia o preparado que se añada al agua
de consumo humano deberá cumplir con la norma
UNE-EN correspondiente para cada producto y vigen-
te en cada momento (Artículo 9.1).”
“Los aparatos de tratamiento en edificios no podrán
transmitir al agua sustancias, gérmenes o propiedades
indeseables o perjudiciales para la salud y deberán cum-
plir con lo dispuesto en el artículo 14. La comercializa-
ción de estos aparatos estará sujeta a su homologación
previa (Artículo 10.4)”.
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Para la homologación de los productos y equipos
de tratamiento del agua el Ministerio de Sanidad
está realizando un censo de este tipo de equipos
y sustancias, para lo cual ha establecido la obliga-
toriedad de realizar una comunicación a todas las
empresas que los comercialicen: “Las empresas que
comercialicen cualquier sustancia para el tratamiento
del agua de consumo humano o productos de cons-
trucción en contacto con el agua de consumo humano
deberán remitir, a la Dirección General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo el impre-
so que figura en el Anexo VIII o en el anexo IX, en el
plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de
este Real Decreto. Con ello se elaborará un censo de
sustancias para el tratamiento del agua y un censo de
productos de construcción en contacto con el agua de
consumo humano. (Disposición transitoria cuarta)”.

d) Control de los productos de cons-
trucción.

El control de las características de los productos
de construcción en contacto con el agua destina-
da a consumo humano se realizará a través del
EAS. Por su importancia este concepto se tratará
en un apartado especial.

Parámetros controlados

Se distingue entre:
* Parámetros microbiológicos, químicos y de
radioactividad (Anexo I - A, B y D).

Indican la calidad de agua y son siempre
obligatorios para que el agua sea apta para el con-
sumo.

* Parámetros indicativos (Anexo I - C).
Indican el correcto funcionamiento de la

red de distribución. No son, como concepto, obli-
gatorios para que el agua sea apta para el consu-
mo. “En el caso de incumplimiento de parámetros del
anexo I, parte C, la autoridad sanitaria valorará la cali-
ficación del agua como «apta o no apta para el consu-
mo humano» en función del riesgo para la salud
(Artículo 27.7)”.

Por ejemplo, un valor de hierro superior al máxi-
mo indicado (0,2 mg/l) sería generalmente indica-
tivo de un proceso de corrosión. El agua no deja-
ría de ser apta para su consumo, pero deberían
tomarse las medidas necesarias para sustituir el
elemento corroído.

Si bien los parámetros indicativos no son obliga-
torios, el Artículo 14 establece claramente que
“Los productos que estén en contacto con el
agua de consumo humano, por ellos mismos o
por las prácticas de instalación que se utilicen, no
transmitirán al agua de consumo humano sustan-

cias o propiedades que contaminen o empeoren
su calidad y supongan un incumplimiento de los
requisitos especificados en el anexo I o un riesgo
para la salud de la población abastecida”.

Así pues al hacer referencia a la totalidad del
Anexo I todos los productos de construcción y
los equipos de tratamiento en contacto con el
agua de consumo humano, no deben incumplir las
especificaciones del Anexo I en su totalidad inclu-
yendo los parámetros especificados en el Anexo I
- C. Los efectos más importantes de este artícu-
lo en relación con los principales valores paramé-
tricos indicativos son:

- El recuento de colonias a 22 ºC se limi-
ta a 100 UFC/ml a salida de ETAP y sin cambios
anómalos en la red de distribución.

En equipos con una gran superficie de contacto
(como son, por ejemplo, los descalcificadores,
debido a la resina de intercambio iónico) este
valor puede elevarse en caso de bajos consumos
de agua. Para evitarlo es importante utilizar des-
calcificadores con sistemas automáticos de rege-
neración cada 96 horas en ausencia de consumo
y con dispositivos de sanitización en cada regene-
ración.

- El nivel de Sodio se limita a 200 mg/l.

Este valor es importante en el tratamiento del
agua mediante descalcificación puesto que en
este tipo de equipos el nivel de sodio se eleva de
manera proporcional a la dureza eliminada,
aumentando 4,6 mg/l por cada 1 ºf de dureza eli-
minado. En muchos casos para durezas elevadas o
para aguas que ya de por sí tengan un importan-
te contenido en sodio, deberán considerarse
otras alternativas para el tratamiento de incrusta-
ciones calcáreas, por ejemplo, mediante dosifica-
ción de inhibidores de incrustaciones o mediante
equipos físicos.

- El nivel de cloruros se limita a 250 mg/l.

Al igual que ocurre en los descalcificadores, en un
equipo de eliminación de nitratos por intercam-
bio iónico, el nivel de cloruros aumenta 5,7 mg/l
por cada 10 mg/l de ión nitrato eliminado.

- El agua en ningún caso deberá ser agre-
siva ni incrustante. El resultado de calcular el
Índice de Langelier debería estar comprendido
entre +/- 0,5.

Los equipos de tratamiento que modifiquen la
composición química del agua (descalcificación,
corrección del pH, desalinización, etc.) deberán
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considerar asimismo el cumplimiento de este
parámetro.

- No existe un nivel de dureza residual
mínima obligatoria.

La anterior Reglamentación obligaba a mantener
una dureza residual mínima de 15 ºf en aguas des-
calcificadas o desalinizadas. El nuevo Real Decreto
no establece ningún valor mínimo obligatorio. La
dureza residual queda en manos del diseño del
tratamiento de aguas pero éste debe garantizar
que al descalcificar el agua no se produzca corro-
sión en las instalaciones según se prescribe en el
punto anterior.

2 - Normas Europeas

El CEN (Comité Europeo de Normalización) es el
órgano encargado de las Normas Europeas.
AENOR representa a España en el CEN, que está

organizado sobre la siguiente estructura (Fig. 1):
FIG. 1  - ESTRUCTURA DEL CEN

El Comité Técnico (TC) que tiene asignados los tra-
bajos de normalización en los productos y equipos
relacionados con el suministro de agua es el TC-
164. Sus trabajos se reflejan en la siguiente tabla:

TC-164 – SUMINISTRO DE AGUA

GRUPO DE TRABAJO TEMAS DE NORMALIZACIÓN

(WG)
WG-1 Sistemas exteriores y componentes
WG-2 Sistemas interiores y componentes
WG-3 Efecto de los materiales en contacto

con el agua destinada a consumo humano

WG-4 Protección contra la contaminación del agua
WG-5 Tubos de hormigón
WG-6 Tubos y accesorios de conexión de

fibrocemento (WG no activo)
WG-7 Válvulas y accesorios de conexión en edifi-

cios
WG-8 Grifería sanitaria
WG-9 Tratamiento del agua potable. Productos

químicos
WG-10 Almacenamiento de agua fría y caliente

en viviendas
WG-11 Producción de agua (WG no activo)
WG-12 Tuberías flexibles para suministro de agua
WG-13 Equipos de tratamiento del agua en el

interior de edificios

Asimismo, en lo que respecta a los equipos de tra-
tamiento de agua en el interior de edificios, el
WG-13 está desarrollando las siguientes normas:

WG-13 - EQUIPOS DE TRATAMIENTO DEL
AGUA EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS

NORMA ESTADO A 30.05.2003
1. Filtros mecánicos.
Grado de filtración de 80 a 150 µm

Aprobada y ratificada. EN 13443-1
2. Filtros mecánicos.
Grado de filtración de 1 a 80 µm

Pendiente de voto formal
3. Sistemas de dosificación
de productos químicos
con dosis preajustada

En encuesta pública
4. Sistemas de dosificación
de productos químicos
sin dosis preajustada

Pendiente de realización
5. Descalcificadores En encuesta pública
6. Desnitratadores Pendiente de realización hasta

la finalización de la norma
sobre descalcificadores

7. Sistemas electrolíticos
con ánodos de aluminio

En voto formal
8. Equipos para aumentar la dureza del agua

En realización
9. Sistemas de desinfección
mediante radiación ultravioleta En realización
10. Equipos de separación
mediante membranas (microfiltración,
ultrafiltración, nanofiltración
y ósmosis inversa) En encuesta pública
11. Filtros compuestos
y filtros de carbón activo

En realización
12. Instalación, funcionamiento
y mantenimiento En realización.
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El desarrollo de estas Normas proporcionará la
base para la homologación de los productos y
equipos en contacto con agua destinada a consu-
mo humano y, por consiguiente, deben ser teni-
das en consideración.

