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Cinc anys de caiguda
Acabem un nou exercici instal·lats en la davallada, però hem de constatar
que finalment s’ha tocat fons. Després de cinc anys de caiguda, senzillament
els nivells d’activitat són tan minsos que no admeten cap inflexió a la baixa.
La incertesa encara persisteix pel que fa a la recuperació, en el temps que
trigarà el seu inici i en la magnitud del seu impuls.

Les mateixes incerteses han continuat marcant les previsions del nostre
futur professional, hem estat pendents de la futura Llei de Serveis
Professionals, de la previsible modificació de la LOE i dels recursos a la
denominació d’enginyer d’edificació, tot plegat decebedor i només
comparable a la magnitud del desastre que ens té atordits i sense capacitat
de reacció. Comença a ser hora que mostrem tots plegats la convicció
necessària per liderar un canvi d’actitud imprescindible.

Les entitats col·legials no són alienes al context general del sector, i aquest
any han continuat amb els processos d’ajust. Quedem-nos, però, amb
esdeveniments positius, com que Inqua s’ha consolidat en les noves àrees
de control ambiental i industrial, així com amb les bones perspectives
d’increment de l’activitat a les comarques tarragonines.

L’ITL ha aconseguit mantenir també la condició de centre tecnològic malgrat
la dràstica reducció d’estructura. La Fundació Lleida Solidària (FLS) ha
iniciat nous projectes de cooperació internacional, i per a aquest proper
exercici es treballa en engrescadores propostes en col·laboració amb altres
organitzacions al nord de l’Àfrica, així com també en nous projectes amb
entitats locals.

Tanquem un any més d’excepcional dificultat en què tota l’organització s’ha
esforçat per mantenir el nivell en els serveis que hem assolit, també a
Segurcat i a la Sala Coma Estadella.

En el debat intern de l’organització col·legial en l’àmbit estatal per afrontar
els reptes que tenim com a col·lectiu, hi ha present la preocupació pròpia
de la falta d’objectius clars i del camí per aconseguir-los. Des del Consell
Català, i a partir d’aquesta inquietud, ha sorgit la iniciativa de redactar un
document que reflecteix els nostres objectius, planteja un pla estratègic i
concreta les accions que s’han de desenvolupar a partir del que hem
anomenat “Any del Rellançament Professional”.

És clar que hi ha conceptes que nosaltres tenim assolits (tècnic de capçalera,
tècnic especialista, lideratge del cicle de l’edificació), i que ens cal divulgar
i consolidar no solament en el nostre sector, sinó en tota la societat.
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Pere Garrofé i Cirés
President
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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-Comptador Jordi Arqué
Comptabilitat Abel Serra
Pressupostos generals

Tresoreria Marga Bernadó
Administració general
Institucions financeres

Àrea d’Assegurances Neus de Miguel
PREMAAT-Previsió mútua Josep Abadal
MUSAAT-Responsabilitat civil
Assegurances col·legials

Àrea Tècnica Jordi Arqué
Gabinet tècnic (serveis contractats a ITL): Baldo Ric

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 Montse Plensa
Protocol i organització d’actes Francesc J. Bravo
Gabinet de premsa - Revista BIC, pàgina web i news

Delegats a comarques
Alta Ribagorça i Val d’Aran Xavier Castañeda
Pallars (Jussà i Sobirà) Mercè Colomina
Alt Urgell Josep Lluís Pargaña
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INQUA
Consell d’Administració
Presidenta: Núria Farreny i Gasol
Conseller delegat: Pere Garrofé 
Vocals: Xavier Gandarrillas i Casado, Marta Camps i Tor-
rens, Antoni Villas i Miranda

RepresentantsEntitat

FUNDACIÓ LLEIDA SOLIDÀRIA (FLS)   
Patronat
President: Ramiro Muñoz i Alamán
Tresorer: Jordi Arqué i Garrofé
Secretària: Montse Sanmartín i Mirón
Vocals: Eugènia Rodríguez i Segarra
Pere Garrofé i Cirés
Pilar Pallàs i Satué
Josep Maria Llop i Torné
Jesús Costa i Ferrandis

INSTITUT TECNOLÒGIC DE LLEIDA (ITL)
Patronat: Pere Garrofé (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida), Xavier Gandarillas
(Inqua), 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 Maria Garde-
ñes (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 
Apoderat: Rafel Nadal                         
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Visadors:
Miquel Mateus i Gorgues
Jordi Garcia i Bernaus 

Administració: 
Anabel Lucas i Lòpez

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

Tècnic informàtic :
Josep Ramon Ane i Villega  

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

Administrativa-comercial: 
Elídia Cruz i Bravo 
Mònica Pascual i Díaz

Serveis administratius
i comptables: 
Teresa Fontanals i Bagué 

Fundació Lleida Solidària
President executiu:
Ramiro Muñoz i Alamán

Àrea de Projectes:
Marc Sendrós i Sans, Montse
Mejón i Bergés i Marta Llobet i
Font (suport)

