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Quatre anys apocalíptics
Ja sumem quatre anys de davallada inexorable de les estadístiques de visats
d’habitatges. Han arribat a uns registres que hauríem titllat d’apocalíptics
uns anys enrere i que ara fins i tot assumim amb naturalitat. 

El nivell d’activitat mesurat en nombre d’intervencions ha moderat el
descens i s’ha centrat principalment en obres de reformes i adequacions
d’edificacions i altres treballs de poca entitat.

Aquest any 2010 ha estat marcat per la publicació del nou decret de visats,
que canviarà de manera substancial el futur de les organitzacions
col·legials, mentre restem a l’espera que la llei de serveis professionals
acabi per reordenar el futur del nostre exercici professional.

Grans fites, però, han aconseguit les entitats del Col·legi. El Consorci
Lleidatà de Control ha traspassat la seva activitat a la nova societat Inqua,
ha consolidat la implantació a l’àmbit de Tarragona amb l’absorció del
laboratori CITAM i impulsa noves àrees d’activitat com el control ambiental
i la inspecció industrial, just quan entrem en l’any del 25è aniversari de la
seva constitució.

També a l’Institut Tecnològic de Lleida s’han fet passos transcendentals per
al seu futur, com ara la incorporació dels nous patrons COAC, APCE i
GCOLL; l’èxit que assoleix el Màster de Bioconstrucció i el conveni amb
l’empresa de desenvolupament de soft CSD, que ens portarà possibilitats
d’expansió a Sud-amèrica.

La nostra Fundació Lleida Solidària ha continuat gaudint de la confiança de
les agències de cooperació catalana i espanyola amb la concessió de nous
ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació internacional,
conseqüència del rigor i professionalitat que han demostrat fins ara, com
la resta d’entitats, Segurcat o la sala Coma Estadella.

Ens cal perseverar en la recerca de nous àmbits d’activitat mentre no
recuperem quotes positives de creixement en les nostres tasques més
habituals, que probablement es començaran a notar al segon semestre i,
més clarament, l’any vinent. Per interioritzar un missatge positiu i de
projecció, espero que ens serveixi d’estímul el recull de l’activitat que
s’evidencia en la Memòria.
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Pere Garrofé i Cirés
President
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Assesoria Jurídica
A. Valls

Secretaria
S. Galindo

Gabinet Tècnic
M. Mateus

Qualitat
M. Palau

Adjunt
A. Lucas

Adjunt
R. Bertral

Manteniment
A. Garrido / R. Ane

Tècnics
M. Mateus
J. Garcia

Comunicació
P. Castillo

Assistent
T. NoguésTècnic

J. Garcia

Revista BIC
J. Trullols 

Tècnics
A. Abia
R. Ane

M. Iborra

Adjunt
S. Galindo

Adjunt
L. Soto

Adjunt
L. Soto

Informàtica
A. Abia

Compatibilitat
R. Bertral

Administració
S. Galindo

Visats
M. Mateus

Premaat
A. Lucas

Biblioteca
Documentació

Assistència
D. Cuit

Sala Coma Estadella
A. Grifol

Administració
M. Escribà
A. Garrido
S. Galindo

Prensa
Protocol

P. Castillo

Adjunt
A. Lucas

Adjunt
L. Soto

COORDINADORA - R. Bertral

JUNTA DE GOVERN

GERENT - P. Folguera
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ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL
President Pere Garrofé

Vicepresidenta Núria Farreny

Gerent Pere Folguera

Àrees i competències
Secretaria Montse Plensa

Secretaria general, personal i manteniment
Assessoria jurídica
Relacions institucionals

Economia-Comptable Xavier Gandarillas
Comptabilitat
Pressupostos generals

Tresoreria Marga Bernadó
Administració general
Institucions financeres

Àrea d’assegurances Neus de Miguel
PREMAAT-previsió mútua
MUSAAT-responsabilitat civil
Assegurances col·legials

Àrea tècnica Jordi Arqué
Gabinet tècnic (serveis contractats a ITL):

Formació i assessoria tècnica
Web i serveis telemàtics col·legials

Convenis tècnics amb institucions i entitats

Àrea de cultura i activitats socials Marga Bernadó
Sala Coma Estadella
Activitats col·legials
Activitats socials

Àrea de comunicació Rafel Nadal
Protocol i organització d’actes
Gabinet de premsa - Revista BIC, pàgina web i news

Delegats a comarques
Alta Ribargorça i Val d’Aran Xavier Castañeda
Pallars (Jussà i Sobirà) Albert Altisent
Solsonès, Cerdanya i Alt Urgell Josep Lluís Pargaña
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INQUA Des del 23 de setembre de 2010

Consell d’Administració
Presidenta: Núria Farreny Gasol
Conseller delegat: Pere Garrofé 
Vocals: Xavier Gandarrillas, Marta Camps i Josep Cosconera

CONSORCI LLEIDATÀ DE CONTROL (CLLC) 
Fins al 23 de setembre de 2010

Presidenta: Núria Farreny Gasol
Socis: Col·legi d’Aparelladors: Pere Garrofé Cirés i Xavier
Gandarillas Casado / Ajuntament de Lleida: Marta Camps
Torrens i Josep Barberà Morreres
Diputació de Lleida: Josep Cosconera Carabassa
i Joan Vidal Balañà
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RepresentantsEntitat

FUNDACIÓ LLEIDA SOLIDÀRIA (FLS)   
Patronat
President: Ramiro Muñoz Alamán
Vicepresident: Francesc Serra Jané
Tresorer: Jordi Arqué Garrofé 
Vocals: Eugènia Rodríguez Segarra, Montse Sanmartín Mirón,
Josep Maria Llop Torné, Pilar Pallàs Satué i Pere Garrofé Cirés 
Secretària externa: Montse Sanmartin

INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA
Patronat: Pere Garrofé (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida), Xavier Gandarillas
(Consorci Lleidatà de Control), Antoni Sarradell (Prefabricats
Pujol, SA), Núria Farreny (Garrofé, SAU), Ferran Badia
(Universitat de Lleida), Montse Giné (Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, demarcació de Lleida), Gremi de Promotors
i Constructors, Josep Mª Gardeñes (Gremi de Constructors
de les Terres de Lleida) i Montse Pujol (Associació de
Promotors-Constructors d’Edificis de Lleida).

