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Crec que el debat constructiu exigeix 
rigor en els anàlisis, valoració respec-
tuosa de totes les opcions i una acti-
tud positiva en la recerca de consens. 
També en l’acceptació de les opcions 
majoritàries i en el respecte màxim 
possible cap a les minoritàries.

Una de les funcions del Gremi és 
intervenir en els debats que afecten 
al nostre sector per tal de defensar la 
feina de les empreses constructores i 
de tots els que hi treballen, intentant 
influir per a què les polítiques públi-
ques que afecten a les inversions en la 
construcció es converteixin en serveis 

Josep Gassiot i Matas 
President

profitosos pels ciutadans. Necessi-
tem que l’activitat sigui rentable ja 
que els sectors empresarials no ren-
tables esdevenen nocius socialment. 
Creiem que el Gremi ha d’aportar ide-
es i generar opinió en allò que ens és 
propi. Hem de fer sentir la nostra veu 
en aquest àmbit. Les persones que 
participen en les nostres empreses 
són ciutadans conscients i respon-
sables i des de el Gremi els animem 
a que participin i es comprometin 
personalment pels camins adients.

Per dinamitzar debats que ens són 
propis El Gremi ha organitzat, amb 
la col·laboració del Cercle d’Infraes-
tructures, un debat en la forma d’un 
Workshop amb el títol “De la Rehabi-
litació a la Regeneració Urbana” . El 
workshop, previst per la segona quin-
zena de novembre, serà un a sessió 
dinàmica i participativa amb responsa-
bles de les diferents administracions i 
experts en la regeneració urbana.

Què pretenem amb aquesta sessió? 

Creiem que el futur de la construcció 
vindrà condicionat per l’actuació so-
bre la ciutat construïda. La demogra-
fia ens indica que en els propers anys 
la població tendirà a concentrar-se 
en nuclis urbans. Els habitatges i 
equipaments hauran d’evolucionar 
per adaptar-se a nous condicionants 
culturals. Els factors mediambientals 
condicionaran els edificis i els espais 
públics i caldrà adequar-los a noves 
exigències. 

Si mirem amb deteniment com 
han evolucionat les nostres viles 
i ciutats veiem que han millorat 
substancialment els darrers 30 
anys. Podem estar orgullosos del 
que s’ha fet però insatisfet del que 
encara tenim pendent.

Voldrien reflexionar sobre les ide-
es-força, les fites a aconseguir i els 
mitjans necessaris amb una dimensió 
global que vagi de la concepció del 
territori, ciutat, barri, espai públic, 
equipament, habitatge fins al ciutadà 
fita final de tot aquest procés.

Ens preocupa el finançament i 
voldrem introduir-lo en el debat. Els 
plans que marquen línies d’actuació 
i objectius haurien de preveure i de-
tallar les fonts de finançament i els 
procediments per mobilitzar-los. 

Recentment el Govern de la Ge-
neralitat ha aprovat el Projecte de 
Pacte per a la Renovació Urbana de 
Catalunya (PNRU) en el que el Gremi 
hi participa. Considerem necessari 
conèixer els objectius i fer-ne difusió. 

Perquè impulsem aquest debat 
des del Gremi?

El nostre futur esta condicionat pel 
mercat que generen els projectes 
de construcció sostenibles per la 
seva funció social. Hem de participar, 
conèixer i estar preparats pels mer-
cats que tindran futur. Les tendènci-
es han de guiar els nostres esforços. 
Si participem més eficients serem. Es 
qüestió d’interès i de responsabilitat.

Vivim en temps de debats. 
Els canvis en la nostra 
societat són ràpids i profunds, 
conseqüència de l’evolució de 
la societat, de la tecnologia 
i dels anhels dels ciutadans 
que volen participar amb més 
intensitat en la definició d’un 
futur millor. 
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Ha canviat molt la situació de les 
infraestructures des del 2004, 
quan es va crear la Fundació Cer-
cle d’Infraestructures?

Al 2004 la construcció estava en unes 
circumstàncies molt diferents a les 
actuals. El sector representava un per-
centatge altíssim de l’economia, amb 
un bon funcionament de l’enginyeria 
civil, i per tant els objectius de la Fun-
dació eren diferents. Amb la crisi, però, 
al Cercle ens ha tocat conviure amb 
les expectatives que aquesta permet.