3 - El Esquema de Aceptación
Europeo E.A.S

Cada Estado Miembro de la UE tiene o puede
tener sus propias reglamentaciones y normas
para los productos y/o materiales usados en con-
tacto con el agua potable, constituyendo un
Esquema de Aceptación Nacional. El objetivo es
asegurar que los productos que se usen en con-
tacto con el agua potable no causen ningún ries-
go para la salud de los consumidores, ni modifi-
quen la calidad de agua potable, incluyendo sabo-
res y olores. Los requisitos de los ensayos y los
criterios y niveles de aceptación pueden variar
entre los diversos Estados Miembros (EM) y pue-
den constituir obstáculos comerciales cuando un
EM exige volver a probar productos que ya se han
aceptado en otro EM en la Unión Europea.

En la estructura de la Directiva de Productos de
Construcción (CPD) estos obstáculos se deben
eliminar a través de la armonización de las espe-
cificaciones de los productos. Para ello, un Grupo
de Reguladores creado en 1999 está desarrollan-
do un Esquema de Aceptación Europeo (EAS)
para los Productos de la Construcción en contac-
to con el Agua Potable (CPDW), el cual permitirá
a los EM cumplir las exigencias de la Directiva de
Agua Potable (DWD), sin crear obstáculos
comerciales gracias a la aproximación de las regu-
laciones correspondientes de cada estado
mMiembro.

El EAS permitirá a fabricantes, compañías de agua
y consumidores beneficiarse de los efectos de un
mercado único. El EAS reemplazará los esquemas
nacionales y proporcionará una base europea
para evaluar los productos. Cuando éstos reciban
una valoración favorable bajo el EAS, llevarán la
marca CE con un logotipo EAS específico (CE-
EAS).

El EAS se incorporará en las Normas Europeas
mediante unos anexos denominados “ZA” y
“Z/EAS” en los cuales estarán reflejados los ensa-
yos a realizar y los criterios de aceptación. El
anexo ZA se referirá a las características mecáni-
cas y el anexo Z/EAS a la conformidad para el
contacto con agua destinada a consumo humano.
Este sistema permitirá a los Grupos de Trabajo
del CEN continuar sus trabajos en la realización
de Normas Europeas y posteriormente incluir las

especificaciones del EAS.

Estructura del análisis EAS completo y del
programa de controles

Se prevé que la estructura del análisis del EAS y el
programa de controles referente a la conformi-
dad para el contacto con agua destinada a consu-
mo humano comprenderán 4 elementos:

* Cumplimiento de los requisitos de las listas
positivas. El RG-CPDW creará listas positivas
europeas para monómeros, aditivos, colorantes,
recubrimientos, cauchos, polímeros epoxi, grasas,
selladores, disolventes, adhesivos y metales.

* Ensayos de la serie 1
- Organolépticos:olor,sabor,color y turbidez
- Demanda del cloro
- TOC

* Ensayos de la serie 2
- Parámetros significativos de la DWD,

de acuerdo con la composición del producto y los
anexos de la DWD

- Detección de substancias de las listas
positivas y, cuando se precise, análisis de artículos
identificados para su examen "caso por caso"

* Ensayos de la serie 3
- Incremento de crecimiento microbiano
- GCMS. Identificación de substancias no

descritas
- Citotoxicidad

No todos los productos deberán cumplir con
todos los ensayos; en algunos se establecerá un
nivel reducido de pruebas (Productos de
Valoración Reducida) para simplificar su acepta-
ción. El desarrollo de los diversos métodos de
ensayo y criterios de evaluación del EAS está
actualmente previsto para finales del 2006.

4 - Otra legislación que debe
considerarse en la edificación.
Real Decreto 909/2001 para la
prevención de la legionelosis

El R.D. 909/2001 para la prevención de la legione-
losis debe tenerse asimismo en consideración en
el momento de diseñar cualquier instalación de
agua en el interior de edificios. En particular se
debe tener presente que:

* Se debe garantizar la desinfección continua del
agua de aporte
Este concepto es muy importante siempre que



exista un depósito de acumulación, ya que el
cloro que se utiliza como desinfectante es un gas
y, como todos los gases, tiene tendencia a pasar al
aire (especialmente en épocas de altas tempera-
turas) disminuyendo progresivamente su concen-
tración en el agua hasta llegar a ser nula. Siempre
que exista un depósito de acumulación, a pesar de
que el agua de red venga ya clorada, es imprescin-
dible realizar un control y una regulación del valor
de cloro residual, ajustando dicho valor en caso
necesario para poder garantizar la desinfección
del agua.

Para ello se utiliza normalmente un circuito de
recirculación con un equipo electrónico que con-
trola el valor de cloro residual en el depósito de
acumulación y, en caso de que este valor se sitúe
por debajo del límite establecido, pone en marcha
una bomba dosificadora que inyecta hipoclorito
sódico hasta conseguir el valor previsto (Fig. 2).

* Se debe evitar la contaminación del agua

La red de circulación del agua debe ser estanca y
sin posibilidad de mezcla de aguas de distintas
calidades. Los depósitos de acumulación deberán
estar tapados.

FIG. 2 – ESQUEMA DE REGULACIÓN Y CON-
TROL DE CLORO RESIDUAL

* Se deben controlar las temperaturas en los cir-
cuitos de agua fría y agua caliente

En el circuito de agua fría las tuberías deben estar
suficientemente separadas de las de agua caliente
para evitar que, por este motivo, la temperatura
del agua fría sea superior a 20 ºC. El circuito de
agua caliente deberá mantenerse a una tempera-
tura mínima de 60 ºC en el depósito de acumula-
ción y de 50 ºC en los puntos más alejados o en
el retorno. Si se utilizan conducciones de acero
galvanizado debe tenerse presente que siempre
será preferible aislar las tuberías y evitar tempe-
raturas excesivas de acumulación para cumplir
con el R.D., ya que en este material por encima de
60 – 70 ºC, en función de las características del
agua, pueden favorecerse los procesos de corro-
sión.

5 - Conclusiones

Las nuevas Reglamentaciones y las nuevas
Normas y Directivas Europeas, proporcionan una
mayor seguridad en los circuitos de agua destina-
da a consumo humano, pero como consecuencia
de ello requieren un mayor control y unas mayo-
res exigencias de calidad.Todos los profesionales
implicados deben conocer perfectamente las
características del agua y de su interacción con
los diversos circuitos existentes en un edificio
para poder garantizar que en el grifo del usuario
se disponga permanentemente de un agua con-
forme a la legislación existente.
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Constantí
UN ESPAI D’OPORTUNITATS

$ Un municipi

amb una FORTA PROJECCIÓ
$ UBICACIÓ ESTRATÈGICA

al Camp de Tarragona

$ El segon POLÍGON INDUSTRIAL

de Catalunya

$ Futura connexió directa

amb L’AEROPORT DE REUS
$ Enllaç ràpid

amb L’AUTOPISTA A7
$ VIURE A 5 MINUTS

de Tarragona i 8 de Reus

$ Òptims EQUIPAMENTS

esportius i culturals
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Microsoft Outlook Express

INTRODUCCIÓN. La comunicación y
sus diversos métodos han sido protagonistas del
desarrollo de la humanidad, desde las primeras
señales y emisión de sonidos del hombre troglo-
dita hasta las más altas tecnologías de comunica-
ción del hombre moderno; es en este sentido que
las comunicaciones modernas nos ofrecen
muchas alternativas para los fines pertinentes a la
comunicación.

El correo electrónico es uno de los medios más
empleados y populares a nivel mundial, haciéndo-
se su uso indispensable para el envío de mensajes
y ficheros entre los usuarios de la gran red mun-
dial Internet.

Este artículo se enfocara en la herramienta de
administración de correo electrónico OUTLO-
OK EXPRESS, de la Microsoft Corp.,- no intenta-
mos enfocar los diversos protocolos ni clasificacio-
nes –la utilización de las reglas de mensajes, con las
cuales podemos añadir seguridad en cuanto a los
correos electrónicos recibidos, organizar y admi-
nistrar los correos según distintos criterios.

Reglas de mensaje

Si el volumen de correo electrónico entrante es
grande, Outlook Express puede ayudarle a proce-
sarlo con más eficacia. Puede utilizar las reglas de

Outlook Express para organizar automáticamente
los mensajes entrantes en diferentes carpetas,
marcar determinados mensajes con colores, res-
ponder o reenviar automáticamente ciertos men-
sajes, eliminar mensajes y muchas otras posibilida-
des.

Reglas de Seguridad 
Ante los problemas de spaming mundial y correo
no deseado (ya sea de un simple usuario o de
todo un dominio), el uso de esta herramienta
puede ayudarnos mucho a mantener nuestro
correo limpio y ordenado, es decir que al crear y
aplicar una regla de llegada de mensajes de remi-
tentes desconocidos podemos eliminarlos auto-
máticamente o mandarlos a una determinada car-
peta, podemos usar la opción de bloquear remi-
tentes según la lista personalizada que podemos
generar con esta herramienta.