CORREDORIA D’ASSEGURANCES
Representant de la junta de Col·legi: Neus de Miguel
Director: Xavier Falcó
Administradors: Anna Valls i Xavier Falcó                                 
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Visadors:
Miquel Mateus i Gorgues
i Jordi García 

Administració: 
Sònia Galindo i Blàvia

Visats:
Amelia Garrido i Ruiz
Marta Escribà i Bori

Comptabilitat: 
Reis Bertral i Guiu

Premaat, comptabilitat i 
col·legiació:
Anabel Lucas i López

Àrea tècnica
Centre de documentació,
biblioteca i préstec
d’aparells tècnics:
Divina Cuit i Argilés

Serveis informàtics:
Adolfo Abia i Gil

Tècnics informàtics :
Josep Ramon Ane i Villega,
i Marc Iborra i Mòdol   

Segurcat, Corredoria
d’Assegurances:
Director: 
Xavier Falcó i Massot

Administrativa-comercial: 
Elídia Cruz Bravo 
Mònica Pacual Díaz

Serveis administratius
i comptables: 
Teresa Fontanals Bagué 

Fundació Lleida Solidària
Equip de treball
Direcció:
Miwi Clavera Maestre

Àrea de projectes:
Eloi Gispert (fins al 30-6-10), 
Albert Roure (fins al 30-4/10),
Montse Mejón
Ivan Menal i
Marc Sendrós (ITL)

Àrea de comptabilitat
i administració: 
Teresa Fontanals Bagué

Àrea de comunicació i 
informació:
Montse Mejón Bergés

Sala d’exposicions
Coma Estadella
Coordinadora: 
Anna Grifol i Nadal

Assessoria jurídica:
Anna Valls (matins)

Assessorament general
i financer:
Gabinet Cuatrecasas 

Gabinet de comunicació 
Director del departament:
Paco Castillo
(pàgina web, Info digital, revista
BIC i serveis de protocol)

Direcció revista BIC:
Josep Trullols

Informatiu digital:
Paco Castillo, Divina Cuit,
Adolfo Àbia i Laura Soto 

Area de secretaria:
Laura Soto

Nombre de col·legiats
l’any 2010: 403
Nous col·legiats 2010: 
15 col·legiats

Àrea de serveis
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Àrea d’exercici professional
El visat, protagonista del 2010

El visat d’una obra que presenta un aparellador, arquitecte tècnic o enginyer
d’edificació és l’acte administratiu delegat al Col·legi per l’Administració
pública, que té com a objecte el registre i validació dels treballs del col·legiat
en l’exercici de les seves atribucions professionals. I aquest treball
professional, visat pel Col·legi, és la millor garantia de qualitat que el
promotor pot oferir als usuaris finals d’un edifici. Aquest visat té per objecte,
entre d’altres, acreditar la identitat del professional, controlar la titulació i
la col·legiació, i la seva habilitació per al treball que sigui. També comprovar
la suficiència i integritat formals de la documentació integrant del treball,
en especial pel que fa al compliment de les normes i els requisits legals de
presentació. El visat certifica, en cada cas, l’habilitació legal d’aquests
tècnics per exercir les seves competències.

L’any 2010 s’ha caracteritzat per l’acusat descens dels visats en més d’un
20% respecte a l’any anterior, fet que ja va avançar el president, Pere
Garrofé, durant l’assemblea del Col·legi del desembre passat, a causa de
la crisi del sector i la corresponent davallada de la construcció. Aquest
registre va unit al del decret de visat col·legial obligatori (RD 100/2010,
publicat al BOE del 6 d’agost de 2010), en vigor des de l’1 d’octubre de 2010,
que comporta l’aplicació de diferents tipus de visats i la posada en marxa
de forma efectiva de dues formes de presentar i enregistrar el visat en el
Col·legi. 

En primer lloc, el personal, amb prop d’un miler de treballs presentats o
bé, en segon lloc, la telemàtica on line (primer visat, per aquesta via, el 14
de desembre de 2009), amb un total de 292 presentats, han fet que el visat
sigui un dels protagonistes durant l’any 2010.

Aquests fets, juntament amb al procés de transformació del Consorci
Lleidatà de Control i la seva reconversió en la marca Inqua, amb l’absorció
del laboratori Citam de Tarragona; l’organització del Màster de
Bioconstrucció i el Congrés Internacional SOS’10 Baubiologie d’ITL; els
projectes internacionals de la Fundació Lleida Solidària a Etiòpia, el Sàhara
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Occidental i Algèria, i el canvi d’imatge i disseny de la pàgina web del Col·legi
http://www.caatlleida.cat:81/ca/ han estat també temes destacats del
Col·legi i les seves empreses durant l’any 2010.

Hi ha altres temes de l’any en què també ha participat el Col·legi, les seves
empreses i entitats o bé hi ha col·laborat en els àmbits professional, cultural
o social durant el 2010. Entre aquests, cal destacar els treballs realitzats a
l’aeroport d’Alguaire, inaugurat el 17 de gener; la inauguració oficial del
palau de congressos la Llotja, per part dels Reis d’Espanya, el president de
la Generalitat i altres autoritats i representats del Col·legi, el 23 de març; la
reforma de l’edifici del Roser per convertir-lo en parador de turisme; la tasca
realitzada a la nova plaça Blas Infante de Cappont, inaugurada el 5 de juny;
el pont de Príncep de Viana; el cobriment de les vies del tren i la connexió de
Prat de la Riba amb Pardinyes; les obres de l’autovia Lleida-Osca i Lleida-
Val d’Aran; els nous regs de les Garrigues, posats en marxa el 23 d’agost, a
través del canal Segarra-Garrigues; la nova passarel·la sobre el riu Segre,
que uneix Alcalde Areny amb el campus de Cappont de Lleida, inaugurada el
26 d’octubre, o la plaça Ricard Viñes de Lleida, en servei des del 3 de
novembre passat.

Gabinet tècnic
Els inicis d’obra nova baixen un 95% en quatre anys

El 2010 ha estat el quart anys consecutiu que es registra una dràstica baixada del nombre d’inici d’obres
d’habitatges, fixada en el 24,71% respecte al 2009. Ha passat de 1.647 habitatges iniciats el 2009 a només 1.240
el 2010. Aquest descens es produeix a totes les comarques, a excepció d’algunes del Prepirineu i Pirineu
(Noguera, Pallars Jussà, Solsonès i Alt Urgell), que pugen lleugerament, com es pot comprovar als gràfics de
visats que es reprodueixen a continuació.  
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Es pot constatar que el descens d’inici d’habitatges es va donant
sistemàticament des de fa quatre anys i que l’any 2010 tan sols es van iniciar
al voltant del 5% de les obres de construcció que es van registrar l’any 2006,
en la majoria de comarques, la qual cosa significa que els els visats per
iniciar obra nova del 2001 ha estat un 95 % inferior als del 2996.