Heu notat certa recuperació en els 
últims temps?

Sí que la notem de mica en mica, 
tot i que aquesta recuperació no ens 
portarà allà on estàvem en la cons-
trucció d’habitatges ni en obra civil, 
però si que esperem una forta em-
penta de la rehabilitació, de la qual 
ni a Catalunya ni a la resta del Estat 
s’assoleixen els nivells desitjables. 
Hi ha molt de recorregut per fer en 
qualitat i especialització per guanyar 
valor afegit en aquest camp.

Entrevista  
a Pere Macias
President de la Fundació 
Cercle d’Infraestructures

Durant la seva trajectòria política, com a membre de 
Convergència Democràtica de Catalunya, ha estat 
alcalde d’Olot, president de la Diputació de Girona, 
president de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, responsable de les conselleries de Medi 
Ambient i Habitatge i de Política Territorial i Obres 
Públiques, secretari adjunt de CDC i CiU, portaveu 
de CiU al senat i diputat al Parlament i al Congrés. 
Actualment, i des de l’any 2004, és president de la 
Fundació Cercle d’Infraestructures. Darrerament ha 
col·laborat amb l’Ajuntament de Barcelona al projecte 
per la connexió del Tramvia per la Diagonal.

Pere Macias és 
Enginyer de Camins, 
Canals i Ports i 
professor titular 
d’Urbanisme a la 
Universitat Politècnica 
de Catalunya. 



Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques 5

La xarxa d’infraestructures ha 
quedat malparada per la manca 
d’inversions?

Bé, parlant de Catalunya, sí que 
tenim una sèrie de colls d’ampolla, 
tant viaris com ferroviaris que conti-
nuen aturats, com el quart cinturó, la 
variant de Vallirana, els accessos al 
Pirineu o la nacional 340 pel que fa a 
les carreteres. 

I el mateix passa amb el tema 
ferroviari, perquè va haver-hi una 
gran inversió en l’alta velocitat però 
s’ha descuidat la xarxa convencional. 
Aquí hi ha dues assignatures pen-
dents molt importants que requerei-
xen una gran inversió: les Rodalies i 
el Corredor del Mediterrani. 

Quines perspectives teniu de cara 
als propers anys?

Crec que, per desgràcia, trigarem 
anys en recuperar les xifres d’in-
versió pública per diferents motius. 
Primer, perquè encara no està resol-
ta la necessitat que té l’economia 

espanyola de desendeutar-se. 

A més a més, tenim els impediments 
que suposa un mal sistema de finan-
çament de les CCAA, especialment 
per les més productives, com és el 
cas de Catalunya. D’altra banda, en 
base a lleis estatals es bloqueja la 
capacitat dels ajuntaments d’invertir 
en infraestructures, quan de fet han 
estat els primers en sanejar els seus 
comptes. Això em sembla molt greu, 
perquè tenint diners, no els deixen 
invertir. Pel que fa al sector de 
l’habitatge, hi ha una certa recupe-
ració, tot i que encara cal una major 
projecció dels plans d’habitatge. 

Com són les relacions institucio-
nals e internacionals del Cercle?

En una situació on moltes empre-
ses i professionals s’han hagut 
d’internacionalitzar, des del Cercle 
vam construir la Xarxa Università-
ria Iberoamericana de Tècniques 
Municipals (RUITEM), on hi ha més 
d’ una vintena d’entitats. Aquesta 
xarxa ens permet, per exemple, fer 

“Al 2004 la construcció 
estava en unes 
circumstàncies molt 
diferents a les actuals. 
El sector representava 
un percentatge altíssim 
de l’economia, amb 
un bon funcionament 
de l’enginyeria civil, i 
per tant els objectius 
de la Fundació eren 
diferents. Amb la crisi, 
però, al Cercle ens ha 
tocat conviure amb les 
expectatives que  
aquesta permet”
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el Màster en Gestió d’Infraestruc-
tures amb intercanvis internacio-
nals amb universitats com la del 
Pacifico de Lima o l’Ecole de Ponts 
et Chaussées de Paris. És un curs 
on els alumnes guanyen molt de 
bagatge internacional -aprofito 
per recordar que les empreses del 
Gremi tenen dret a una beca molt 
substancial, que arriba al 40% del 
preu del curs-.