Àrea de Comptabilitat:
Teresa Fontanals i Bagué

Àrea de Comunicació, Informació i
Administració:
Montse Mejón i 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)

Redacció:
Divina Cuit

Informatiu digital:
Paco Castillo, Divina Cuit
i Adolfo Abia 

Nous col·legiats l’any 2011: 24  ·  Nombre total de col·legiats l’any 2011: 416 

Àrea de serveis
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Cinquè any consecutiu abaixant
el pressupost del Col·legi
El 2007 hi va destinar 1.532.900 €, i per al 2012
se n’han aprovat 722.400

El pressupost fixat per a l’any 2012 és de 722.400 €, amb una reducció d’un
19% respecte al pressupost del 2011. L’any passat ja s’havia aprovat una
reducció d’un 10% del pressupost respecte a l’any anterior. El 2010, ja s’havia
abaixat un 15% respecte al 2009, any en què també s’havia reduït un 25,08%
el pressupost respecte al 2008. 

L’any 2006 el pressupost general del Col·legi va ser d’1.275.500 € i el 2007,
d’1.532.900, moment que es va tancar amb superàvit. A partir d’aquest any,
va començar la davallada d’ingressos i despeses i els corresponents ajusts
del pressupost a la baixa i de la plantilla dels treballadors del Col·legi i les
seves empreses. 

La decisió de reduir els pressupostos ve donada per la disminució
d’ingressos a causa de la davallada dels visats per la caiguda de la
construcció de tot tipus d’obra, edificació i treballs professionals enregistrats
al Col·legi. Per la crisi que pateix el sector, durant els últims 5 anys, la Junta
del Col·legi va decidir reduir gradualment despeses generals, de gestió, de
personal i de serveis. En aquest sentit, cal indicar que, des de l’abril de 2011,
el Col·legi està tancat a les tardes. L’horari d’atenció als col·legiats és de
08.30 a 14.30 hores i l’horari presencial del visador és els divendres d’11.00
a 13.00 hores.

10 memòria d’activitats 2011
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Assemblea general El Col�legi roman tancat a les tardes
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Nova Junta del Col·legi 
El 10 de maig de 2011 es va procla-
mar la candidatura única i el 18 de
maig, en reunió de Junta de Govern,
es va procedir a la presa de
possessió dels càrrecs. La compo-
sició de la nova Junta de Govern del
Col·legi d’Aparelladors que ha de
regir fins a l’any 2015 és la següent: 

President: 
PERE GARROFÉ I CIRÉS
Vicepresidenta:
NÚRIA FARRENY I GASOL
Secretària:
MONTSE PLENSA I CERÉS
Comptador:
JORDI ARQUÉ I GARROFÉ
Tresorera:
MARGA BERNADÓ I TOMÀS
Vocals:
NEUS DE MIGUEL I PÉREZ
ABEL SERRA I FONTANET
BALDOMER RIC I QUI
JOSEP ABADAL I SALVIA
FRANCISCO JAVIER BRAVO
I SANZ

Igualment, cal indicar que l’assemblea de col·legiats del 16 de desembre
de 2011 va aprovar la renovació dels delegats de Comarques.

XAVIER CASTAÑEDA renova per la Val d’Aran, JOSEP LLUÍS PARGAÑA
per l’Alt Urgell i MERCÈ COLOMINA és la nova delegada per a les
comarques del Pallars.

Altres fets destacats   
A més de la reducció contínua dels pressupostos, cal destacar també
la caiguda constant del preu de l’habitatge i dels lloguers durant l’any
2011. Inqua fa el control de qualitat del Centre de Processament de
Dades i del de Coneixement del Parc Tecnològic de Gardeny, Promoció
del Contenidor de FLS sobre els projectes de construcció que
desenvolupa en els països sense recursos. Posada en marxa del
programa GESTIBU +. El 26 de febrer de l’any  2011 va entrar en vigor
el Decret 187/2010, d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). La web del
Col·legi incorpora Facebook i Twitter. El 21 de maig FLS celebra la I Nit
Solidària amb un concert del cantautor Víctor Manuel, un sopar solidari
i una subhasta d’art a La Llotja. 

També va participar en la celebració del Dia Mundial de l’Aigua explicant
als escolars el projecte que du a terme per aconseguir aigua de boca i
de reg en una població d’Etiòpia. Inqua aprova l’absorció del laboratori

Nit Solidària a La Llotja

Eleccions de la nova Junta del Col�legi
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CITAM de Tarragona, que a partir de l’estiu passa a
realitzar la seva tasca coordinat conjuntament amb el de
Lleida. El novembre passat, el laboratori d’Inqua va
obtenir l’autorització definitiva de l’Agència de Protecció
de la Salut i amplia els seus serveis amb el laboratori de
química i medi ambient per oferir analítiques en
diferents matrius, assessoraments tècnics i controls
d’aigües. Sòls, lixiviats i tramitacions administratives,
segons Cristina Duran, enginyera química, cap del
laboratori.