Reglas de Organización
Las reglas como herramienta de organización
pueden gestionar la organización de correos de
forma eficiente, podemos aplicar reglas para colo-
rear los correos electrónicos según la categoría
de remitentes que queramos manejar, dándonos
una mejor percepción óptica, por ejemplo pode-
mos clasificar por colores los correos que vienen
remitidos por direcciones de la oficina, de ciertos
departamentos del trabajo y/o finalmente de fami-
liares y amigos.

Reglas de Administración
Mediante estas reglas podemos administrar los
correos ya sea moviéndolos, copiándolos a distin-
tas carpetas, además de poder reenviarlos a otras
direcciones, responder automáticamente con
algún correo predeterminado, dejarlo en el servi-
dor, eliminarlo después de cierto tiempo, etc.

Pasos para crear una regla
Para crear una regla para mensajes de correo
electrónico:

1. En el menú Herramientas, seleccione Reglas
de mensaje y haga clic en Correo. No se pueden

El correo electrónico es uno de
los medios más empleados y
populares para el envío de
mensajes y ficheros
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crear reglas de mensajes para cuentas de correo
electrónico IMAP o HTTP.

2. Si es la primera regla que crea, continúe con
el paso 3.En otro caso,en la ficha Reglas de correo,
haga clic en Nueva y continúe con el paso 4.

3. Para seleccionar las condiciones de la regla,
seleccione las casillas de verificación que desee en
la sección Condiciones. (Debe seleccionar al
menos una condición) Si desea seleccionar múlti-
ples condiciones para una regla, seleccione más de
una casilla de verificación. Haga clic en el hipervín-
culo y de la sección Descripción de la regla para
especificar si se deben cumplir todas las condicio-
nes de la regla para que se realice la acción especi-
ficada (y) o si se debe cumplir al menos una de
ellas (o).

4. Para indicar las acciones de la regla, seleccio-
ne las casillas de verificación correspondientes en
la sección Acciones. (Debe seleccionar al menos
una condición).

5. Haga clic en los hipervínculos subrayados de la
sección Descripción de la regla para especificar las
condiciones o acciones de la regla. Puede hacer clic
en contenga personas o en contenga las palabras
especificadas en la sección Descripción de la regla
para especificar las personas o las palabras que desea
que busque Outlook Express en los mensajes. Si
escribe varias personas o palabras en cada condición,
utilice el botón Opciones en los cuadros de diálogo
Seleccionar personas o escriba las palabras espe-
cíficas para personalizar aún más la condición.

6. En el cuadro de texto Nombre de la regla,
seleccione el nombre predeterminado o escriba
un nuevo nombre para la regla y haga clic en
Aceptar.

Extras
• Puede crear una nueva regla si selecciona una

de las existentes en la ficha Reglas de mensaje y
hace clic en Copiar. Esto es útil si la regla que
desea crear es parecida a una existente.

• Puede crear una regla a partir de un mensaje
si lo selecciona en la ventana principal y, en el
menú Mensaje, hace clic en Crear regla desde
mensaje. El nombre del remitente del mensaje se
incluirá automáticamente en la línea D, aunque no
se incluirá en la regla otra información obtenida
del mensaje.

Conclusiones 

Como pudimos observar, las reglas de mensajería
son muy versátiles y sobre todo muy útiles para
el manejo automatizado de nuestro correo elec-
trónico. Podemos crear y modificar nuestras
reglas para un mejor y óptimo rendimiento de
nuestra correspondencia electrónica, además de
crear políticas de seguridad, organización y admi-
nistración de todos los mensajes entrantes a
nuestro programa de manejo de correo electró-
nico OUTLOOK EXPRESS. $

MARCEL RAMÍREZ I VIVES

Aula d’Informàtica del Col·legi
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Novetats en la responsabilitat
professional en prevenció de riscos

Atesa la recent promulgació
d’aquesta reforma legal resulta necessari fer uns
comentaris sobre l’abast de la nova normativa i la
seva incidència en les tasques professionals en
matèria de seguretat, especialment quan s’assu-
meix la condició de Coordinador de Seguretat.
Resulta essencial la lectura i l’examen de
l’Exposició de Motius d’aquesta Llei per verificar
quina ha estat la finalitat del legislador per modifi-
car la normativa sobre previsió de riscos laborals.
La principal conclusió és que la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, ha
resultat insuficient per assolir els seus objectius, ja
que subsisteix un elevat índex de sinistralitat.

Amb la promulgació de la present reforma es crea
un concepte rector en tota activitat empresarial:
la integració de la prevenció en tots els nivells de
l’empresa. Es vol evitar a tota costa que les obli-
gacions de l’empresari quedin diluïdes en forma
de subcontractes i, en especial, mitjançant clàusu-
les contractuals d’exoneració de responsabilitat,
que aquesta reforma legal qualifica com il·legals i
en frau de llei. Les mesures aprovades reforcen la
funció de vigilància i control de la Inspecció de
Treball, així com dels anomenats Gabinets Tècnics
de las entitats autonòmiques, com a coadjuvants
de la Inspecció de Treball. Així mateix, s’estableix
que els Serveis Tècnics col·laboradors de la
Inspecció de Treball tindran accés al Llibre de
Visites.

La prevenció dels riscos laborals per part de l’em-

presari es concreta en l’aplicació d’un pla de pre-
venció de riscos laborals a l’empresa. Els anome-
nats plans de prevenció de riscos laborals tenen
dues funcions bàsiques: avaluar els riscos laborals
i planificar l’activitat preventiva.Així, el pla de pre-
venció haurà d’especificar l’estructura organitzati-
va, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques
i processos per desenvolupar l’acció preventiva.
Així mateix, s’estableix la necessitat d’efectuar
verificacions periòdiques. La coordinació d’aques-
tes funcions es desenvoluparà reglamentàriament.
Finalment, s’estableix l’obligatorietat dels empre-
saris d’adaptar i formalitzar els Plans de Prevenció
de Riscos Laborals dins d’un termini de 6 mesos
a comptar de la promulgació de la Llei.

A l’article 31 de la Llei es ressalta la competència
tècnica dels serveis de prevenció, que han de ser
capaços de proporcionar a l’empresa l’assessora-
ment i suport que precisi en funció del risc exis-
tent. S’incorpora un nou article, el 32 bis, per
garantir la presència als centres de treball dels
recursos preventius de l’empresari en determi-
nats supòsits de risc i perill per a la integritat dels
treballadors. Aquesta presència ha de ser contí-
nua durant el temps en què es mantingui aquesta
situació de risc.

La presència d’aquests serveis interns de l’empre-
sa per a la vigilància en el compliment de les
mesures de seguretat són addicionals i al marge
de les responsabilitats inherents al Coordinador
de Seguretat. En aquestes situacions de risc s’in-
clouen de forma expressa els treballs propis del
procés constructiu.

Infraccions i sancions

En el tema d’infraccions, es qualifica com a greu el

Repercussió de les modificacions introduïdes per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit
de les responsabilitats professionals
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fet que l’empresa permeti la realització de treballs
amb risc sense que s’acrediti documentalment
que els treballadors o operaris han rebut una
informació específica per a la seva funció amb ple-
nes garanties de seguretat i comptin amb un estat
de salut compatible amb la funció que han de de-
senvolupar.

També es qualifica com infracció greu el no
implantar i aplicar un pla de prevenció redactat
d’acord amb el disposat legalment. S’estableix
com a falta greu susceptible de sanció, la manca
de designació per part de l’empresari d’un o
diversos treballadors per a la vigilància dels mit-
jans de seguretat. Se sanciona la conducta del pro-
motor de les obres per no designar el
Coordinador.

Es preveu una sanció al Promotor per la conduc-
ta especialment omissiva dels Coordinadors en
matèria de seguretat per l’incompliment de les
funcions que els són pròpies i que estan reflecti-
des a l’Art. 9 del R.D. 1627/1997.Aquesta sanció,
que s’efectua per la conducta del Coordinador
com a membre designat per l’empresari, es refe-
reix a l’Arquitecte Tècnic. És una qüestió de gran
importància ja que el Promotor sancionat pot
repercutir aquesta sanció al propi Coordinador
per rescabalar-se del seu cost, enrarint molt les
seves relacions contractuals. Aquesta sanció evi-
dentment és de caràcter administratiu, però el
seu abast pot estendre’s posteriorment en altres
àmbits de gran rellevància. Així, les possibles
actes que puguin estendre’s en aquest extrem
poden constituir una prova de difícil destrucció
que pot ser tinguda en la nostra contra en els
possibles procediments d’índole penal o civil.