La nostra voluntat d’establir ali-
ances internacionals va dirigida a 
facilitar l’aterratge de les nostres 
empreses i professionals a l’estran-
ger. També fem seminaris internaci-

onals cada any a països com a Cuba, 
Mèxic, Brasil, Perú o Colòmbia. Així, 
facilitem la internacionalització a 
les empreses i als professionals.

Quin és el nivell d’incidència de 
les empreses d’infraestructures 
de l’Estat a l’estranger?

Amb la crisi es va reduir l’obra pú-
blica a un 15% respecte nivells ante-
riors, la qual cosa ha fet que moltes 
empreses busquin a l’estranger el 
negoci que no troben a l’interior de 
l’estat, amb un esforç immens per 
internacionalitzar-se. 

De fet, moltes empreses de l’Estat 
són punteres en sectors com el de 
les concessions, al qual 6 de les 
10 majors empreses del món són 
espanyoles. I el mateix ha passat 
amb el món de les enginyeries o dels 
despatxos d’arquitectura. Per això, 
crec que aquesta ha estat la història 
d’un èxit que ha garantit que moltes 
d’aquestes empreses hagin sobrevis-
cut, i a la vegada que molts profes-
sionals hagin pogut desenvolupar la 
seva carrera parcial o indefinidament 
en altres països.

Quines relacions institucionals 
té el Cercle d’Infraestructures a 
nivell local?

Nosaltres som una fundació que té 
la voluntat de connectar les dife-
rents entitats i administracions. De 
fet, a les nostres activitats forma-
tives i divulgatives col·labora gent 
de l’administració, de manera que 
per les nostres activitats han passat 
tres presidents de la Generalitat, al-
caldes de Barcelona i de les ciutats 
més importants, tots els ministres 
de Foment... i en fi, ha passat pràcti-
cament tothom qui té responsabili-
tats al món de les infraestructures. 

D’altra banda, col·laborem sistemà-
ticament amb entitats del sector, 
com el Gremi, en la organització de 
jornades i workshops en els quals 
apleguem gent de l’administració i 
professionals de les empreses per 
tal d’avaluar els reptes del sector. 
De fet, properament hi farem una 
jornada d’un tema de gran interès 
com és la Regeneració Urbana. 

“Nosaltres som una 
fundació que té la voluntat 
de connectar les diferents 
entitats i administracions. 
De fet, a les nostres 
activitats formatives i 
divulgatives col·labora 
gent de l’administració”



UNA CARTA DE PRESENTACIÓ 
QUE REQUEREIX ATENCIÓ

La importància de la imatge que donem a tercers, 
inclosos els nostres col·laboradors 

Totes les societats mantenen relacions comercials i estratègiques amb tercers, tant amb clients, 
proveïdors, accionistes, inversors, entitats financeres, com amb col·laboradors, entre d’altres. Tots 
aquests actors són imprescindibles per la millora i viabilitat de les empreses.

Per aquest motiu és important transmetre una imatge financera i econòmica positiva i fidel, ja que el 
contrari pot ser contraproduent per l’empresa.

Els subjectes econòmics interessats amb l’obtenció de la informació accedeixen a ella de manera fàcil 
i automàtica, consultant les dades dipositades al Registre Mercantil. Aquesta informació es contrasta 
constantment amb informes comercials i altres dades, resultant ser la visió sobre la realitat i el futur 
de la companyia que obtenen els tercers.

Els Consells d’Administració o Administradors són responsables de l’expressió de la realitat econòmi-
co-patrimonial de les societats, perquè aquests formulen i firmen els Comptes Anuals. La inclusió d’un 
informe d’auditoria als Comptes Anuals d’una societat recolza els Estats financers preparats per part 
dels Administradors i acredita la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i els resultats de 
l’entitat auditada. Per altra banda, dona crèdit davant de possibles lectors i ajuda a clarificar la infor-
mació comptable. També suposa un gran recolzament per la gestió de l’empresa comptar amb experts 
independents que emetin un judici de valor, per tal d’incrementar la veracitat dels seus comptes i 
millorar el seu control intern. També ajudarà i aconsellarà a l’empresa sobre el tractament compta-
ble adequat, per aquest motiu sotmetre’s a aquest procés també serveix com a formació al personal 
encarregat de realitzar els comptes. A la vegada, realitzarà recomanacions, si és necessari, de millora 
en els procediments desenvolupats per tal d’enfortir els controls interns de la societat.