Els estudis i la primera promoció d’Enginyeria d’Edifi-
cació    
Quant a estudis universitaris, s’ha de destacar la defensa
de la legalitat dels estudis de Grau d’Enginyeria
d’Edificació i la seva habilitació professional per exercir
la professió d’arquitecte tècnic arreu d’Europa,
realitzada pel Col·legi, conjuntament amb la Universitat
de Lleida.

http://www.edificacio.udl.cat/enllacos.html 

Igualment, el Consell General d’Arquitectura Tècnica
d’Espanya ha decidit recórrer, davant els corresponent
òrgans jurisdiccionals de la Unió Europea, la sentència
del Tribunal Suprem que denega la reserva del nom del
Grau en Enginyeria d’Edificació.

http://www.arquitectura-tecnica.com/NOT61.htm 

Cal remarcar un altre esdeveniment molt important
enregistrat durant el juny de 2011: el lliurament d’orles

a la primera promoció d’Enginyers d’Edificació de
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de
Lleida. Una fita històrica que, com va dir el president
del Col·legi, Pere Garrofé, s’espera que sigui un
senyal de progrés i ressorgiment, tant de la situació
del sector com del futur de la professió.   

Finalment, cal donar compte del lliurament durant la
trobada d’aparelladors del 17 de desembre de 2011
per part de Ferran Badia, vicerector de la UdL, i Pere
Garrofé, president del Col·legi, a David Botanch,
premi Edifica 2011 al millor projecte final de carrera
pel seu treball “Estructura lleugera: un camí per a
l’estandardització en el procés constructiu, el cas
particular del sistema Eurodom”, i de l’accèssit del
premi Edifica a David Badia Riba pel seu treball
“Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
al municipi de Benavarri (Osca)”, segons l’acord del
jurat.

Estudiants de l’EPS de la UdL

Dinar de germanor dels aparelladors a la Seu Vella
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Departament de Visats
Continua el descens de treballs

Durant l’any 2011, ha continuat el descens constant de
visats de tot tipus. Una baixada que s’experimenta, any
rere any, des del 2006, pel que fa als habitatges iniciats
i acabats, i des del 2008 pel que fa a finals d’obra, com
es pot comprovar en els gràfics enregistrats pel
Departament de Visats del Col·legi.

Això ha representat una caiguda dels habitatges de
nova planta, amb una baixada del 37,10%, i els finals
d’obra també van disminuir un 49,66%. Les
intervencions professionals van tornar a baixar a totes
les comarques de Lleida, ja que el 2010 se’n van
enregistrar un total de 3.714 i el total del 2011 va ser
de 2.395. 

Pel que fa als expedients tramitats per tipus d’obra, cal
destacar que els més rellevants han estat les reformes,
les ampliacions i els enderrocs, i que tan sols es van
enregistrar 195 obres de nova edificació. 

Quant al tipus d’intervenció, el que es va tramitar més
l’any 2011 van ser les coordinacions de seguretat
durant l’execució d’obra, amb 486 intervencions,
seguides de les direccions d’execució de material, amb
393 intervencions, segons els quadres que es
reprodueixen a continuació:

2010

2011

Expedients per tipus de destinació
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2010

2011

Expedients per tipus d’obra

2010

2011

Expedients per tipus d’intervenció professional
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Progressió dels inicis i dels finals d’obra visats a la província de Lleida

Progressió dels inicis i els finals d’obra per comarques

Inicis d’obra

Finals d’obra

Inicis d’obra

Finals d’obra
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Inicis d’obra

Finals d’obra
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VISATS
REGISTRE PRESENCIAL
Tràmits sense documentació: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:30
Tràmits amb documentació: El dia hàbil següent de l’entrada al Col·legi
Atenció personalitzada del visador: Divendres de 11 a 13 hores

REGISTRE DIGITAL
Entrada de documents: Les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any
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Departament de Comunicació
Potenciació dels mitjans digitals i reducció de la revista en paper

Durant l’any 2011 s’han redactat i difós, mitjançant la
pàgina web institucional, 150 notícies d’actes,
d’informació tècnica, de celebració de jornades i altres
esdeveniments informatius relacionats amb el sector
que poden ser d’interès per als col·legiats,
professionals i tècnics de la construcció.

Així mateix, s’han enviat 15 notes de premsa a tots els
mitjans de comunicació de Lleida, que han publicat 51
notícies vinculades amb el Col·legi i les empreses, i és
important destacar l’edició d’un “Especial Construcció”
el mes d’abril de 2011.