La funció del Coordinador en les obres de cons-
trucció és la de coordinar, però és clar que,
davant de la possible absència de mesures de
seguretat, es pot determinar una insuficiència d’a-
questa Coordinació i, per tant, es pot qüestionar
la seva eficiència. En aquest sentit, es reforça l’àm-
bit de la coordinació amb l’obligació de la perma-
nència a l’obra quan sigui precís.

La permanència a peu d’obra mentre dura el risc
o s’efectuïn maniobres o treballs de risc avui per
avui és un concepte jurídic indeterminat, però,
davant del risc que aquest concepte pugui ser
prefixat per la Inspecció de Treball, especialment,
quan ha succeït el possible accident, s’hauran d’a-
doptar les mesures pertinents per no córrer ris-
cos  innecessaris. Per això, entenem que les pos-
sibles tasques que puguin ser realment perilloses
hauran d’estar degudament reflectides a l’Estudi
de Seguretat o al Pla de Seguretat que és aprovat

pel Coordinador, establint els mecanismes preci-
sos per garantir la presència no tant sols del
Coordinador, sinó d’aquelles altres persones que
han de supervisar les tasques expressament
denominades com de risc.

Cada vegada serà més difícil fer prosperar la tesi
de què el Coordinador és un tècnic extern a l’o-
bra i que el possible accident s’ha produït en la
seva absència i justament per no complir les
mesures reflectides als instruments de seguretat.

Aquesta reforma va encaminada, principalment, a
l’empresari, però és evident que afecta tots
aquells agents que intervenen en el procés cons-
tructiu, que cada vegada estan més compromesos
amb el tema de la seguretat. La producció d’un
accident implicarà la responsabilitat administrati-
va, penal i civil de tots els intervinents. El
Coordinador de Seguretat, que és un agent

essencial o nuclear en matèria de seguretat no
pot limitar-se a redactar l’Estudi o aprovar el Pla
i anotar algunes puntualitzacions al Llibre
d’Incidències, perquè la seva funció va més enllà i,
en cas d’incompliment i, especialment, en casos
d’accidents greus, la seva responsabilitat serà difí-
cilment eludible. Per això, es requereix la necessi-
tat d’advertir als professionals que habitualment
assumeixen aquestes funcions del greu risc que
implica el tema de la seguretat i la necessitat de
que assumeixin preventivament les seves funcions
amb total responsabilitat, perquè existeix una
clara exigència social reflectida en la nova norma-
tiva, amb greus conseqüències.

Aquesta nova reforma obliga a una divulgació res-
ponsable per conscienciar el col·lectiu per tal
que no es vegi sorprès per l’aplicació d’aquestes
normes. $

F. XAVIER ESCUDÉ I NOLLA

Assessor jurídic

Es crea un concepte rector
en tota activitat empresarial:
la integració de la prevenció
en tots els nivells de l’empresa
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La construcció romana (2)

2 -La indústria constructiva

Un imperi tan gran com el romà (Roma va arribar
fins al milió d’habitants), per tal de poder-lo admi-
nistrar, va necessitar tenir molta cura amb les
infrastructures: tant viàries  com de subministra-
ments... Per poder fer tot això es va crear una
poderosa indústria de la construcció amb:

1. magatzems reguladors
2. gremis protegits per lleis
3. normalització i reglamentació del materials
4. estatalització dels forns i les mines
5. ordenances municipals (Adrià)
6. limitació d’alçades (Neró)
7. normes contra-incendis i mitjans d’extinció
8. funcionaris per vigilar el seu compliment
9. lleis antimonopoli de l’aigua

Els romans  saben imposar els seus procediments
constructius a tot l’imperi, degut a la sabia disci-
plina organitzativa que els caracteritza, tant en
l’àmbit de l’arquitectura com en el de la política i
l’administració .

Podríem dir que la seva organització va saber
aplicar anticipadament el que avui anomenem divi-
sió del treball. Així la mentalitat constructiva
romana es  perfila baix tres paràmetres :

- planificació
- eficàcia 
- rapides d’execució.

Un exemple d’això ho podrem veure en la forma

de construir monuments amb pedra:

- en una primera fase construeixen les parts
estructurals de l’edifici,

- després fan els acabats en bast, per tal que 
- altres operaris més especialitzats continuïn “in

situ” els treballs per dotar-lo de l’acabat definitiu.

Es fa palesa així aquesta divisió del treball entre
els que fan l’estructura i els que embelleixen l’o-
bra amb l’aplicació de marbres, estucs i pintures...
Fins i tot els paletes desconeixen quina serà la
decoració final a aplicar.

Ells construeixen els murs amb la mateixa tècnica,
tant si han d’anar revocats o bé aplacats de mar-
bre. Però, degut a la temporalitat dels magistrats
que promouen les obres, els romans no disposen
de massa temps per construir els monuments.

Així s’explica que solament imitin l’arquitectura
grega en edificis de caràcter excepcional, cas de
temples i façanes de monuments. El sistema cons-
tructiu grec els hi exigeix massa temps.

Així i tot saben dotar les seves obres d’una
extraordinària monumentalitat  gràcies a treballar
amb ordre i simplicitat (temple de Júpiter a
Baalbek amb columnes de 20m d’alçada i 2,15m
de diàmetre).

3 - Les innovacions tecnològiques

Ja que amb el sistema de construcció grec era
impossible atendre les necessitats de l’Imperi, els
constructors romans van haver d’inventar per tal
de guanyar amb rapidesa d’execució. I guiats pels
seu esperit pràctic i un gust innat per la senzillesa
construeixen els seus edificis a base de petits
materials fragmentats aglomerats amb morter.

Una vegada vistes les possibilitats que ofereix el
sistema, l’apliquen de manera universal a tots els
treballs, adaptant-lo però a cada necessitat.

Els romans saben imposar els
seus procediments constructius
a tot l’Imperi gràcies a la seva
disciplina organitzativa

La indústria constructiva i les innovacions tecnològiques
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3a - Els materials

Prop de Roma abunda el travertí, dura pedra cal-
cària; la toba, substància volcànica; el peperí d’ori-
gen volcànic; la lava i unes excel·lents graves i
sorres. Els déus estan de la seva part i descobrei-
xen una sorra pulvis puteolani (puzolana)  vomi-
tada pels volcans. Pastada amb morter de calç
produeix un material nou, amb un comportament
hidràulic excel·lent i més  resistent a la tracció
que els morters grecs importats fins aleshores.

Encara que els romans no van descobrir mai la
raó científica del comportament de la sorra puzo-
lànica, el seu ús es va entendre ràpidament per tot
el imperi (els silicats aporten la millora en les
prestacions de la pasta en el moment del fraguat).
Per poder fabricar aquesta nova pasta, semblant al
formigó actual, disposen de:

- la calç i la puzolana 
- els caementa, sorres acuradament selecciona-

des 
- pedres dures per als fonaments i murs 
- pedres menys denses per a les voltes (tobes

volcàniques)

Així, amb la millora de les prestacions del material
base, el romans  amplien el ventall de possibilitats
a l’hora d’aixecar fàbriques de murs, arcs, voltes i
cúpules... arribant fins a ser capaços de construir
la cúpula del Panteó d’Adrià.

3b - El formigonat

Per tant, podem afirmar que gran part de la capa-
citat constructora de Roma està basada en el for-
migó, ja que encofrar i abocar es molt més senzill
i barat, que traçar i tallar dovelles de pedra. Els
problemes amb què es van trobar el romans a
l’hora de col·locar el formigó, eren molts sem-
blants als actuals :

- en primer lloc, cal disposar d’uns encofrats
prou resistents per suportar el pes propi del
material, sense excessives deformacions  

- en segon lloc, s’ha de poder treure l’encofrat
sense excessius esforços.

Això últim ho aconsegueixen amb l’ajuda de pro-
ductes desencofrants com els olis, o col·locant
entre l’encofrat i el formigó una capa de maons o
pedres que quedaran vistes en l’intradós. Però, el
que avui en dia coneixem com a formigó, la mescla
prèvia de pedres i morter, fou per als romans un
treball massa feixuc i el tracten d’evitar. Ells fan una
mescla de components a posteriori.

3c - Les ferramentes

Encara avui dia es fan servir pràcticament les
mateixes ferramentes emprades pels romans:
paletes, regles, destrals, escaires...

3d - La introducció de la corva

Si la preocupació dels grecs està en trobar la
manera de col·locar adequadament pedra sobre
pedra (arquitectura trilítica), els romans amb el
elements corbats (arc, volta i cúpula), amplien el
camp constructiu fins fer-lo quasi il·limitat.

Així són capaços de cobrir des d’espais poligonals
a irregulars i, fins i tot, circulars. Per a ells la rela-
ció entre llum i biga deixa de tenir el significat
que tenia per als grecs.