Normalment les societats que no estan obligades a auditar-se no adjunten als comptes anuals un 
informe d’auditoria, sent aquest de gran utilitat per les Pimes, ja que vetlla perquè els comptes anuals 
es presentin d’acord amb els principis i normes comptables generalment acceptats, a part d’assegurar 
la inclusió d’una informació fidedigne, lliure d’errors o incerteses. La informació indicada a l’informe 
redactat per l’auditor és de gran importància per qualsevol entitat o persona física que estigui interes-
sada a accedir a aquesta informació, o que estigui relacionat amb la empresa.

Per tant, en aquest procés d’elaboració dels comptes anuals, cal tenir en compte quina imatge volem 
transmetre de la nostra societat davant de tercers. Els experts independents poden ser de gran ajuda 
en el moment de diagnosticar possibles situacions per millorar i presentar uns comptes anuals, recol-
zades per una supervisió, que ajudaran a un millor anàlisis dels indicadors econòmico-financers que 
desprenen els nostres comptes.

Ester Brullet Humet 
BNFIX Pich Auditores 
pich.bnfix.com
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Classificacions 
empresarials
Sònia Caletrio 
Consultora Dpt. Classificació

EXPEDIENTS D’OBRES

• Es limita a un màxim de 6 
els certificats que es podran 
aportar de cada subgrup per a 
obtenir la classificació. Fins ara 
no hi havia límit.

• S’amplia l’horitzó de l’experièn-
cia, passant de valorar-se dels 
cinc últims anys als deu.

• S’admet l’experiència d’empre-
ses estrangeres, que estiguin 
participades per la sol·licitant, 
d’obra executada fora  
d’Espanya.

• Es modifiquen els valors de les 
categories i la seva denomina-
ció, que passen de lletres  
a números.

EXPEDIENTS DE SERVEIS

Entre les novetats introduïdes pel 
Reial decret 773/2015, es troba la 
modificació de l’estructura en grups 
i subgrups de la classificació de 
serveis, classificació que a més a més 
deixa de ser un requisit exigible pels 
contractes de serveis, encara que 
manté el seu valor i eficàcia per a 
l’acreditació de la solvència econòmi-
ca, financera i tècnica de les empre-
ses classificades.

Altres modificacions que recull aquest 
nou Reial Decret són:

• Desapareixen molts subgrups i s’ha 
creat un nou subgrup (U-8, relatiu 
a Serveis d’informació i assistència 
telefònica).

• S’amplia l’horitzó de l’experiència 
dels tres als cinc últims anys.

• Es modifiquen les quanties i denomi-
nació de les categories:

amb l’antic règim perdran la seva 
vigència i eficàcia el dia 1 de gener de 
2020, i es procedirà a la seva baixa 
d’ofici dels registres de licitadors i 
empreses classificades en què esti-
guin inscrites. Per adaptar-se al nou 
règim, totes les empreses classifica-
des d’acord amb l’antiga normativa 
hauran d’instar un nou expedient de 
sol·licitud de classificació durant 
aquest període transitori.

8

Tal i com ha recordat darrera-
ment la Junta Consultiva de 
la Generalitat de Catalunya 

en les notificacions que ha enviat a 
les empreses per a l’actualització 
de la Solvència Econòmica i Finan-
cera, d’acord amb el Reial decret 
773/2015, de 12 d’agost, pel qual es 
modifiquen determinats preceptes 
del Reglament General de Contrac-
tes, les classificacions atorgades

Les principals modificacions del Reial decret afecten a:
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 Categoria Patrimoni Net mínim  Categoria Fons Propis mínims

 1 15.000€ A 6.000€

 2 36.000€ B 12.000€

 3 84.000€ C 24.000€

 4 240.000€ D 72.000€

 5 500.000€ E 168.000€

 6 1.000.000€ F 480.000€

RECOMANEM a les empreses 
començar a estudiar la viabilitat 
de presentar abans els expedients 
d’adaptació de les seves classifica-
cions al nou Reglament, atès que és 
possible que tinguin obres impor-
tants dels anys 2007 o 2008 que es 
puguin mantenir en el cas de presen-
tar durant els anys 2017 o 2018 els 
nous expedients de classificació.