Cal remarcar l’augment de les visites a la pàgina web
informativa del Col·legi, que va enregistrar 20.475
entrades, a més de 458 visites per veure notícies de

l’“Informatiu Digital” i 427 per consultar temes de la
revista “BIC” del Col·legi. Per reforçar la comunicació
directa amb el col·lectiu, s’han ampliat i millorat els
continguts de l’“Informatiu Digital”, de periodicitat
mensual, que s’envia puntualment el primer dia de
cada mes per correu electrònic, amb un nombre total
de 12 per any i en coordinació i col·laboració amb el
Departament d’Informàtica del Col·legi. En la mateixa
línia, es comunica per correu electrònic qualsevol acte,
conveni, jornada, curs o similar que sigui d’interès i, si
cal, s’enllaça amb la web del Col·legi o amb altres
d’externes per ampliar la informació.

S’han publicat sis números de la revista “BIC” (des del
152, al febrer, fins al 157, al desembre) i es va dedicar
el número 153, del mes d’abril, a la memòria del 2010
del Col·legi. Per tal d’adaptar la tirada de la revista a la
conjuntura actual de reducció de despeses, la Comissió
de Junta i el Gabinet de Comunicació acorden reduir el
nombre de pàgines (màxim 36) i també la tirada (de
3.000 exemplars a 1.600), a més de fer una
reestructuració de la base de dades per disminuir el
nombre de receptors de la publicació. Això fa que es
pugui mantenir el pressupost assignat per disminuir
despeses de comunicació

El Departament de Comunicació també dirigeix i
coordina les tasques de protocol i les relacions
externes. 

En aquest sentit, cal destacar l’organització d’esdeve-
niments com la Festa Anual dels Aparelladors (dinar
de germanor); la presentació de nous col·legiats i el
reconeixement als 25 i 50 anys de professió; el
lliurament dels premis Edifica i l’Amic del Col·legi;
jornades de formació, seminaris i conferències sobre
temes relacionats amb la professió i el sector, o la
presentació de productes i serveis; l’arribada del Pare
Noel al Col·legi, i la presentació de les exposicions a la
Sala Coma Estadella.

BIC MEMORIA 2011:Maquetación 1  28/02/12  13:01  Página 18



memòria d’activitats 2011 19

març2012

Biblioteca
Registre de publicacions
· Nombre de documents enregistrats: 165
· Nombre de publicacions periòdiques enregistrades
(revistes i butlletins): 244

Préstecs i/o consultes:
· Nombre de préstecs i/o consultes al fons

bibliogràfic ha estat de 270 presencials
· Tramesa electrònica, en PDF, de 150 documents

sol·licitats (preus, articles tècnics, normativa,
informació...)

· Consultes de documents telemàticament (via web)
han arribat a 1.644

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Suport tècnic
· Gestió de correu electrònic (altes i baixes) amb

domini caatlleida.net

· Llicències temporals del programari Itec per a nous
col·legiats

· Gestió d’altes per accedir a l’àrea restringida del web
col·legial i al servei de préstec d’aparells topogràfics
(amb el buidat de les dades de les Estacions Totals)

Servei de préstec
d’aparells electrònics

Informació i difusió
· Informació de totes les novetats de normatives, cursos

i jornades del sector, convocatòries d’obra pública i
comunicació de les ofertes de treball rebudes al
Col·legi

· Redacció dels apartats de novetats bibliogràfiques,
àrea tècnica, normativa i legislació, cursos, avantatges,
fires i congressos, beques i agenda dels 12 números
de l’“Informatiu Digital”

· Gestió per aconseguir avantatges en l’adquisició de
publicacions, normes UNE, etc., amb la signatura de
convenis

TOTAL PRÉSTEC APARELLS

3 DISTANCIÒMETRE LÀSER DISTO BASIC
16 ESTACIÓ TOTAL TRIMBLE 5605 DR STANDARD
8 ESTACIÓ TRIMBLE 3605 DR
8 GPS 315 MAGELLAN
2 TEODOLIT SETTOP TEO2-RS232
4 NIVELL LÀSER AGATEC A410
4 RODA D'AMIDAR

Dies
prestats Aparell

ESTADÍSTICA SERVEI PRÉSTEC APARELLS 2011

Els butlletins col·legials de col·legis professionals i les
revistes en format digital s’incorporen als serveis en
línia de la web i es poden consultar i descarregar di-
rectament.

L’apartat del Centre de Documentació de la web
ha rebut al voltant de 4.000 visites.

Consultes pàgina web
Centre Documentació-Biblioteca
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La Sala Coma Estadella del Col·legi d’A-
parelladors, Arquitectes Tècnics i En-
ginyers d’Edificació de Lleida va
programar la temporada 2010-2011 sis
exposicions que van assolir molt bona
difusió durant la temporada dins del
col·lectiu i del públic en general, tant de
la ciutat de Lleida com de les localitats
properes.

També cal destacar que s’han registrat
més visites respecte a les xifres del dar-
rer any, al voltant dels 1.200 visitants,
per la qual cosa la Sala Coma Estadella
ha aconseguit un dels principals objec-
tius que es proposa a l’inici de cada
temporada.