Destaca la baixada d’inicis d’obra a les capitals de comarca. Així, a la Seu
d’Urgell, es van iniciar 166 habitatges el 2006 i 55 el 2010. Al Pont de Suert,
135 el 2005; 54 el 2006 i 6 el 2010. A Bellver de Cerdanya, 114 el 2006 i 13 el
2010. Les Borges Blanques, 411 el 2006 i 4 el 2010. Balaguer, 500 el 2006 i
29 el 2010. La Pobla de Segur, 61 el 2006; 11 el 2008 i cap durant l’any 2010.
Tremp, 328 el 2006 i 5 el 2010. Sort, 84 l’any 2006 i 7 el 2010. Mollerussa,
444 el 2006 i 14 el 2010. A Cervera, 218 el 2006 i 22 l’any 2010. A la ciutat de
Lleida, 2.221 el 2006 i 222 el 2010, i a Solsona, 182 el 2006 i 63 el 2010. 

D’altra banda, el nombre de treballs professionals visats al Col·legi l’any
2010 ha continuat baixant respecte al 2009, encara que ha estat una baixada
mínima del 3,13%, ja que l’any 2009 es va registrar una baixada del 14,86%
respecte a l’any anterior, passant dels 3.800 treballs visats el 2009 als 3.681
durant el 2010.

Progressió dels inicis i finals d’obra visats a la província de Lleida

Inicis d’obra

Finals d’obra
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Progressió dels inicis i finals d’obra per comarques

Alt Urgell

Alta Ribagorça

Berguedà

Inicis d’obra

Finals d’obra
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Cerdanya

Garrigues

Noguera
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Inicis d’obra

Finals d’obra
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Inicis d’obra

Finals d’obra
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Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Pla d’Urgell
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Inicis d’obra

Finals d’obra
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Segarra

Segrià

Solsonès
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L’Urgell

Val d’Aran

Inicis d’obra

Finals d’obra
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Departament de comunicació
Més de 300 accions 

El gabinet de comunicació ha participat en més de 300 accions de
comunicació durant l’any 2010. La pàgina web, com es pot comprovar fins al
31 de desembre, recull 166 notícies del Col·legi i les seves empreses. El
butlletí Informatiu digital ha editat 12 números (un per mes), amb notícies
destacades del Col·legi, que també estan hipervinculades a la pàgina web.
Igualment, s’han convocat tres rodes de premsa i s’han enviat 15 notes de
premsa a tots els mitjans de comunicació de Lleida. Els diaris de Lleida han
publicat 70 notícies relacionades o vinculades amb el Col·legi d’Aparelladors;
les seves empreses i entitats i s’han fet ressò de declaracions del president
del Col·legi, Pere Garrofé; del president de Lleida Solidària, Ramiro Muñoz;
del director general de l’ITL, Andreu Muñoz, i del director tècnic, Carles
Labèrnia. 

A més, des del gabinet de comunicació s’han gestionat els anuncis
publicitaris i altres temes de promoció, publicitat o propaganda relacionats
amb el Col·legi i les seves empreses. S’han coordinat els temes d’imatge
corporativa i l’edició o impressió d’opuscles, tríptics, targetes i d’altres, i s’ha
coordinat la intervenció dels representants del Col·legi i les seves empreses
al programa Lleida Activa, de Lleida TV, i en reportatges especials a les
revistes Lectura i La Mañana sobre temes de la Fundació Lleida Solidària.
Cal destacar, durant l’any 2010, la consolidació de la nova pàgina web del
Col·legi, amb nou disseny, millor compaginació, més imatges i incorporació
de vídeos i enllaços i connexions amb xarxes socials, que la fan molt més
àgil i eficaç.
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Finalment, també cal destacar,
en l’apartat de la comunicació,
la col·laboració en l’organització
o presència en l’Assemblea Ge-
neral del Col·legi, el dinar de ger-
manor i la festa del Pare Noel, la
Setmana d’Estudis Urbans, el
Màster de Bioconstrucció, l’As-
sociació de Col·legis Professionals
(CPA); la Trobada de l’Aniversari
del Parc Científic i Tecnològic de
Gardeny (PCiTAL); a totes les in-
auguracions de la sala Coma Es-
tadella i a les fires Decorhàbitat
i LOH, d’Oportunitat d’Habitatges. 

A més de la presència, pel ressò,
en conferències, jornades i se-
minaris relacionats amb la cons-
trucció, edificació i obra pública.

Consolidació del canvi d’imatge i canvi de Consorci Lleidatà de Control per
Inqua. Presentació del visat electrònic i la signatura digital. El Col·legi
d’Arquitectes entra formar part de la fundació ITL. Montse Pujol comença a
exercir com a presidenta de l’Associació de Promotors Constructors. Segona
edició del Màster de Bioconstrucció. Les lleis paraigua i òmnibus: tràmits
administratius, visats i d’altres. El Col·legi i 17 més creen la CPA. El Col·legi,
membre del Consell Cívic i Social del Consorci del Turó de la Seu Vella de
Lleida. Assessorament sobre temes de rehabilitació, restauració i d’altres
relacionats amb la construcció, amb geologia. Implantació del nou visat
digital. 

La manifestació de protesta contra la llei òmnibus (7 de maig a Madrid). Nou
pla quadriennal d’habitatge de la Generalitat (2009-2012), aprovat al gener
de 2010. Ivan Menal, nou tècnic de FLS expatriat a Etiòpia. El Col·legi i les
seves empreses participen a Lleida Televisió 40 minuts en el debat de Lleida
Activa que dirigeix Josep Maria Sanuy el 6 d’abril de 2010. 

El Consorci Lleidatà amplia les seves infraestructures i serveis amb el
laboratori de química i medi ambient. També cal destacar la convalidació
d’estudis universitaris: d’arquitecte tècnic a enginyer d’edificació, amb títol
de grau. El Consorci traspassa la seva activitat a Inqua (23-9-10). La
temporada d’exposicions a la sala Coma Estadella, entre moltes altres
activitats.

Temes destacats 
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Publicacions durant el 2010
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Revistes BIC publicades el 2010
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La renovació de la pàgina web del Col·legi ha suposat una actualització i im-
plementació de nous serveis del centre de documentació des del web.

Biblioteca
Registre de publicacions
· Altes monografies: 164

· Altes normes UNE: 28

· Registre de publicacions periòdiques: 299

· Adquisicions: 84

· Renovació de subscripció de publicacions periòdiques: els butlletins
d’informació de Col·legis Professionals i les revistes, en format digital, s’han
incorporat als serveis en línia de la pàgina web i es poden consultar i
descarregar directament.

Préstecs i/o consultes:
· El nombre de préstecs i/o consultes al fons bibliogràfic ha estat de 276.

Gestió i adquisició de publicacions i aplicacions informàtiques per
al col·lectiu:
· Quadres de preus de l’ITEC 2010

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
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· CD banc de preus BEDEC 2010 i TCQ2000

· Monogràfics DAV-CTE

Convocàtories d’obra pública
· Es comunica, via e-mail, les convocatòries d’obres públiques que es
publiquen al DOGC i al BOP, i les convocatòries de GISA.