Atès que amb el nou Reglament es 
limita a un màxim de 6 certificats 
per a cada subgrup, s’haurà d’estu-
diar minuciosament quines són les 
principals obres a certificar per a 
cada subgrup a classificar.

La majoria de les empreses han de 
tramitar l’adaptació de les seves 
classificacions al nou Reglament. 
Penseu que les Juntes Consultives 
no podran resoldre durant l’any 2019 
tots els expedients que es registrin, 
per això es recomanable presentar 
amb temps els nous expedients.

Us recordem també que podeu pre-
sentar un nou expedient de classi-
ficació en qualsevol moment per a 
millorar/ampliar la vostra classifica-
ció actual.

Per adaptar-se al 
nou règim, totes les 
empreses classificades 
d’acord amb l’antiga 
normativa hauran 
d’instar un nou 
expedient de sol·licitud 
de classificació durant 
aquest període transitori.

Fins a 150.000 euros 1 A o B

Més de 150.000 euros i fins a 360.000 euros 2 C

Més de 360.000 euros i fins a 840.000 euros 3 D

Més de 840.000 euros i fins a 2.400.000 euros 4 E

Més de 2.400.000 euros i fins a 5.000.000 euros 5 F

Més de 5.000.000 euros 6 F

Fins a 150.000 euros 1 A

Igual o superior a 150.000 euros i inferior a 300.000 euros 2 B

Igual o superior a 300.000 euros i inferior a 600.000 euros 3 C

Igual o superior a 600.000 euros i inferior a 1.200.000 euros 4 D

Igual o superior a 1.200.000 euros 5 D

NOVA 
TIPOLOGIA

NOVA 
TIPOLOGIA

ANTERIOR 
TIPOLOGIA

ANTERIOR 
TIPOLOGIA

Equivalència de categories en contractes d’obres

Equivalència de categories en contractes de serveis

NOVA REGULACIÓ ANTERIOR REGULACIÓ
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¿POR QUÉ NO TIENES  
BENEFICIOS EN LAS OBRAS?

Este artículo está dedicado a aquellas 
empresas constructoras que funcio-
nan bien, tienen buenos profesionales 
en general y normalmente, clientes 
satisfechos, pero por alguna razón, los 
escasos beneficios que habían previsto 
terminan desvaneciéndose.

Hace poco he terminado la reforma de 
mi piso. Contraté a una empresa que 
conozco desde hace 15 años porque sé 
que trabajan bien, en la cual confiaba y 
sigo confiando. Finalmente, me entre-
garon la reforma con la calidad espera-
da y según el precio acordado pero un 
50% más tarde de lo previsto. El 18 de 
junio nos mudamos mi familia y yo al 
apartamento de la playa para que, en 
el peor de los casos me entregaran la 

Lean
Construction

reforma el 20 de agosto. Finalmente, 
el 20 de septiembre terminaron los 
últimos repasos.

Hay 3 elementos normalmente críti-
cos que impactan en la satisfacción 
del cliente: calidad, costes y plazos 
de entrega. El cliente no quiere varia-
bilidad y desea ver cumplidas sus ex-
pectativas siempre, y el fallo de uno 
solo de estos 3 indicadores es clave 
si quieres tener un cliente satisfecho 
que te recomiende y repita contigo.

Como cliente, pero sobre todo 
como formador y consultor experto 
en Lean Construction, me siento un 
poco frustrado por no haber podido 
hacer algo más para evitar algo que 
suponía que podía pasar. En este 
artículo me gustaría reflexionar 
y usar mi propia experiencia para 
ayudar a esos cientos de empresas 
constructoras, en las que, a pesar 
de todo, seguimos confiando, y que 
sabemos que tienen mucho poten-
cial aún por aprovechar.

Además del problema de pasar unos 
días más de los previstos en la playa 
y algunos inconvenientes en la logís-
tica familiar, lo cual según se mire es 
un problema menor, lo que realmen-
te me preocupa y entristece es que 
la empresa constructora no tuviera 
beneficios con esta obra, porque sin 
beneficios no podemos invertir en 
innovación, tecnología, o formación; y 
sin esto, no se puede crecer. 