La temporada 2010-2011 ha ofert dues exposicions especials: la primera ha
estat un homenatge a Albert Coma Estadella i les activitats que va dur a terme
durant els anys 50, i seguidament es va exposar el treball fotogràfic dut a

terme durant tot un any per Sal-
vatore M. Elefante, anomenat
“Iconografia napoletana”. 

Aquesta exposició s’ha englobat
dins del Festival Internacional de
Fotografia i Arts Visuals Emer-
gent-Lleida 2010 i s’ha tractat en
concret el projecte premiat amb
producció de la beca Caixa Pe-
nedès-Emergent 2009. Poste-
riorment, s’ha proposat un cicle
heterogeni integrat per quatre

exposicions. La primera ha estat
una mostra fotogràfica de Toni
Prim anomenada “Sèries en nu”,
la següent s’ha caracteritzat per
la combinació de fotografies i pin-
tures de Laura Roca, que es titu-
len “Jocs d’ombra”. Seguidament,
s’ha exposat la pintura d’Àngels
Folguera, que ens ha mostrat les
seves sèries anomenades
“Slegna. Col·lecció”. I, finalment,
per concloure la temporada i el
cicle, José Enrique Ruiz ens ha
mostrat els seus gravats sota el
nom “Signos: cerrar el círculo”.
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Sis exposicions amb 1.200 visitants durant l’any 2011

Àngels Folguera Laura Roca

Toni Prim
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Des de la FLS, malgrat els temps difícils que estem patint, hem con-
tinuat apostant per la solidaritat i la cooperació al desenvolupament,
perquè creiem que entre tots podem contribuir a canviar la història
dels pobles. 

Així doncs, han prosseguit els projectes de cooperació al desenvo-
lupament amb el poble sahrauí i ja estem acabant l’adequació final
de l’Hospital Buel·la, als campaments de refugiats de Tindouf, a Al-
gèria. També es continua treballant en la construcció d’un dipòsit
d’aigua i en l’adequació del pou existent a Buer Tigusit, als territoris
alliberats del Sàhara Occidental, on ja es va posar en funcionament
el dispensari mèdic i l’escola.

A Etiòpia, s’estan desenvolupant les tasques per a la dotació d’un
sistema de contenció i canalització d’aigua a fi de millorar la situació

alimentària de la població de Wukro, amb
la construcció d’un embassament amb
una capacitat de 784.000 m3 d’aigua que
permetrà posar en regadiu una superfície
de 94 ha. A Bòsnia i Hercegovina s’estan
acabant els últims detalls de l’Ecomuseu
de Sabici, on les cases d’allotjament de
turisme rural ja són una realitat i ajudaran
al desenvolupament sostenible de la zona
per a tots aquells retornats després de la
guerra als Balcans. A més a més, s’obren
noves portes de col·laboració a Burkina
Faso amb la construcció d’un centre d’a-
tenció sanitària i de formació per als es-
tudiants de Medicina burkinesos.

Tanmateix, no només hi ha l’empremta de
la FLS fora del nostre país. Aquí, al nostre
territori, ha estat un any intens de col·la-
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Més solidaritat i cooperació al desenvolupament

BIC MEMORIA 2011:Maquetación 1  28/02/12  13:01  Página 21



22 memòria d’activitats 2011

març2012

boració amb Shalom Taller, per al qual s’han reformat oficines
i s’ha construït una llar-residència, mentre que amb Aremi
també s’ha continuat la segona part de la fase I de la residència
del carrer del Garraf. 

Malgrat els temps difícils, ens hem sentit recolzats pel nostre
col·lectiu, per tota la ciutadania de Lleida i per diverses borses
de voluntariat en les nostres tasques de sensibilització, com
amb el contenidor-expositor sobre el poble sahrauí, que ha
anat pels carrers de la ciutat, i la Nit de Lleida Solidària a La
Llotja, en què es va organitzar un concert de Víctor Manuel i un
sopar amb subhasta d’obres d’artistes lleidatans. 

També, en línia amb el conveni signat el juliol de 2010 entre La
Llotja i la FLS, la Fundació ha continuat rebent aquest 2011 el
0,7% de la venda d’entrades dels espectacles de La Llotja per
subvencionar els seus projectes de cooperació al desenvolu-
pament. Totes i cada una de les accions que han marcat aquest
2011 han volgut perseverar en la recerca de la justícia social i
la solidaritat, que són els valors que ens mouen com a Funda-
ció Lleida Solidària. 

Sopar solidari amb subhasta d’obres d’art
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Més serveis a comarques
Continuem sent un referent en assegurances del
sector de la construcció a Lleida i hem ampliat la
comercialització de productes d’altres rams per cobrir
tots els serveis

Durany l’any 2011, hem volgut consolidar Segurcat com a cor-
redoria de referència dels nostres col·legiats i, alhora, fer un
salt cap al públic en general de les nostres comarques.