Tramesa de normativa
· S’ha facilitat qualsevol normativa publicada al BOE, DOGC o altres que
hagin estat sol·licitades.

· S’ha informat via correu electrònic de les novetats de normativa, s’ha
comunicat a la pàgina principal del web del Col·legi i s’ha penjat a la
descàrrega de documents de l’àrea restringida.  

· S’ha comunicat via e-mail les jornades i conferències relacionades amb el
sector i s’han inserit al web col·legial els cursos d’interès.

Informatiu digital
· Redacció de les seccions de novetats de biblioteca, àrea tècnica i normativa
i legislació de l’informatiu digital del Col·legi.

Suport tècnic
ARQ+CC
· S’ha comunicat l’actualització 2010 del programa d’amidaments i
pressupostos als usuaris. L’aplicació compta amb un total de 144 usuaris.

Correu electrònic caatlleida.net
Altes:11
Baixes:3
- Domini caatlleida.net: 179 usuaris

Llicències temporals del programari ITEC
· Gestió d’altes 2010 del programari ITEC, segons conveni per distribuir
llicència gratuïta durant un any als nous col·legiats.
Les descàrregues i activacions de les llicències temporals s’envien per
correu electrònic a l’usuari.

Accés a l’àrea restringida del web
· 22 altes de logins i contrasenyes per accedir a l’àrea restringida del web
col·legial

Es facilita el buidatge de les
dades de les llibretes elec-
tròniques de les estacions
totals i s’envia per correu
electrònic.

S’ha procedit a la calibració
anual de tots els aparells
que ho requereixen.
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Servei de préstec d’aparells electrònics

TOTAL PRÉSTEC APARELLS

10 14 DISTANCIÒMETRE LÀSER DISTO BASIC

1 1 ESCLERÒMETRE SCMICTH

10 22 ESTACIÓ TOTAL TRIMBLE 5605 DR STANDARD

7 11 ESTACIÓ TRIMBLE 3605 DR

6 8 NIVELL LÀSER AGATEC A410

1 3 NIVELL ÒPTIC SETTOP AL-32

1 3 RODA D’AMIDAR

1 2 TEODOLIT SETTOP TEO2-RS232

1 1 CINTA MÈTRICA UPS

Nombre
de dies AparellPréstecs

ESTADÍSTICA PRÉSTEC
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Sis exposicions amb 1.130 visitants
La sala Coma Estadella del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Lleida, durant la temporada 2009-2010, ha presentat sis exposicions que
han tingut com a principal objectiu, un any més, assolir una bona difusió de
les exposicions i artistes de la temporada dins del col·lectiu dels aparella-
dors tècnics i del públic en general. S’ha de destacar que s’han registrat
més de 1.130 visitants durant aquesta temporada, de manera que s’han su-
perat les xifres de l’any passat.

La temporada 2009-2010 s’ha caracteritzat per dedicar tres exposicions es-
pecials i, seguidament, obrir un cicle heterogeni. Com és el nostre costum,
la primera exposició ha estat un homenatge a l’artista que porta el nom de
la nostra sala, Albert Coma Estadella, i alhora a Jaume Magre, director jun-
tament amb la seva dona de la Petite Galerie, espai de difusió de l’art cap-
davanter lleidatà durant els anys setanta.

Seguidament, s’ha exposat el treball fotogràfic dut a terme durant tot l’any
per Heidy Elainne, anomenat Dualitat. La producció d’aquest treball ha estat
promocionada per la beca Caixa Penedès com a premi de la convocatòria
Art Emergent 2008, impulsada per l’Associació de Fotògrafs.  

A continuació, us hem proposat una exposició col·lectiva amb dos dels guan-
yadors del concurs Crea, Toni Pontí i Paloma Merchan, impulsat pels Ser-
veis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació i la Representació
Territorial de la secretaria general de Joventut de Lleida amb la voluntat de
donar suport a la nova creació i als artistes del territori.  I per concloure la
temporada, s’ha proposat un cicle heterogeni integrat per quatre exposi-
cions. La primera mostra ha estat una instal·lació de Carmen Anzano, ano-
menada Teixits vitals; la següent s’ha caracteritzat per les escultures de
Josep Flix Franch, titulada Percepció d’una mirada interna. En la tercera,
Laura Florensa ens ha mostrat la seva nova col·lecció de joieria, anomenada
Set Joies. I finalment, per concloure el cicle, Gemma Rufach ens ha mostrat
els seus gravats sota el nom d’Emocions.
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Els projectes internacionals i locals
de la Fundació Lleida Solidària 
Continuant amb la tasca iniciada l’any passat, aquest 2010 ha estat el mo-
ment de recollir els fruits de les llavors que es van plantar en un i cada un
dels projectes locals o internacionals, de passar de la fase d’identificació a
desenvolupar-los, formular-los i reformular-los. 

El 2010 hi ha hagut una bona collita a la FLS i els lleidatans, lleidatanes i
els pobles etíop, sahrauí i bosnià en són testimonis, com podeu veure al
mapa adjunt: 
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Els col·laboradors
Amb els ajuts econòmics dels diversos cofinançadors públics amb què tre-
ballem (AECID, ACCD, Paeria, Diputació de Lleida i Ajuntament d’Olesa de
Montserrat), hem aconseguit tirar endavant projectes ja iniciats (Etiòpia),
complementar-ne d’altres (Bòsnia i Hercegovina i els campaments de re-
fugiats de Tindouf a Algèria) i començar-ne de nous (territoris alliberats del
Sàhara Occidental) amb importants convenis de col·laboració. 

Les accions constructives al Sàhara s’han vist recolzades durant tot l’any
amb nombroses xerrades sobre el poble sahrauí a diversos centres edu-
catius de Lleida, tant de secundària com a la Universitat; amb una exposició
fotogràfica a la secretaria del CAATEE, així com amb l’estand contenidor
itinerant amb una exposició al seu interior que ha estat present al Campus
universitari de Cappont i al Cucalòcum. Ha generat molta publicitat i se n’ha
aconseguit difusió mitjançant reportatges especials als suplements domi-
nicals locals de La Mañana i Segre, així com a la ràdio. 

El projecte de Bòsnia també s’ha vist recolzat per una exposició itinerant
en anglès que ha anat a diferents acadèmies d’idiomes de Lleida i a l’Escola
Oficial d’Idiomes, ampliant-ne d’aquesta manera el radi de difusió. També
hem tingut presència a les xarxes socials, on ens visiten i deixen els seus
comentaris centenars de seguidors:
Facebook, xarxanet.org, canalsolidari.org... 