3e - La topografia          

Els romans van revolucionar els sistemes de
mesurar els terrenys, calcular els pendents d’a-
qüeductes quilomètrics, donar alineacions i
rasants per a carreteres, etc. Els aqüeductes
podien tenir des de 35 km (Tarragona)  fins a 132
qm (Cartago) .Les vies de comunicació van jugar
un paper molt important, en la universalització del
procés constructiu. En temps de Caracalla, les vies
de comunicació sumaven fins a 30.000 qm.

3f - La unificació de criteris

Degut a l’esperit unificador i pràctic dels romans,
en tot l’imperi es fan servir les mateixes tècniques
i sistemes constructius.

3g - L’organització i el control de l’obra

Amb temps relativament curts, són capaços de fer
obres d’una gran complexitat. El Coliseu es cons-
trueix en tres anys. Per tant, hem d’admetre, que
van ser uns mestres, a l’hora de moure grans
masses de gent i de materials, així com de coor-
dinar els treballs d’una manera perfecta. $

ANTONI BLADÉ
Arquitecte tècnic - Professor de construcció

Els problemes que van trobar
els romans amb el formigó són
semblants als actuals
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PatrimoniPatrimoni ###

Camins

Són essencials per a l´harmonia i
organització d´un territori. N´hi ha de tan lògics i
ben pensats que sembla que hi siguin des que el
món és món. Qui podria millorar el traçat del
camí que entra al terme passat Sant Jaume i anant
sempre a una distància regular del peu de mun-
tanya arriba a Ca l´Arbosset , puja cap dalt el Coll
de Santa Cristina i passa a l´Alt Camp de
Tarragona? Ara està totalment abandonat en
diverses tramades però va ser un camí molt
important. Amb tota seguretat és preromà.
D´altres vies o camins que encara es poden res-

seguir en algunes parts són obra de la civilització
romana. Inicialment els disposaren per poder des-
plaçar amb lleugeresa els seus exèrcits. Més enda-
vant serviren per anar situant i comunicant els
pobles, les villae o masos i totes les explotacions
agràries que ells van racionalitzar eliminant de
mica en mica la dispersió i desgavell que hi havia
en els claperols conreats pels autòctons que ano-
menem ibers.

Així i tot el país canvià de fesomia amb molts
menys assentaments agraris, però més potents i
situats en llocs ben triats.També els camins i par-
tions de les finques i vinyes es van disposar i
repartir de forma cartesiana, sovint ortogonal tal
com ens demostra un interessant estudi de

l´arqueologia de la comarca que ha sortit amb el
títol “Territoris antics a la Mediterrània i a la
Cossetània Oriental” i en el qual el terme del nos-
tre poble hi té una importància cabdal.

Més endavant, passades les époques més fosques
de l´alta edat mitjana , s´aprofità alló que quedava
de la xarxa de camins romana i s´en disposàren de
nous. Camins fariners o moliners, ramaders,
morralers, missers, de sagraments... I sobretot els
camins rals o reals que eren intocables i posats
directament sota la protecció del rei. La seva
amplada era de 24 pams. Els anomenats camins
generals feien 16 pams i els altres, segons la seva
necessitat.

A La Bisbal hi ha un preciós camí morraler que es
com un escaló entre dos marges.Va de sobre el
Pont Sec fins darrera la masia de Gosc i la seva
amplada es de 8 pams.A vegades el camí consistia
en un senzill marge com ara un que hi ha a cal
Figarola i que és el camí de sagraments del Clot
de l´Ora. Els camins s´havien de conservar i repa-
rar. Alguns trams, sobretot les pujades, a vegades
s´empedraven. També s´hi feien trencalls perqué
l´aigua no els fes malbé. Als passos de torrents i
rases s´hi disposaven guals i, si convenia, ponta-
rrons i palanques.

Un dels càrrecs més importants de l´extensa
vegueria de Vilafranca era el d´encarregat de man-
tenir els camins en bon estat.Acompanyat d´altres
oficials anava de poble en poble reconeixent els
desperfectes i fent que els mateixos vilatans els
arrangessin, i encara cobrava dietes i diners, acon-
tentant-se en els llogarrets més petits amb el
donatiu d´algun conill o gallina.

A la nostra comarca les poblacions situades vora
els camins més importants eren les més perjudi-
cades per l´obligació d´adobar-los. Per l´Arboç i El
Vendrell hi passava un camí destacadíssim que els
romans havien construit i que anomenaven Via
Augusta. L´any 1657 els vendrellencs es revoltaren
contra els oficials que els volien obligar a reparar

Els camins i partions
de les finques i les vinyes
es van disposar i repartir
de forma cartesiana
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aquell camí :” ...Ítem en lo any 1657 (...) que fou
als 22 de novembre de dit any (...) quant passà lo
Sr. Cardenal que anava per ambaxador a Madrid
pasant desde Martorel a Tarragona, aní a la vila del
Vendrel ab mos ofecials ÿ no volguéran obeir ni
molts en qué o volguí axicutar ab forma devant lo
Batlle, se amotinà tot lo poble y axís fou forsós lo
averme de retirar ÿ axís ab lo millor modo los fíu
adobà sens averne cosa”.

A l´Arboç, l´any 1678 col·laboraren en la repara-
ció del camí després d´un aiguat : ”Ítem aní a la
villa del Arbós en quei avia molts fraus ÿ en tot la
villa prengué 25 matxos ÿ los fiu traginar ramas ÿ
pedras perquè enlo camí real no si podia passar
per las grans aiguas ÿ u fiu adobà del milor modo
podia ser...” A l´any seguent però ja no volgueren
obeir i anaren a protestar a la Batllia General de
Barcelona : ”Ítem aní al Arbós ÿ los los fiu adobà
ÿ los vaig apanÿorà a molts perquè no volían
aubair ÿ agué de anar 5 dias difarents ÿ los dits
recorreguéran a Barcelona a la Ballia General...”

Al nostre poble ho teníem més fàcil ja que el baró
de la Bisbal encara conservava poder i influéncia
al segle XVII i digué als seus súbdits que no havien
de col·laborar amb treball ni pagant diners.

“1676. Ítem aní a la Bisbal ÿ com lo Senyor los té
manat no dònan cossa.

1677. Ítem aní a la Bisbal ÿ fiu adobà lo coll de Santa
Crastina ÿ los jurats no donaren res.

1678. Ítem aní a la Bisbal ÿ los feu adobà ÿ los jurats
no daren res.”

L´any 1679, l´oficial quedà sorprès perquè quan
anà a fer reparar els estralls dels aiguats d´aquell
any li donaren una lliura graciosament: Ítem aní a
la Bisbal ÿ los trobí molts fraus ÿ los fiu adobà, que
mai no donaven res ÿ daren 1 lliura”. Si llegim
unes ordenances de l´any 1703 que vaig trobar a
l´A.H.C. de Vilafranca veurem com n´eren
d´importants els camins i rases i la seva conser-
vació i manteniment. Estan escrites en un llen-
guatge semblant al dels antics bans feudals i fan
així: ”ARA OJATS qeus notifican y fan saber a
tothom de qualsevol grau, estament, o, condisió
sían de Part del Magch. Joseph Andreu llochtinent
de Batlle General de la via, estasió y vegaria de
Vilafrancha de Panadés per la S.C.R. Magestat a
Instànsia del procurador fiscal de la sua Cort ab la
qual se mana que dins temps y espaÿ de tres dies
del dia de la publicasió desta en avant compta-
dors, adoben y adobar hajen tots los camins
Reals, brassos de camins reals, carreteras y vias
públicas y per tot allà ahont menester sia y con-
vinga. Dels quals camins traguen tots fems, ende-
rrochs, brossas, ramas, arbres, matas, rocas,
pedras, aÿguas, rasas o bassas, aÿgueras de fems

fabricades en dits camins; que nos puga amarar
cànem en ninguna bassa, que la aÿgua no puga

entrar en lo rech ni rieras ni rius a pena de tres
lliuras. Serca de deu passas que nos puga llansar
cogula per torrents, rieras, camins reals y altras
parts ahont puga fer danÿ sots pena de tres lliu-

Un dels càrrecs més importants
de la vegueria de Vilafranca
era l’encarregat de mantenir
els camins en bon estat

Dibuix a tinta original de l’autor
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ras. Que totas las tancas sian talladas a quatre
palms poch més, o menos. Que las vias de ahont
passa lo Sanctíssim Sagrament no haja aÿgueras,
aÿgues podrides, pedres ni brossas. Y los arbres
que impediran lo pas del tàlem sian tallats.Y tots
los camins reals y brassos de ells sian esbardissats
a deu passas.Y totas las rassas de las vinÿas a deu
passos.Totas las desbotadas que sian paredadas o
fetas portas dins lo temps ÿ espai que dit llochti-
nent manarà... Si algun pont, o, pontarró o palanca
necessita de fer adobar, o, reparar ho fassen... Que
las aÿguas de Rechs de Molins ningú las puga tren-

car ni tampoch ninguna persona puga regar sens
llisènsia de la Batllia general...Que ningú puga fer
fiblas en Rius, Rieras ni torrents sens la matexa lli-
sènsia...Que ninguna persona puga ròmprer ni
espatllar camins reals, brassos de camins reals,
carrateras ÿ vias públicas en pena de deu lliuras...”