D’aquesta forma, la Corredoria Segurcat, participada pel
Col·legi d’Aparelladors, ha obert delegacions a Alcoletge, a
Balaguer i a Linyola. 

Segurcat continua essent un referent a Lleida en asseguran-
ces de l’àmbit de la construcció, però atesa la conjuntura ac-
tual d’aquest sector, hem evolucionat i hem obert noves
portes en la comercialització de productes d’altres rams.

La Corredoria té l’objectiu d’oferir un servei d’assessorament
personalitzat, tot analitzant en cada moment els diferents
productes del mercat assegurador i les diferents necessitats
dels nostres clients per tal d’oferir l’assegurança adequada
en cada cas.
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L’any 2011 es culmina el procés de fusió d’Inqua, SL
amb CITAM, laboratori del CAATEE de Tarragona, que
s’integrarà a la mateixa marca a tots els efectes a partir
de l’1 de gener de 2012.

Durant aquest exercici, la plantilla del laboratori ha
estat formada al centre de Lleida per 3 geòlegs, 2 ar-
quitectes tècnics, 3 enginyers tècnics industrials, 1 en-
ginyera química, 1 cap de comptabilitat i administració,
2 comercials, 4 administratives i 18 analistes, a més d’1
sobreestant i 1 analista a la Pobla de Segur.

Les obres més significatives en les quals s’ha intervin-
gut durant el 2011 han estat:

Obres d’edificació rellevants 
Centre Penitenciari del Catllar i restauració de la
muralla romana de Tarragona · Edifici MaqCentre de
Lleida · Rehabilitació naus Trepat de Tàrrega ·
Aparcament de vehicles pesants, Valls · Aparcament
subterrani, Cambrils · Residència Sanitas, Tarragona ·
CAP-CAR, Vila-seca · Ateneu de Guissona · Hospital
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Centre audiovisual Lleida Magical

Culmina la fusió amb el laboratori CITAM de Tarragona

Química i medi ambient. Laboratori d’aigües
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lleuger i CAP de Balaguer i de Cervera · Edifici Fruit
Centre i Magical del Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida (PCiTAL).

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Fruitcentre. ACSA · Edifici Magical. UTE Magical.

Obres civils destacades 

Lleida
Variant Sud de Lleida i d’Artesa de Segre · Camí de la
Fuliola a Tarassó i del Ramal de Boldú · Regadiu de la
Terra Alta · Regadiu Segrià-Sud · Actuació estreps bar-
ranc dels Pallaresos · A-22 (Lleida-Osca) i variant d’Al-
macelles Est · Ampliació recepció viatgers aeroport de
Lleida-Alguaire · Aigües del Segarra-Garrigues dels
termes municipals d’Agramunt, Albatàrrec, Alfés i Al-
canó.

La Pobla de Segur
Condicionament C-28, Salardú-Baqueira · Condiciona-
ment i millora de la carretera la Seu d’Urgell-Andorra.

Tarragona
Camí de les Espadelles (Margalef de Montsant) · Millora
del Camí de Valldeporcs (Riba-roja d’Ebre) · Ampliació
Moll d’Andalusia del port de Tarragona.

Obres rellevants. Instal·lacions
Ala Est Hospital Santa Maria de Lleida · Ampliació i re-
forma del CAP i Hospital lleuger de Balaguer · Amplia-
ció de l’aeroport de Lleida-Alguaire · Aigües del canal
Segarra-Garrigues · Ampliació del port de Barcelona.

Obres de geotècnia rellevants 
Edificació
Ampliació CAP d’Alcarràs · Hospital Santa Maria de
Lleida · Ampliació aeroport Lleida-Alguaire · Espai Mu-
seístic de Menàrguens · Centre de Recerca Biomèdica
de Torrelameu · Ampliació de la fàbrica Bayer a Vila-
seca · Edifici Universitat de Cervera · Rehabilitació es-
glésia de Covet. 

Obra civil
Estabilitat talussos Variant Sud Lleida i N-260, port del
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Ascensor de la placa Sant Joan

Assaig de penetració d'aigua sota pressió
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Cantó · Mur escullera i condicionament C-28 i de la de
Vilanova de Segrià · Torre d’alta tensió Lleida. 

Obres rellevants estructura metàl·lica i soldadura

Lleida
Edifici Fruitcentre, Lleida · CEIP Magí Morera, Lleida ·
Edifici Magical, Lleida · CAP de Balaguer · Coberta Rec-
torat UdL · Urbanització Campus UdL · Centre Oficines
CEEI, Casau · Edifici Judicial de Balaguer · CAP d’Ar-
tesa de Segre · Edifici CREA, Lleida · Parador Nacional
de Turisme, Lleida · Reforma ala est de l’Hospital Santa
Maria, Lleida · Ascensor plaça Sant Joan, Lleida · Con-
selleria d’Agricultura PCiTAL. 