Quant a Algèria, també ha estat l’any en què s’han enviat les joguines i mo-
biliari escolar que s’han aconseguit comprar gràcies a la campanya 2008-
2009 del Club Banyetes en benefici de l’escola bressol del centre d’atenció,
acollida i reinserció de dones i nens víctimes de la violència a Alger. 
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Pel que fa al desenvolupament dels projectes locals, s’han inaugurat dues
noves instal·lacions per l’associació Shalom a Pardinyes destinades a les
brigades de jardineria, obres i pintura i l’espai-botiga Bo de Shalom, on es
comercialitzen productes alimentaris i de regal, ambdues reformades grà-
cies a la col·laboració tècnica de la FLS. I també s’han continuat les obres
per a la bugaderia de la residència de l’Associació Aremi al barri de la Bor-
deta.

Com a col·laboracions destacables d’aquest any, i dins de la campanya de
comunicació de captació de fons, també cal assenyalar el conveni signat
amb el teatre de la Llotja de Lleida, mitjançant el qual la FLS rebrà el 0,7
de la venda d’entrades de la Llotja per recolzar els seus projectes de coo-
peració al desenvolupament. Complementant les activitats de difusió, hem
estat presents a les fires d’entitats solidàries de Solidàrium i Olesa de
Montserrat, i hem organitzat una taula rodona de polítics, dins del marc de
les eleccions autonòmiques catalanes 2010, per debatre els compromisos
polítics en l’àmbit de la cooperació, a banda de participar activament en en-
titats de cooperació com la coordinadora d’ONGD i altres moviments soli-
daris de Lleida. 

Des de la FLS es continua regant, dia a dia, els petits i grans projectes per-
què tots esdevinguin realitats arrelades amb força, vigoroses i amb perso-
nalitat pròpia, i aquell tret distintiu que caracteritza els projectes ben fets.
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ELS TREBALLADORS DE SEGURCAT, AL SEU SERVEI
Xavier Falcó mediador d’assegurances i director
Teresa Fontanals, administració-comptabilitat
Elídia Cruz, administració-comercial
Mònica Pascual, administració-comercial
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La consolidació
de la marca SEGURCAT 
Potenciació dels productes generalistes, continuïtat en
l’especialització en construcció i obertura als sectors
de comunitats, energies renovables i RC

Durant l’any 2010, hem volgut consolidar la marca Segurcat com a nom co-
mercial tant dins l’estructura del nostre col·lectiu com de portes enfora.
Per tant, Segurcat serà la marca sota la qual comercialitzarem tots els nos-
tres productes i serveis que oferim al sector assegurador.

La corredoria té l’objectiu d’oferir un servei d’assessorament personalitzat,
analitzant en cada moment els diferents productes del mercat assegurador
i les diferents necessitats dels nostres clients, posant a l’abast dels nostres
clients l’assegurança adequada en cada moment. 

En aquest 2010, hem seguit l’estratègia de donar impuls a productes més
generalistes i personals com: auto, llar, salut i, en el sector de les pimes,
d’adequar-nos a les noves necessitats dels nostres clients, seguint sent es-
pecialistes en les assegurances de construcció, però obrint-nos a diversos
sectors: comunitats, energies renovables, hotels, RC...
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El Consorci Lleidatà de Control passa a ser Inqua SL

L’any 2010 es produeix un canvi molt important en el Consorci Lleidatà de Control (CLC), al traslladar tota la
seva activat mercantil, com el laboratori d’assaigs de la construcció, a la societat Inqua SL, a partir de l’1
d’octubre. Durant aquest exercici, la plantilla del laboratori ha estat formada per:

LLEIDA

3 geòlegs
2 arquitectes tècnics
3 enginyers tècnics industrials
1 bioquímic

1 cap comptabilitat
2 comercials
4 administratives
27 analistes

POBLA DE SEGUR

1 sobrestant
4 analistes

LES OBRES MÉS SIGNIFICATIVES EN QUÈ S’HA INTERVINGUT HAN ESTAT:

OBRES RELLEVANTS EDIFICACIÓ
• Reforma i ampliació de l’Hospital Santa Maria.
Lleida (GISA).
• CAP de Balaguer (ampliació) (GISA)

• CAP de la Pobla de Segur (GISA)

• CAP de Cervera (GISA)

• CAP de les Borges Blanques (GISA)

• Edifici de recerca biomèdica de la UdL

• Edifici judicial de Balaguer (GISA)

• Ampliació de l’edifici judicial del Canyeret. Lleida
(GISA).

• CEIP Joc de la Bola. Lleida (GISA)

• CEIP Riu Segre. Lleida (GISA)

• CEIP Maria Mercè Marçal. Tàrrega (GISA)

• CEIP Les Savines. Cervera (GISA)

• CEIP L’Enxaneta. Salou (GISA)

• CEIP Riu Clar. Tarragona (GISA)

• CEIP Vallfosca i Montferrer (GISA)

• Escola Font Rubia. Font Rubí (GISA)

• IES Manuel de Montsuar. Lleida (GISA)

• IES Ronda. Lleida (GISA)

• IES Vielha. (GISA)

• Edifici de 50 habitatges. Lleida.
(Foment Immobiliari Assequible) La Caixa
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OBRES RELLEVANTS GEOTÈCNIA
• Fàbrica Trepat. Tàrrega (Ajuntament Tàrrega)

• Nova unitat polivalent de salut mental. Lleida (Sant
Joan de Déu)

• Plataforma seminari. Lleida (EMU)

• Centre comercial Decathlon (Família Mestre CB)

• Rehabilitació de salines. Gerri de la Sal (Incasòl)

• Ascensor panoràmic plaça Sant Joan. Lleida
(Ajuntament Lleida)

• Campanya sondejos Variant sud (UTE variant sud)

• Sondejos d’investigació recerca temple d’August a
la Catedral de Tarragona (COAAT Tarragona)

OBRES RELLEVANTS INSTAL·LACIONS
• Proves in situ a la fàbrica del Canal Segarra
Garrigues (REGSA/ASG)

• Renovació xarxa d’aigua potable Menàrguens

• Proves estanquitat sanejament EDAR:

• Arrós

• Aubert

• Tírvia

PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI
DE LLEIDA
• Fruitcentre. ACSA

• Conselleria d’Agricultura. Regsa

• Edifici Cedic. Benito Arnó

• Edifici TIC. ACSA

• Edifici Innova. Benito Arnó

• Museu del Clima. UTE Museu Clima

• Edifici Magical. UTE Magical

OBRES RELLEVANTS D’OBRA CIVIL
• Regadiu Segrià sud. Xarxa reg i distribució.
Fase 3A. (Regsa)

• Variant sud de Lleida (GISA)

• Variant d’Artesa de Segre (GISA)

• Regadiu de la Terra Alta. Bassa 3. Xarxa distribució
(Regsa)

• Condicionament C-28. Salardú-Baqueira (GISA)

• Variant Santa Susanna. Barcelona (GISA)