I amb aquests bans i per l´interés i voluntat dels
propis usuaris la vella xarxa de camins es mante-
nia, cuidava i adobava. Quan tots els camins eren
neccessàris per arribar a qualsevol vinya o par-
cel·la de terreny, s´apariaven al menys un cop cada
any. Normalment es feia abans de la verema o
d´arreplegar les olives i garrofes. Sovint es repara-
ven les pujades o passos més difícils com ara la
pujada de l´Alma o la costa del Rotllat i els trams
que bo i seguien les lleres dels torrents. Les colles
de pagesos es trobaven un diumenge al matí per a
fer aquesta feina i gairebé no hi faltava ningú dels
que transitaven per aquella calçada. S´arranjaven
els desgavells dels marges, es refeien els trencalls
per a decantar l´aigua,es posava terra i cimes de
pi sobre la roca pelada i a la part central del via-
rany per on trepitjaven els animals...Tot aixó, però,
ja pertany al passat.

Actualment l´antiga teranyina de camins que hau-
ríem d´estimar i valorar com un llegat preuat i un
signe de prestigi i civilització del territori, està
abandonada i descurada. Hi ha molts caminals que
es perden perqué ningú no hi transita, mentre
l´aigua els fa malbé i la brossa , pedres i desgavells
dels marges s´en emparen. Per altra banda sembla
que s´hagi perdut el respecte i estimació per uns

camins que abans gairebé eren sagrats. Alguns
posen tanques i cadenes a uns vials que no es
poden vedar. D´altres, per la seva conveniència  o
arbitràriament fan desaparèixer trams sencers
d´algun camí, a vegades important, i que anys
enrera s´en haurien guardat prou de fer-ho. I alló
més trist és que l´administració ho sap i els hi per-
met o, al menys, no els sanciona ni els obliga a
refer el traçat de la carrera. I com que tot s´hi val,
no hi falten els que varien el recorregut d´algun
camí segons la seva voluntat. Aixó no ho haurien
gosat fer quan la gent hi transitava per accedir a
les seves vinyes. Ara però, sembla que tot es pugui
fer i, així, qualsevol que no tingui escrúpols ens
farà fer una gran marrada canviant el curs ances-
tral d´un camí només perqué ha comprat terreny
a l´altra banda i el vol ajuntar al que ja tenia.

Les grans infraestructures també destrossen
aquest puzzle preciós del territori. Només cal que
mireu una fotografia aèria de l´autopista que tra-
vessa tot el terme de part a part i veureu el des-
gavell provocat per aquella obra quant a la xarxa
de camins que queden tallats al costat dels seus
talussos i que han de ser sargits de manera rebus-
cada per a poder connectar amb els pocs passos
que comuniquen les dues zones del terme que
aquella obra ha separat. I encara les nombroses
“urbanitzacions” que hi ha a la demarcació han
trencat i desfet el vell i lògic filat de camins i
corriols...

En fi, que com passa en tants aspectes del nostre
territori, quant als camins del terme tenim molta
feina a fer per a recuperar-los, arranjar-los i con-
servar-los.

P.S. Ara que estan de moda les rotondes a totes
les cruïlles de les carreteres i que els ajuntaments
les guarneixen de diverses formes, a La Bisbal
tenim la sort de disposar d´un mil·liari romà sen-
cer que exorna una plaçeta de la vila. Segurament
procedeix de la famosa pedrera tarragonina del
Mèdol i estava plantat vora la Via Augusta dins de
l´antic terme de Sant Vicenç de Calders. És la peça
que he dibuixat per acompanyar aquest escrit. $

Normalment s’apariaven els
camins rurals abans de la
verema o d’arreplegar les
olives o les garrofes



El Decret 259/2003 de 21 d’oc-
tubre ha modificat la normativa vigent sobre els
requisits que ha de tenir un habitatge per poder-
li atorgar la cèdula d’habitabilitat. En aquest sentit,
i continuant amb la col·lecció de quadernets tèc-
nis que regularment edita el Col·legi, durant les
pròximes setmanes veurà la llum un altre volum
de la col·lecció, on es fa un recorregut exhaustiu
per la nova normativa, s’especifiquen els canvis
que afecten directament la tasca dels aparelladors
i s’inclou el text complet del decret.

L’amy 1983 la Generalitat va regular els requisits
mínims d’habitabilitat que han de reunir els edifi-
cis d’habitatges, mitjançant dues normes: el
Decret 346/1983, de 8 de juliol, i el Decret
571/1983, de 28 de setembre.Aquesta normativa
posava l’accent en què les condicions d’habitabili-
tat d’un habitatge havien de regir-se per paràme-
tres constructius i edificatoris no purament higie-
nicistes. De resultes de l’entrada en vigor de la
Llei 24/1991, de 29 de novembre, es van introduir
modificacions en les exigències dels decrets de
mínims d’habitabilitat abans esmentat, i es va
requerir el compliment de la obligatorietat els
mínims establerts tant en els habitatges anome-
nats lliures com en els que es trovaben acollits a
protecció oficial. L’última modificació d’aquesta
normativa, que va tenir lloc pel Decret 28/1999,
de 9 de febrer, tenia com a objectiu una agrupació
de les normes en un sol text, i un ajust de les exi-
gències sobre el nombre d’ascensors.

La modificació de la regulació de mínims que ara
es pretén té com a principal objectiu adaptar la
tipologia dels habitatges, mitjançant fórmules més
flexibles que les tradicionals, a la necessitat que
presenten col·lectius com ara els dels joves, que
no poden satisfer les seves necessitatsd’allotja-
ment de manera adequada. A més, com a millores
constructives, es tornen a augmentar les superfí-
cies de ventilació i les dels patis, als quals han de
donar les peces principals. L’instrument mitjan-

çant el qual s’efectua la comprovació del compli-
ment d’aquests requisits és la cèdula d’habitabili-
tat.

La cèdula d’habitabilitat va ser regulada per pri-
mera vegada per la Generalitat de Catalunya l’any
1984, com a culminació d’un procés iniciat amb
l’establiment de les noves prescripcions normati-
ves sobre mínims d’habitabilitat l’any 1983. La
seva importància com a un instrument més de la
política d’habitatge ha restat consagrada en la Llei
24/1991, de 29 de novembre, de l’Habitatge, que li
atorga el paper d’acreditar, a més de l’habitabilitat,
la solidesa de l’edifici.

Ara que s’inicia una nova etapa d’exigències sobre
mínims d’habitabilitat i que l’Administració ha de
continuar vetllant perquè els habitatges complei-
xin, i sobretot mantinguin, unes condicions d’habi-
tabilitat dignes, es fa necessari també establir una
nova regulació de la cédula, amb la introducció
com a novetat de la seva vigència temporal, per tal
de potenciar el manteniment dels edificis en
bones condicions i l’obtenció gradual i progressi-
va d’aquest document per tot el parc d’habitatges
de l’actualitat.

Per últim, per tal de no disminuir les condicions
d’habitabilitat dels habitatges, es preveu que en la
cédula consti el nombre de persones que es reco-
mana que poden ocupar els habitatges. El fet de
què amdues normes tinguin una connexió essen-
cial entre si fa aconsellable que la seva regulació
consti en un sol text normatiu. $
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El decret del passat octubre
modifica determinats requisits
i paràmetres mínims per
atorgar la cèdula d’habitabilitat

DocumentacióDocumentació ###

El nou decret d’habitabilitat
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Treballar per a l’equilibri

D es del Patronat de la
Fundació Privada Tarragona Unida, després d’un
debat intern, veiem la necessitat de transmetre al
col·lectiu d’aparelladors i arquitectes tècnics una
sèrie de reflexions amb un clar contingut social i
afins als objectius de la pròpia Fundació. Entenem
aquesta necessitat com una forma d’establir un
vincle entre el col·lectiu professional i la Fundació.
Vincle que fins ara, i assumint els patrons la nos-
tra responsabilitat, no hem estat capaços de mate-
rialitzar en la mida necessària. I és que la implica-
ció del col·lectiu amb la Fundació avui encara és
escassa. En conseqüència, el Patronat considera el
seu deure realitzar un esforç, per aconseguir
establir aquest clima íntim de col·laboració entre
tots, que pugui ser canalitzat de forma positiva cap
l’assoliment de les finalitats pròpies de la
Fundació.