Tarragona
CEIP Riu Clar, Salou · CAP, Salou · CAP, Vila-seca ·
Casal El Vendrell, el Vendrell · Museu Àngel Guimerà,
el Vendrell · Centre Penitenciari Catllar, Tarragona ·
Xarxa Regadiu Terra Alta, la Fatarella · Església Santa
Maria, Vilafranca del Penedès.

Actuacions i obres rellevants acústica
UCI i altres reformes a l’Hospital Santa Maria de Lleida
i al CAP de les Borges Blanques · Hospital lleuger-CAP
Balaguer-nivell interior sistema climatització · Escola
d’Hostaleria-Barcelona i edifici d’habitatges de Salou ·

Aïllament acústic Escola de Música, Teatre, Estudi de
Ràdio d’Artesa de Segre i Hotel Ibis de Lleida.

Laboratori de medi ambient (química i aigües)

Reconeixements
Establiment tècnic autoritzat de nivell A per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) · Laboratori Agroalimentari
Reconegut. DARP (Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca de la Generalitat de Catalunya) · Laboratori
Autoritzat de Salut Ambiental i Alimentària. Departa-
ment de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Actuacions
Avaluació ambiental inicial de 8 centres d’ensenyament
i 2 centres d’assistència hospitalària · Investigació de
l’origen de fuites a la falda del castell de Lleida· Carac-
terització d’abocaments · Implantació ISO 14001.
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Parador Nacional de Turisme

Variant Sud de Lleida

Assaig de compressió Assaig de lliscament
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Regularització per oferir els serveis programats
L’ITL també va patir, durant l’any 2011, els efectes de la
crisi del sector. Dins d’aquest panorama, s’ha continuat
portant a terme el procés de regularització per adaptar
les infraestructures necessàries a les mínimament
imprescindibles per poder oferir els serveis que
actualment està donant l’ITL. Tot i això, s’ha aconseguit
dur a terme un seguit de tasques de suport al sector, de
les quals tot seguit en destaquem algunes.

Diagnosi
El Departament de Diagnosi ha rebut 40 encàrrecs de
prestació de serveis durant l’any 2011. D’aquests, bona
part estan relacionats amb serveis tecnològics avançats,
com auscultacions topogràfiques, seguiment de
moviments estructurals amb fissuròmetre,
comprovacions d’estructures de fusta amb aparellatge
específic, endoscòpies, termografies o les mesures
d’humitat i temperatura ambientals amb “dataloggers”.

Tot seguit, es destaquen els expedients més rellevants
duts a terme durant l’exercici:

diagnosi estructural de part de les voltes dels porxos de

la Universitat de Cervera; comprovacions estructurals,
auscultació i estudis petrogràfics de les voltes gòtiques
del claustre del monestir de Santa Maria de Vallbona;
diagnosi estructural de dos ponts del canal de Seròs;
diagnosi i estudi de viabilitat estructural de l’església de
Santa Maria de Covet, i estudi de patologies i auditoria
de projecte i execució d’un edifici del sector de la
restauració a Fraga, entre d’altres.

Formació
Durant el 2011, l’Àrea de Formació de la Fundació ITL
ha format un total de 739 alumnes i s’han realitzat 435
hores formatives que es tradueixen en 58 accions
formatives. S’ha aconseguit un percentatge de
realització respecte a la planificació inicial del 57%. Així
doncs, cal destacar:

1. Cursos que a causa de l’afluència de públic tenen
diverses edicions i es repeteixen amb èxit:

• 4a i 5a edició del Màster en Bioconstrucció, amb 55
alumnes. “Elaboració de TEDIS”, 2a edició: 24
alumnes. “Cèdules d’habitabilitat”, 3a edició: 17
alumnes. “Nombres grossos en el càlcul
d’estructures”, 4a edició:  14 alumnes. “Curs bàsic
d’urbanisme”, 3a edició: 14 alumnes. “Anotacions al
llibre d’incidències”, 3a edició: 13 alumnes.

2. Cursos de formació sobre noves eines i normatives
referents a la detecció de necessitats concretes del
sector:

• “Gestbuilt”: s’han realitzat fins a 5 edicions
consecutives, amb un total de 75 alumnes. 

“Passivhaus, l’estàndard europeu de baix consum
energètic”: 22 alumnes. “Seminari amidaments”: 16
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alumnes. “Preparació del projecte digital”: 16 alumnes.
“Patologia i terapèutica de la fusta”: 10 alumnes.

2. Jornades tècniques a fi d’oferir al col·lectiu les
darreres novetats del mercat i/o novetats en l’execució:

• “SOS’11”: 90 alumnes. “Camí cap a la jubilació”: 36
alumnes. “Reparació del formigó armat”: 32 alumnes.
“Aïllaments i arrebossats de façanes, sistemes
continus Sto”: 31 alumnes. “Habitatges EE++”: 24
alumnes. 
“El nou reglament europeu de productes de la

construcció i la seva influència en l’exercici

professional de l’arquitecte tècnic”: 20 alumnes.