• Línia 9 Metro Barcelona (GISA)
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OBRES RELLEVANTS EN ESTRUCTURA
METÀL·LICA I SOLDADURA
LLEIDA
• Finalització torre de control (aeroport de Lleida)

• Pavelló Balàfia-Secà de Sant Pere

• Hospital Santa Maria

• Plaça Ricard Viñes

• Nou túnel de Vielha

• Edifici CREA

• Edifici Cedico

• Edifici Fruitcentre

• Edifici Maqcentre 

• Edifici Magical

• Xarxa regadiu Segrià sud

• Decathlon

• Qualificació de soldadors i procediments de
soldadura

TARRAGONA
• CEIP Riu Clar (Salou)

• CAP (Salou)

• CAP (Vila-seca)

• Centre Penitenciari Catllar (Tarragona)

• Xarxa regadiu Terra Alta (la Fatarella)

• Església de Santa Maria (Vilafranca del Penedès)

• Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(Tarragona)

ACTUACIONS I OBRES RELLEVANTS
ACÚSTICA
• Maig de 2010: intercomparació entre laboratoris.

Acústica arquitectònica (24 laboratoris)
Acústica ambiental (27 laboratoris)

• S’està en procés d’acreditar un segon tècnic
reconegut pel Departament de Medi Ambient de la
Generalitat.

• CAP de Cervera (GISA). Nivell interior i exterior,
sistema de climatització.

• Sala polivalent CEIP Els Planells–Artesa de Segre
(GISA). Mesura temps reverberació 

• Edifici habitatges a Lleida (G y P José Ibarz)
Aïllament acústic ET.

• Pavelló poliesportiu a les Borges Blanques
(Ajuntament Borges). Aïllament acústic ET.

• Edifici habitatges a Mollerussa (C. Blanco Rovira).
Aïllament acústic ET.

• Bar restaurant a Puigcerdà (Newmelody). Aïllament
acústic.

• Cooperativa Agropecuària de Guissona (CAG) –
Avaluació ambiental acústica

• CEIP Les Savines de Cervera (GISA). Nivell interior
sistema climatització.

• Edifici CaixaForum Lleida (La Caixa). Aïllament
acústic.
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• Edifici Caixaforum Lleida (La Caixa). Avaluació
ambiental acústica.

• Locals supermercats Bellver de Cerdanya
(Casanovas). Aïllament acústic.

• Bar restaurant Puigcerdà (Maldonado). Aïllament
acústic.

• Escorxador d’Agramunt (G. Gilabert). Aïllament
acústic.

• CAP a les Borges Blanques (Copcisa). Aïllament
acústic ET.

• Hospital Santa Maria Lleida (GISA). Nivell interior
sistema climatització.

• Edifici CREA UdL Lleida (Jorfe). Nivell interior
sistema climatització.

• Discoteca a Cervera (Manhatan). Aïllament acústic.

• Edifici d’habitatges a Lleida (Ilerponent). Aïllament
acústic ET.

OBRES RELLEVANTS EN ESTRUCTURES DE
FORMIGÓ
• Anàlisi estructural i CQ de les obres: Cedico,
Magical, Conselleria Agricultura, Edifici de
Tabacalera de Tarragona, aparcament a Reus i
Ancoratges Balaguer.

ALTRES ACTUACIONS
• Participació en les reunions del Patronat d’Incafust.

• Conveni amb la Diputació de Lleida per adquirir
equips procedents del seu laboratori.

• Conveni amb la Generalitat per a la cessió d’ús
d’equips del seu laboratori de Tarragona.

• Formació d’equip d’analistes del laboratori de
Tarragona (CITAM) per l’àmbit de química.

• Presentació de la sol·licitud pel reconeixement
d’Inqua com a establiment tècnic auxiliar de l’Agència
Catalana de l’Aigua pel nivell d’actuacions A.

• Presentació de la sol·licitud d’inscripció al registre
de laboratoris agroalimentaris de Catalunya en la

secció de laboratoris reconeguts pel Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per les
activitats d’anàlisi de metalls a nivell de traces, anàlisi
d’aigües potables i residuals i anàlisi de sòls.

• Inscripció d’Inqua al programa INTER2000, circuit
d’assaigs d’aptitud dirigit als laboratoris del sector
agroalimentari i organitzat des del Laboratori
Agroalimentari del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de
Catalunya.

• Inscripció d’Inqua al registre d’establiments
industrials de Catalunya (REIC), on es recullen les
dades dels establiments en què es porta a terme una
activitat industrial, les empreses de serveis i les
entitats directament relacionades amb les indústries.

• Actualització del codi de productor de residus d’Inqua
per formalitzar la situació actual de generació de
residus perillosos

• Contractació de nous serveis de recollida de residus
amb l’empresa Veterpack, autoritzada per al transport
i la gestió de residus perillosos, per formalitzar la
situació actual de generació de residus perillosos de
laboratori.

• Instauració d’un sistema voluntari de gestió
ambiental segons la normativa ISO 14001 en fase
d’auditoria interna.

• Fusió dels laboratoris de química de formigó i
química de sòls i vials en un únic espai per a
l’optimització de recursos materials i humans.

• En execució les avaluacions ambientals inicials de 17
centres d’ensenyament i tres centres d’assistència
hospitalària.
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Tot recordant Roger Solsona

Un diumenge com molts altres (6 de febrer de 2011), sense res d’especial, agafes el telèfon mòbil que havies
posat a carregar, l’engegues i t’adones que hi ha un grapat de trucades perdudes. Totes de la mateixa persona,
una companya de feina, i en un període curt de temps. I penses, com altres vegades, que necessita alguna cosa o
que passa quelcom i necessita parlar amb tu. I li tornes la trucada. I sí que passa, aquesta vegada sí que passa. I
grossa. A l’altre costat de la línia, la companya et dóna una notícia d’aquelles que mai creus que et poden arribar
a tu. El nostre company Roger Solsona, cap del laboratori de química i medi ambient, ha resultat mort en un ac-
cident de trànsit.

Instintivament, contestes amb una resposta universal: “Però què dius?”. I ve l’explica-
ció. Mentre escoltes, no saps si t’acaba de caure el món a sobre o si t’ha desaparegut la
terra sota els peus. T’adones que, no saps com, estàs assegut mentre intentes seguir el
que et diuen. I menys mal, perquè el cap es troba en una altra dimensió i el cos sembla
que també. Sents que vols dir alguna cosa, però no ets capaç d’articular les paraules.

Comencen a fluir de forma atropellada imatges, situacions, converses, moments, frases
com la de divendres a darrera hora de la tarda: “Bon cap de setmana, fins dilluns, ja
parlarem.”

En Roger Solsona ens ha deixat de sobte, inesperadament. I ha estat molt dur. Perquè
tenia tota una vida pel davant, perquè li agradava la feina que feia, perquè tenia expec-
tatives i perquè havia format una família de la qual estava especialment cofoi.