¿QUÉ HACE QUE EL BENEFICIO QUE 
ESPERABA TENER CON ESA OBRA SE 
EVAPORE POR COMPLETO?

Generalmente, no se usa ningún 
sistema de planificación o si se usa, 
está basado en una gestión tradi-
cional de proyectos, obsoleta, que 
hoy en día no funciona; existe mucha 
desconfianza y falta de transparen-
cia y coordinación entre las diferen-
tes empresas que intervienen en los 
trabajos de construcción; no se usan 
apropiadamente las nuevas tecnolo-

Juan Felipe Pons 
CEO Think In Lean 
www.juanfelipepons.com

“Hay 3 elementos normalmente críticos que impactan en la 
satisfacción del cliente: Calidad, costes y plazos de entrega”

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques



gías de la información y la comunica-
ción; al final de cada obra no se hace 
una reflexión sobre aquello que fue 
bien y lo que fue mal, entre otra cosas, 
porque tampoco recogimos resultados 
de los principales indicadores clave 
y por supuesto, tampoco iniciamos 
ningún proceso de mejora continua.

Como consecuencia, la empresa cons-
tructora termina destinando muchos 
más recursos de los inicialmente pre-
vistos y su margen de beneficios se va 
desvaneciendo entre horas de re-traba-
jos, tener que hacer la cosas dos veces, 
esperas, transportes, movimientos, 
sobre-procesos, etc. Al final, estas 
empresas siguen funcionando porque 
tienen como filosofía de empresa, la 
satisfacción del cliente y su competen-
cia no es mucho mejor que ellas.

Herramientas como Last Planner 
System (LPS) os ayudarán a ser mucho 
más productivos. LPS es una meto-

dología para la gestión y planificación 
de proyectos de construcción que 
permite una mayor integración entre 
los sub-contratistas, ayuda a entender 
las dependencias entre ellos, a reducir 
los plazos de entrega y los costes, a 
mejorar la productividad y la calidad, 
identificando riesgos y oportunidades 
de forma temprana y suministrando 
flujo de trabajo continuo y previsible.

Os propongo que leáis algo 
más sobre Lean Construction 
y LPS en mi web:  
www.juanfelipepons.com, 
y a través de los diferentes 
artículos, conferencias y 
cursos que el Gremi de 
Constructors irá sacando 
durante los próximos meses.



10 anys 
reconstruint 
valors
Construcció i  
Rehabilitació 4ark SL

Construcció i Rehabilitació 4ARK celebra el seu desè aniver-
sari consolidada com una de les empreses capdavanteres del 
sector de la rehabilitació i la restauració a Catalunya. 

E l que fa 10 anys era el som-
ni d’uns professionals s’ha 
convertit, avui, en una com-

panyia reconeguda, que manté un 
creixement sostingut, avalada per 
la classificació empresarial K7, que 
executa obres rellevants d’alt nivell 
qualitatiu. 4ARK, des de la seva seu 
al centre de Barcelona, se significa 
per una actitud proactiva: la satis-
facció dels clients és la fita; l’enfo-
cament creatiu que aporta solucions 
intel·ligents és el camí.

En aquests temps difícils, l’esperit de 
lluita, el rigor i la vocació de ser-
vei han possibilitat que 4ARK hagi 
ampliat el seu catàleg de serveis. 
Actualment, aquests comprenen 
la rehabilitació i la restauració, els 
reforços estructurals, l’eficiència 
energètica, el manteniment integral 
d’edificis, la diagnosi de patologies i 
l’interiorisme.

Amb renovada imatge corporativa, 
l’empresa ha celebrat el seu aniver-
sari coincidint amb la seva tradicio-
nal presència com a expositor al saló 
BB Construmat.

L’equip de 4ARK, integrat per pro-
fessionals pluridisciplinaris altament 
especialitzats, és el garant d’una 
evolució constant que permet afron-
tar els pròxims 10 anys amb idèntica 
il·lusió i voluntat constructiva.

4ARK

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 684 Entl. 1a , 

08010 Barcelona
T. 93 603 50 40

www.4ark.es
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E l passat 8 de setembre vam 
commemorar el Dia Internacio-
nal de l’Alfabetització, el qual 

ens recorda que l’alfabetització és 
un dret humà i constitueix la base de 
tot aprenentatge. Creat l’any 1965 
per l’Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la Ciència i 
la Cultura (UNESCO), té la intenció 
de promoure, entre els governs i 
la societat civil, accions per a què 
les taxes mundials d’alfabetització 
disminueixin i es reflexioni sobre els 
problemes que queden per superar 
en aquest camp.