“Jornada ISO 900, 14001 i LOPD”: 20 alumnes.

Assessorament

Des del Departament d’Assessorament, l’ITL ha donat

suport, durant el 2011, al Departament de Visats del

Col·legi i ha atès 400 consultes tècniques que s’han

rebut a través del telèfon o del correu electrònic per part

de col·legiats.  

El Col·legi participa en
el Congrés Internacional Innostock 2012

REUNIRÀ ESPECIALISTES I INVESTIGADORS
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SE CELEBRARÀ A
LA LLOTJA DEL 16 AL 18 DE MAIG
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i En-
ginyers d’Edificació (CAATEE) participa, com a pa-
trocinador, en el Congrés Internacional Innostock
2012 que se celebrarà al Palau de Congressos (La
Llotja) de Lleida del 16 al 18 de maig de 2012, orga-
nitzat per la Universitat de Lleida (UdL). L’Innostock,
amb 12 anys de trajectòria, forma part de la sèrie
de Congressos Stock que promou l’Energy Conser-
vation, through Energy Storage Implementing Agre-

ement (ESCSAIA) de l’Agència Internacional de l’E-
nergia. Se celebra cada tres anys en ciutats de tot
el món. Les últimes edicions s’han fet a Varsòvia
(Futurestock 2003), Nova Jersey (Ecostock 2006) i
Estocolm (Effstock 2009, amb la participació de 32
països).
L’Innsotock 2012 reunirà els principals especialis-
tes del món acadèmic i els investigadors en el camp
de l’eficiència energètica mitjançant l’emmagatze-
matge d’energia, tant tèrmica com elèctrica, i,
segons els organitzadors, es preveu 350 assistents,
procedents de diferents països. 

Més informació: http://www.innostock2012.org/ 
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Un total de 133 assistents s’ha reunit
a la trobada anual de col·legiats del
17 de desembre del 2011 que va
organitzar el Col·legi a la Seu Vella
de Lleida. 

Durant la trobada es van presentar
els 20 nous col·legiats durant l’any
2011 i es va retre un reconeixement
als vuit tècnics que complien 25
anys de professió: Francesc
Barberà, Joan Duró, Josep M.
Garrofé, Jesús Garces, Francisco
Fábregas, Josep M. Miralbés, Pere
Argilés i Ramon Sanclimens. 

També es van distingir Ramon Pallàs
i Francesc Oró pels seus 50 anys de
professió i es va lliurar el premi
Amic del Col·legi a Joan Mestre, de
l’empresa Buró Lleida, i l’Edifica.
Finalment, es va fer públic el millor

projecte final d’exercici de la
professió, patrocinat pel CAATEE i
l’Escola Politècnica Superior (EPS)
de la Universitat de Lleida a David
Botanch, el Premi Edifica 2011 al
millor projecte final de carrera pel
seu treball “Estructura lleugera, un
camí per a l’estandardització en el
procés constructiu, cas particular
del sistema Eurodom” i accèssit del
Premi Edifica a David Badia Riba pel
seu treball “Rehabilitació d’habi-
tatge unifamiliar entre mitgeres al
municipi de Benavarri (Osca)”.
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Trobada Anual de Col·legiats, presentació dels nous col·legiats, distinció als tècnics
amb 25 i 50 anys de professió i premis Edifica i Amic del Col·legi

Actes socials

NOUS COL·LEGIATS

50 ANYS DE PROFESSIÓ

25 ANYS DE PROFESSIÓ
PREMI EDIFICA

El Pare Noel, al Col·legi

El Pare Noel va visitar un altre cop el Col·legi d’Apare-
lladors per portar els regals de Nadal als nens i les
nenes que van assistir a la festa d’arribada durant el
migdia del 26 de desembre de 2011. Després de parti-
cipar en un taller de pintura, cantada de nadales i in-
flada de globus, es va rebre el Pare Noel, que va lliurar
a una vintena de nens i nenes, fills i filles dels arquitec-
tes tècnics, que eren al saló d’actes del Col·legi, els
seus regals, i després es va acomiadar fins a l’any vi-
nent. Les fotos de l’esdeveniment i les del dinar de ger-
manor del Col·legi estan penjades en dos àlbums que
es poden veure a través del Flickr de la pàgina web del
Col·legi clicant directament a través d’aquest enllaç: http://www.flickr.com/photos/caateelleida 

BIC MEMORIA 2011:Maquetación 1  28/02/12  13:02  Página 30



memòria d’activitats 2011 31

març2012

BIC MEMORIA 2011:Maquetación 1  28/02/12  13:02  Página 31



32 memòria d’activitats 2011

març2012

BIC MEMORIA 2011:Maquetación 1  28/02/12  13:02  Página 32