En la línia de aquest esforç, i atenent a l’oportuni-
tat que  la revista TAG suposa, ens atrevim a iniciar
una sèrie d’articles sobre un seguit d’esdeveni-
ments molt propers al nostre entorn i que poden
dinamitzar aquesta complicitat tan necessària en el
nostre entorn, malgrat ser conscients que com
tota nova iniciativa, sempre pot ser criticable. El
passat 6 de febrer, com a membres del Patronat
de la Fundació, Eduard Manresa, Josep Maria
Buqueras i Ramón Valls, vàrem assistir al cicle de
ponències de TROBADES INTERPROFESSIO-
NALS FÒRUM DE BARCELONA 2004, que es
varen celebrar a Tarragona amb la participació del
nostre Col·legi professional i moltes d’altres insti-
tucions. Escoltar a ponents de la mida de Joan
Majó, Antonio Gutiérrez, Joaquim Ferrer, Miguel
Ángel Moratinos, Rosa Rull, Eugeni Gay, entre d’al-
tres, fou assistir a una sèrie de lliçons magistrals
sobre diversos punts de vista que afecten a les
relacions humanes, i que tenen relació en aquest
moments que ens està tocant viure dins de la ver-
tiginosa era de la globalització.

Davant de previsibles catàstrofes que es poden
generar per la manca d’aliments o el dèficit d’ac-
cés a l’energia, així com les degudes als greus pro-

blemes mediambientals o la manipulació genètica
sense control, com també las causades per la
capacitat destructora de l’ésser humà i l’incre-
ment d’un mercat d’armaments a l’abast de quals-
sevol grup terrorista o país qualificat de perillós,
hem d’afegir un increment  d’informació tan gran
que, en part, fa impossible la seva assimilació i que
pot ser subjecte de manipulació per presentar
veritats  falses amb la finalitat d’aconseguir con-
sensos globals i manipulats. Però  tots ens adonem
d’un concepte fonamental, i és que avui, més que
mai, correm un risc massa proper al límit del rao-
nable. La conseqüència de tot això és la generació
d’una inseguretat tant col·lectiva com individual.
Inseguretat que ens porta, en aquest inici de segle,
a un seguit d’errors com són l’establiment de cri-
teris que avalin la realització de guerres preventi-
ves, amb l’objectiu de l’enderrocament de règims
que no són del nostre grat, o amb la intenció de
manipular el mercat i així obtenir beneficis per
uns quants països en perjudici de la majoria.

Es pot argumentar que la causa, basats en la teo-
ria arqueològica de moda, per la qual els éssers
humans s’agrupaven en ciutats fou la guerra, i així
aportar idees que defensin la necessitat del con-
flicte armat. Però no podem obviar realitats
recents que demostren que la guerra, a més de
ser monstruosa, no dóna solucions ni tan sols des
del propi i absurd punt de vista militar. Des de la
guerra del Vietnam queda clar que si un poble vol,
resisteix. I crea l’actual situació de desgast que es
pateix a Iraq o Palestina, i que ja es va sofrir a
Vietnam i Afganistan. Aquest fet agreuja, lògica-
ment, el concepte col·lectiu i individual d’insegu-
retat, fomentat per els propis entorns polítics que
semblen seguir els interessos de la indústria
bèl·lica. Poders polítics que afirmen i avalen con-
ceptes com els de la guerra preventiva, oposat al
concepte de llibertat i benestar econòmic.
Benestar que tan sol es vol aplicar a una part dels
éssers del planeta, sense dubte degut als interes-
sos d’aquells pocs que mouen els fils de les rela-
cions internacionals.

Si a més a més dels conflictes armats afegim la
inseguretat que es crea amb la desigualtat econò-
mica o amb les màfies creixents que exploten a
les onades d’immigrants que venen dels països
pobres, ens trobarem amb un clima social molt
difícil de suportar a curt termini. Per una altra
banda, per els interessos del mercat global, es pre-
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tén aconseguir millores econòmiques per a un sector
important de persones dels països superpoblats amb l’ob-
jectiu d’incrementar el seu consum. I tot això sense tenir
clar  si  existeixen recursos bàsics necessaris per a la tota-
litat de la població mundial. La reflexió que proposem des
del Patronat es senzilla. No seria convenient frenar el de-
sarrollisme del món occidental en benefici d’aconseguir equi-
librar, en certa mesura, el tercer món i així incrementar la

nostra seguretat, malgrat que sigui una mesura egoista?
Podeu remetre les vostres aportacions a la qüestió plante-
jada al correu electrònic de la Fundació Privada Tarragona
Unida (tarragonaunida@apatgn.com).Així podrem enriquir
el que hem exposat i reflexionar sobre les causes que gene-
ren inseguretat en el nostre món.$

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA UNIDA

Josep Maria Buqueras
Secretari de la Fundació Tarragona Unida

“Estem preparant un llibre blanc sobre 
les barreres arquitectòniques”

Josep Maria Buqueras, també vicepresident del Col·legi, a
les dependències col·legials

Quines són les línies de treball principals de l’entitat?
Ens interessa molt la tasca de conscienciació.

Actualment treballem per assolir acords amb ajuntaments
per assessorar institucions i comerciants sobre el tema de
les barreres arquitectòniques, recentment hem signat un
acord amb el municipi del Vendrell en aquest àmbit, i d’aquí
a poc en signarem un altre amb el de Cambrils. A més,
volem contactar amb els municipis de costa, per assessorar-
los en la presa de mesures per facilitar l’accés a les platges
de les persones amb mobilitat reduïda.
Queda molt per fer en aquests temes?

Doncs, malhauradament, sí. De fet, estem elaborant un
llibre blanc sobre aquest àmbit i, a partir d’aquest document,
intentarem conèixer l’estat d’accessibilitat de les dependèn-
cies institucionals del nostre abast: no es tracta de criticar, la
qüestió és fer denúncies constructives, per tal que les matei-
xes administracions que legislen compleixen la norma.

I des del vessant de la cooperació internacional...
Aquí la feina és més complexa, perquè encara som una

entitat jove. Un dels projectes en què ja fa tres o quatre
mesos que hi treballem és un manual de tecnologies cons-
tructives d’emergència: és tracta de fer molta pedagogia,
que qualsevol persona amb un mínim de capacitat manual i
intel·lectual pugui construir un habitatge o un refugi provis-
sional, en poc temps, amb pocs mitjans i amb prou segure-
tat, sempre en funció dels materials a l’abast i de les condi-
cions climàtiques de cada zona. Potser de vegades pensem
que la solidaritat només té un caire econòmic, però les
aportacions tècniques i intelectuals molts cops prenen més
valor que les dineràries.Aprofito per això per fer uina crida
a la col·laboració a tot el col·lectiu, en especial als aparella-
dors jubilats, per aprofitar els seus coneixements i el seu
temps lliure. I recordo que qualsevol persona pot ser sòcia
de la fundació; no cal que sigui arquitecte tècnic. $
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El Col·legi edita un llibre de gravats sobre
Salvador Dalí de l’aparellador Marià Casas

El passat 5 de febrer es va pre-
sentar el llibre “Delir Dalí”, una col·lecció de gra-
vats inspirats en l’obra de l’artista empordanès a
càrrec del gravador i arquitecte tècnic Marià
Casas. El llibre ha estat editat íntegrament pel
Col·legi de Tarragona, el de les Terres de l’Ebre i la
sala Contratalla Art. L’acte de presentació, al
Teatre Metropol, va ser conduït pel president
col·legial, Julio Baixauli, i va comptar amb la pre-
sència del president del Consell Comarcal del
Tarragonès, Carles Sala, el conegut periodista
Josep Maria Cadena i el propi autor. El volum es
presenta com a homenatge al genial artista català
en l’any del seu centenari, i integra una col·lecció
de treballs que investiguen en la forma i el contin-
gut de moltes obres daliniànes, aportant una inte-
ressant interpretació personal que combina el
respecte intel·lectual i una certa irreverència

artística. El volum, il·lustrat a tot color i en format
apaisat, funciona com una mena de complement
creatiu a l’anterior obra publicada de l’autor, “El
arte compartido”, una personal història del gravat
al món occidental en relació a l’evolució de la pin-
tura europea, editat el setembre de 2003 per la
sala Contratalla. “Delir Dalí” equilibra la reflexió
teòrica sobre l’art contemporani -expressada en
un text que serveix de preàmbul al contingut
visual- i la mateixa pràctica artística, tot aconse-
guint un refrescant producte editorial. $

Un moment de la
presentació del llibre,
amb forta assistència
de públic, al teatre
Metropol de
Tarragona. Sota, la
portada del volum.
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I M O L T E S M É S E I N E S P E R F A C I L I T A R L A V O S T R A T A S C A

La visita dels Reis
d’Orient a la seu
col·legial

Els arquitectes tècnics tarragonins
visiten València
Del 28 al 30 de novembre de l’any passat, prop d’una
seixantena de persones va visitar la ciutat de València en
un viatge organitzat pel Col·legi en col·laboració amb
Viatges Vallverdú. L’activitat va incloure una visita al
Museu de les Arts i les Ciències, on està ubicada la ins-
tal·lació oceanogràfica més important de la Unió
Europea. Els aparelladors tarragonins i els seus acom-
panyants van conèixer també la zona de l’Albufera, parc
natural, amb visites a l’illa del Palmar i el museu etnolò-
gic, a més d’un recorregut en barca per la zona.