Recordo les especials circumstàncies de la seva incorporació al laboratori d’Inqua, ara
es compleixen quasi quatre anys, fent tasques d’analista a l’àrea de formigó. La seva
permanència i la seva formació com a bioquímic ens va portar a pensar que podíem
obrir una nova línia d’activitat i va acceptar el repte. Així va néixer el laboratori d’ai-
gües, que es va convertir en una realitat ara fa just un any i que, en els darrers dies,
havia obtingut el reconeixement de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Ell va fer realitat aquella proposta, assumint el desenvolupament de la idea, la relació
amb els proveïdors, el disseny de laboratori, el seu muntatge i la posada en funciona-
ment. Amb el reconeixement de l’ACA i altres en curs, s’iniciava una altra fase del
camí. El Roger ho vivia amb la satisfacció per la feina feta i amb l’angoixa pel que en-
cara calia fer, però també amb la il·lusió per seguir creixent en la seva activitat, per la
qual ja plantejava temes.

Preocupat i motivat per la seva feina, ordenat i meticulós, seriós i discret, de tracte
afable i cordial, sensible i franc, et mirava als ulls al parlar, positiu en el plantejament
de les coses, feia fàcil la relació en el treball.

El destí misteriós i implacable, que de vegades es manifesta quan no toca, ens ha deixat
sense un bon company i un excel·lent professional. Encara que la frase pugui semblar
un tòpic, puc assegurar que el Roger sempre estarà en el nostre record. Fins sempre.

Pere Antorn, director d’Inqua
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ÚLTIMA HORA
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Centre de difusió tecnològica
Activitats 2010, projectes en marxa i eixos 2011: 
projecte Gesbuild i Màster en Bioconstrucció IBN-UdL-ITL 

Després d’obtenir l’any 2005 l’acreditació de la Generalitat de Catalunya
com a centre de difusió tecnològica, la Fundació ITL pertany avui a la xarxa
Tecnio, impulsada pel Govern català, com a centre tecnològic que ofereix
serveis tecnològics de primera línia i clarament especialitzat en àmbits de
gran projecció en el sector, com ara la rehabilitació, la construcció
sostenible i la bioconstrucció. La Fundació ITL ha estat també l’entitat
pionera del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Al patronat, l’òrgan de govern de la Fundació ITL, estan representats entitats
i empreses representatives del sector de la construcció. Als patrons inicials,
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, Consorci Lleidatà de
Control, Garrofé, Prefabricats Pujol, Sorigué i Universitat de Lleida, s’hi han
incorporat darrerament el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, l’Associació
de Promotors-Constructors d’Edificis de Lleida i el Gremi de Constructors
de les Terres de Lleida. Aquest ventall de patrons proporciona a la Fundació
ITL un gran suport i representació del sector que complementa el seu ample
recolzament institucional.

En aquesta memòria queden reflectides les activitats realitzades l’any 2010,
els projectes en marxa aquest any 2010 i les perspectives de futur immediat,
centrades en dos grans eixos: d’una banda el projecte Gesbuild, sistema
electrònic per a la gestió de l’execució, qualitat i seguretat de l’obra
arquitectònica, que ha de permetre al professional del sector, arquitecte,
arquitecte tècnic o enginyer, realitzar totes les seves activitats professionals
a través d’una sola eina, i d’altra banda tots els projectes de formació, difusió
i recerca al voltant de la biologia de l’hàbitat o bioconstrucció. El Màster en
Bioconstrucció IBN-UdL-ITL és una realitat consolidada amb gairebé 100
alumnes, que ha arribat l’octubre de 2010 a la 3a edició, amb la perspectiva
de difusió i promoció a Hispanoamèrica, amb els equips que ja estan  posats
en marxa a l’Argentina, Xile i Bolívia, i properament a Colòmbia i Mèxic;
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també el segon Congrés de Bioconstrucció organitzat
a Lleida el mes de novembre, amb experts europeus
destacats, dóna resposta a la creixent inquietud i
demanda social en els temes que relacionen salut i
hàbitat.

RECURSOS HUMANS
Arquitectes 4
Arquitectes tècnics 4
Enginyers 2
Llicenciats 1
Diplomats 1
Delineants 1
Administratius 3

16

ACTIVITATS 
FORMACIÓ
Formació oberta 39 cursos
Formació col.legial 25 cursos
Formació subvencionada 2 cursos
Formació a mida 9 cursos

TOTAL: 75 cursos / 1.154 participants / 534 hores

SUPORT TÈCNIC 64 expedients

CONSULTORIA ESTRUCTURES 77 expedients
DIAGNOSI 74 expedients
• Alguns expedients representatius:
· Façana de la Paeria de Lleida a l’av. Blondel
· Edifici de l’ajuntament de Torregrossa
· Soterrani de la plaça Sant Francesc de Lleida
· Cobertes de l’edifici del Rectorat de la UdL
· Can Valls de Ciutadilla
· Claustre del monestir de Vallbona de les Monges
· Museu del Carro d’Anglesola
· Auscultament i seguiment de patologies en
aparcaments soterrats:

· Plaça Ricard Viñes de Lleida
· Tàrrega 

BIC MEMORIA 2010 ok:Maquetación 1  04/03/11  10:19  Página 50



memòria d’activitats 2010 51

abril2011

TRANSFERÈNCIA I DIFUSIÓ
• Alguns expedients representatius:
· Prototips segons criteris de bioconstrucció:

· ARTIS: mampara divisòria
· ECOOCI: casa modular passiva

· Criteris de selecció de fustes per a elements urbans
de la ciutat de Barcelona
· Elements de protecció viària

PROJECTES GLOBALS
PROJECTE GESBUILD
• Sistema electrònic per a la gestió de l’execució,
qualitat i seguretat de l’obra arquitectònica
• Gestió general i integrada amb la gestió
professional, relació amb col·legis professionals i
administracions públiques

MÀSTER EN BIOCONSTRUCCIÓ
• 2a edició (abril 2010) 32 alumnes
• 3a edició (octubre 2010) 20 alumnes
• Inici de treballs equips docents a l’Argentina,
Xile i Bolívia

SOS’10 – 2N CONGRÉS INTERNACIONAL
DE BAUBIOLOGIE (BIOLOGIA DE L’HÀBITAT-
BIOCONSTRUCCIÓ)
• La Baubiologie en l’edificació pública i la
urbanització
• 9 ponents d’Alemanya, Àustria, Holanda i Espanya
• 250 participants

CREACIÓ D’UN LABORATORI ESPECIALITZAT EN
DIAGNOSI SEGONS ELS CRITERIS DE
BIOCONSTRUCCIÓ

PARTICIPACIÓ EN JORNADES I
ESDEVENIMENTS DIVERSOS
• Congrés Rehabilitació + Sostenibilitat = Futur, a
Barcelona, octubre 2010
• Congrés ARQUISUR, a Tarija (Bolívia), octubre 2010