Convocats els 1ers Premis
Catalunya Construcció 2004
El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona ha convocat per
primera vegada aquest certamen, amb quatre categories
diferenciades: premi a la innovació en el procés cons-
tructiu, premi a la direcció en l’execució de l’obra, premi
a la coordinació de seguretat i premi a la trajectòria

professional. Els treballs han de fer referència a obres
acabades en el bienni 2002/2003, i es poden presentar
fins al pròxim 15 d’abril. Per a més informació:
www.apabcn.es/nweb/home/premis2004b.asp.

Coordinació d’actuacions en matèria
de riscos laborals
El Consell de Ministres va aprovar el 30 de gener un
Reial Decret que desenvolupa l’article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals. Amb aquesta nova nor-
mativa, totes les empreses que coincideixin en un
mateix lloc de treball estaran obligades a coordinar les
seves actuacions pel que fa a la seguretat en el treball.
La norma representa un avanç important per tal de
combatre la sinistralitat laboral, sobretot quan un
empresari subcontracti amb altres empreses la realitza-
ció d’obres o serveis en el seu centre de treball.
Respecte el sector de la construcció, on hi ha molta
subcontractació, els empresaris concurrents en l’obra
hauran d’intercanviar informació preventiva, per tal de
dur a terme mesures coordinades més efectives. $

Com ja és tradició des de fa anys, els Reis
d’Orient van visitar les dependències col·legials el
matí del passat 6 de gener, per tal de repartir els
regals nadalencs entre els fills de treballadors i de
col·legiats menors de 10 anys. La diada va ser
força concorreguda, com un element més que
potencia la comunicació entre els membres de
l’entitat i alhora proporciona uns moments de
màgia per als més petits. Més d’una seixantena de
persones van asisitir a l’acte. Enguany, com també
és habitual al Col·legi, alguns membres de l’actual
junta de l’entitat van participar en la celebració:
tot i les disfresses suposem que no els serà difícil
trobar cares conegudes a la imatge de la dreta,
però cal no trencar la màgia.

En Breu



Per arribar a la vila de Prades
des d’Ulldemolins hem de tornar enrrera. Ja des
de la cruïlla d’Albarca entrem a les Muntanyes de
Prades, autèntic parc natural (des de l’administra-
ció catalana s’estan impulsant dues zones amb
aquesta denominació oficial: la del Montsant i la de
les Muntanyes de Prades). Les Muntanyes de

Prades no són, pròpiament, una serralada, sino un
conunt d’estribacions, valls i altiplans que es perfi-
len tot resseguint la línia d’altres serres del preli-
toral català. En aquest conjunt orogràfic és fre-
qüent trobar relleus per sobre dels 1.000 metres,
essent el de més alçada el cim del Tossal de la
Baltassana, que puja per sobre dels 1.200 m.

L’extensió de la zona és d’uns 260 qm2 que acu-
llen un bosc d’una gran varietat d’arbres i fauna
salvatge. Un patrimoni forestal que va ser una de
les riqueses de les qual s’abastia el monestir de
Poblet, el qual també el protegia. Dels tres ceno-
bis rellevants de la demarcació de Tarragona -
Santes Creus, Scala Dei i Poblet-, que fonamenta-
ven la seva base econòmica en la producció vitivi-
nícola, només aquest últim generava rendes amb
l’explotació de la fusta, un fet que originar més
d’un conflicte amb els vilatans de Prades.

El bosc està integrat per una gran varietat d’alzi-
nes, roures, pins, teixos i castanyers, aquests
últims, sobretot, a la zona del poble de Vilanova de
Prades. Al vessant de la Baltassana hi ha un bosc
de roure que creix per sobre dels 900 metres i és
d’un gran interès per als naturalistes a causa de la
seva excepcionalitat. D’entre la fauna terrestre
podem destacar la llúdriga, la guineu o el porc
senglar. A més, hi podem trobar àligues, falcons
pelegrins i mussols.

Al si de la serralada neixen quatre rius: el de
Montsant, el Siurana, el Glorieta i el Brugent, tot
creant cadascun d’ells la seva pròpia llera d’encís i
meravella natural. Tots ells, també, amb els seus
gorgs d’aigua transparent, basses naturals i aigües
remansades per gaudir d’un bon bany a l’estiu.
Qualsevol d’aquests rius és accesible per a l’ex-
cursionista, que pot trobar-se amb grans sorpre-
ses quan, per exemple, s’acosti als Tolls Blaus al
neixement del Glorieta, una sèrie de clots succes-
sius que recullen l’aigua en cascada un rera l’altre,
tot oferint una imatge paradisíaca absolutament
inoblidable.
Quan passem amb el cotxe per les carreteres que
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El Montsant i les Muntanyes 
de Prades (II)

L’església de Prades, amb la font renaixentista de la plaça Major
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uneixen els pobles de la serralada la veiem tacada
per les terres de conreu d’avellaners, oliveres,
vinya i cereal, però la imatge que predomina és la
de l’abandonament. Veiem les terrasses envaïdes
pels matolls i les males herbes, un paisatge que
ens informa del progressiu despoblament de la
zona cap a zones més benignes pel que a al clima
i a les formes de vida. La sensació es fa encara més
forta quan contemplem les ruïnes del poble de La
Mussara, penjat sobre un cingle i envaït per la
boira de l’hivern. A la resta de pobles trobem
sempre un encís particular: Capafonts, poble de
fonts, enmig d’un cercle de roques on neix el
Brugent; Mont-ral, tan romàntic com la seva esglé-
sia romànica, o Farena, Rojals,Vallclara o Vilanova
de Prades.

Prades roja 

És la localitat que dóna nom a aquestes muntan-
yes, a la qual anomenen la “vila vermella”, pel color
rogenc de les pedres amb què es va aixecar el
poble sencer. Un poble medieval que encara con-
serva part del castell i del seu recinte enmurallat,
amb una plaça Major que transmet la serenor,
c`laida i humana, de l’equilibri i l’harmonia de les
construccions populars ben fetes.

La vila mereix una bona passejada pels seus
carrers, passar pels arcs de les portes a la muralla
i prendre un cafè a les terrasses d’algun dels bars
de la plaça, on fluiex sempre fresca l’aigua d’una
font renaixentista.

I ja a la font, una icona força coneguda a tot el
Camp de Tarragona, podem gaudir aiximateix de la
façana de l’església local, molt impactant també

per la seva construcció a partir dels mateixos
carreus vermells que acoloreixen el poble.

Prades és el centre per a l’inici de moltes rutes i
excursions pels racons de la serra, a peu o en bici-
cleta, amb algunes pistes on també podrem fer
servir l’automòbil. Potser la ruta més senzilla i la
més recomanable és la visita a l’ermita de
l’Abellera, aixecada el 1574 tot aprofitant una con-
cavitat a la mateixa roca. En aquesta cova va viure
com a ermità Frai Boil, que acompanyà Colón al
seu segon viatge a Amèrica. Des del seu mirador
es comtempla la vall on neix el riu Brugent.

Prades té oficina de turisme on us podeu informar
sobre la millor manera d’entrar al bosc. Un bosc,
d’altra banda, molt freqüentat a la temporada de
bolets. D’aquesta vila, de la seva gent, deia Josep
Pla, el gran escriptor ampurdanès, amb aquella
sornegueria tant suggeridora del seu estil, que era
gent que menjava molt d’allioli, pel fort fred de
l’hivern. No se sap si els pobladors hi estaran d’a-
cord, però és cert que aquí es prepara molt bé.
Potser per acompanyar un producte de la terra
que a aquesta zona té fins i tot denominació d’o-
rigen: la patata de Prades. $

L’ermita de l’Abellera a Prades,
construïda el 1574

Les Muntanyes de Prades
són l’indret de neixement
de quatre rius: el Montsant,
el Siurana, el Glorieta
i el Brugent