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS I PROJECTES
DIVERSOS
• AGÈNCIA ENERGIA DE LLEIDA / ICAEN

· Campanya difusió eficiència energètica
• CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA / Lleida Biotech

· Creació del clúster de la bioconstrucció
· Missió comercial a Freiburg

• Recerca mèdica i biocompatibilitat de l’hàbitat
· CREAL (Centre de Recerca en Epidemiologia
Ambiental)
· IRB LLEIDA (Institut de Recerca Biomèdica)

• CIRCE (Centre d’Investigació de Recursos i
Consums Energètics) de Saragossa
• IEB (Institut Espanyol de Baubiologie), amb seu a la
Fundació ITL
• Associació SMART GREEN CITY Lleida
• Programa ECOEMPRENEDORS XXI (Cambra de
Comerç de Barcelona)
• Grup d’empreses de Bioconstrucció SANNAS, amb
seu a Madrid 
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Assemblea Col·legial 
Redueixen el pressupost un 10% per al 2011

L’Assemblea del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (CAATEE) va aprovar, en
assemblea del 10 de desembre de 2010, la disminució del pressupost del Col·legi en un 10% per l’any 2011 a
causa de la crisi del sector, que ha provocat una continuada reducció d’ingressos procedents principalment per
la disminució dels visats en els darrers anys. 

Pere Garrofé, president del Col·legi, va explicar que els inicis d’obra visats fins a primers de desembre del 2010
han estat 1.143, xifra que ha disminuït un 20%. Cal tenir en compte que l’any 2006 se’n van registrar 16.292. La
baixada en aquests 4 anys es xifra en un 92%. 

Altres mesures preses per l’assemblea van ser la disminució de totes les partides pressupostàries de personal,
assessories, despeses generals, comunicació, cultura, despeses professionals, l’augment de la quota col·legial
en 5 € i la de societats en 10 €, l’establiment d’altres quotes per prestació de serveis col·legials i fomentar in-
gressos a través d’esponsorització d’activitats tècniques, col·legials i professionals. 

A més d’aquestes mesures, l’assemblea del Col·legi també va donar el vistiplau a la proposta de la Junta de
Govern del Col·legi de l’obertura dels aparelladors i enginyers d’edificació cap a diferents camps professionals,
per superar el descens de les demandes tècniques. Entre aquestes mesures, el president va aconsellar l’espe-
cialització en el manteniment, energies renovables i la internacionalització en la direcció d’obra.

El president, Pere Garrofé, va ressaltar en el seu informe a l’assemblea, com a fet més important de l’any, l’en-
trada en vigor del Reial Decret de 2010, tema cabdal, que ha representar un canvi normatiu dràstic pel que fa al
visat obligatori. Igualment, l’aprovació per part de la Generalitat de l’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i la sen-
tència que confirma, tant a nivell d’estudis universitaris com d’atribucions, el Grau d’Enginyer d’Edificació.
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Les empreses i entitats del Col·legi
Els responsables de les empreses i entitats del Col·legi van donar compte
del balanç anual, amb el descens del 2,41% i el manteniment de l’estruc-
tura. Pere Antorn, director d’Inqua, va destacar les obres en què han parti-
cipat durant l’any. Va destacar el control de qualitat de totes les obres del
Parc Científic i Tecnològic de Gardeny, altres del canal Segarra-Garrigues,
depuradors d’aigua, variant sud, Catedral de Tarragona, les salines Gerri
de la Sal i d’altres com la torre de control de l’aeroport d’Alguaire, la plaça
Ricard Viñes a Lleida, el nou túnel de Vielha o l’església de Santa Maria de
Vilafranca del Penedès i d’altres actuacions en diferents àrees com a prin-
cipals accions durant l’any 2010. Igualment, va ressaltar la transformació
del Consorci Lleidatà de Control en Inqua l’1 d’octubre de 2010 i el procés
d’absorció del Laboratori de Tarragona (CITAM). 

Andreu Muñoz, director general de la Fundació Institut Tecnològic de Lleida
(ITL), va informar de l’excel·lent acceptació del Màster de Bioconstrucció,
que compta amb un centenar d’inscrits entre les tres edicions cursades i
que ja té en funcionament la quarta edició. Igualment, va destacar la bona
acollida del segon Congrés Internacional de Bioconstrucció (SOS,10), cele-
brat a Lleida, del 25 al 27 de novembre de 2010, organitzat per l’Institut Tec-
nològic de Lleida (ITL) i la UdL, amb 240 assistents.

Ramiro Muñoz, president de la Fundació Lleida Solidària (FLS), va donar
compte dels projectes que du a terme l’ONG. En aquest sentit, va indicar
que es continua treballant en projectes de cooperació internacional com el
d’Etiòpia, que està subvencionat amb 900.000 €, per a la captació d’aigua
de reg; la rehabilitació de l’hospital de Buel·la als campaments sahrauís de
Tinduf (Sàhara Occidental), pel qual precisament “ens han atorgat una sub-
venció de 70.000”. També es va referir a Algèria, on s’és a punt d’inaugurar
els projectes i els de nivell local d’Aremi i de Shalom. Finalment, va parlar
de l’exposició d’un contenidor estand de Lleida Solidària, exposat a la UdL
i que ara anirà a Cucalòcum. 

Xavier Falcó va explicar el balanç de la corredoria d’assegurances Segurcat
i de les innovacions de Premaat i Mussat. Va destacar l’increment de les
primes en un 5%, pel 2011. També, durant l’assemblea, es va donar compte
del balanç del gabinet tècnic, de les jornades programades a comarques;
la gestió de la biblioteca, les exposicions 2009-2010 de la sala Coma Esta-
della i les accions de comunicació, en què destaca el canvi de la pàgina web
i la incorporació del Col·legi a les xarxes socials Twitter i Facebook. 
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El pare Noel, al Col·legi
El pare Noel va tornar a visitar el
Col·legi d’Aparelladors per portar els
regals de Nadal als infants, fills i fa-
miliars dels aparelladors. 

Després de sortejar moltes dificul-
tats meteorològiques, va arribar cap
al migdia el 26 de desembre de 2010. 

El Pare Noel, acompanyat de la seva
ajudant, la Laura Soto, va lliurar a 21
nens, fills i familiars dels arquitectes
tècnics que eren al saló d’actes del
Col·legi els seus regals i després de
fer-li a mans i escoltar com els ha-
vien anat els estudis i pel seu com-
portament, va anar donant a
cadascun, des d’1 fins a 8 anys, els
regals que els havia portat i es va
acomiadar fins l’any vinent.
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