Aquest any, el Dia Internacional 
de l’Alfabetització es celebra a tot 
el món sota el lema de “L’alfabe-
tització en l’era digital”. Un esde-
veniment a la Seu de la UNESCO, 
a París, profunditzarà en aquesta 
qüestió amb l’objectiu d’exami-
nar les polítiques i els programes 
d’alfabetització que permetin treure 
profit de les oportunitats que brinda 
l’era digital.

En aquest sentit, volem fer ressò 
del projecte FEM ESCOLA a la regió 
de Casamanza, al Senegal, a través 
de Foundawtion, una organitza-
ció sense ànim de lucre que duu 
a terme projectes que cobreixen 
necessitats arquitectòniques en 
zones econòmicament desfavorides. 
Mitjançant la construcció d’aquesta 
escola es pretén donar resposta a 
la necessitat de la regió de guanyar 
equipaments educatius, que pugin 
escolaritzar i formar als nens i ne-
nes de la zona.

El projecte és modular i té previst 
construir en total de 16 aules i un 
edifici comú, on estarà l’aula de 
biologia, informàtica i la sala de pro-
fessors, i també un camp de futbol i 
un de vòlei. Del global del projecte, 
la primera fase de construcció ja 
està en marxa, amb la construcció 
de dues voltes contigües.

Així mateix, tal i com podeu veure a 
la web de Foundawtion, el projecte 

Construcció
d’una escola  
al Senegal

El projecte és modular i té previst construir en total de 
16 aules i un edifici comú, on estarà l’aula de biologia, 
informàtica i la sala de professors, i també un camp de 
futbol i un de vòlei.



Sense comissionsSense comissions

T’avancem 
l’import
equivalent a1nòmina 0% 

TAE 
0% 
d’interès 

A un

Termini: 2 mesos

Amb la nostra BESTRETA NÒMINA 
podràs fer front a les teves despeses 
imprevistes. 

Condicions
• Nòmina domiciliada del titular sol·licitant. Import mínim

de la nòmina: 700 euros
• Targetes MasterCard i/o Visa al Compte Nòmina
• Domiciliació mínima de 3 rebuts al Compte Nòmina
• Prèvia autorització de Caixa d’Enginiers

Et donem un cop de mà
quan més ho necessites

Si necessites més informació, no dubtis en acostar-te a les nostres ofi cines, obertes 
de 8:30 a 19:00h ininterrompudament, de dilluns a divendres. O si ho prefereixes, 
pots trucar a Banca TELEFÒNICA al 902 300 321 (+34 933 102 626), de dilluns a 
divendres de 8:00 a 22:00h i dissabtes de 8:00 a 15:00h. www.caixa-enginyers.com

s’adapta a les necessitats i les caracte-
rístiques de la regió, amb materials 
i tècniques de construcció que con-
juguen tradició i avantguarda, amb 
l’argila com a element principal. Amb 
l’argila s’han construït blocs de terra 
comprimida (BTC), que estan compos-
tos per argila, terra i ciment en 8%, que 
confereix molta més resistència al ma-
terial. Aquests blocs es fabriquen en 
l’obra mitjançant una premsa manual. 
Usant aquesta premsa manual s’evita 
la cocció dels blocs i d’aquesta manera 
s’aconsegueix estalviar en el consum 
de mitjans energètics.

El sistema utilitzat per elaborar les 
aules és la volta, un element estructu-
ral bàsic que cobreix a la perfecció els 
requeriments del projecte.

Gràcies a la porositat del BTC s’acon-
segueix que a l’interior de les aules es 

produeixi l’ ‘efecte càntir’, ajudat per la 
ventilació creuada i l’orientació (nord-
sud) que impedeix la incidència solar 
a l’interior, aconseguint-ne el confort 
climàtic sense necessitat de recórrer a 
sistemes mecànics de refrigeració. 

D’altra banda, les façanes de les aules 
estan fetes de gelosies de fusta, de 
manera que permeten tant la il·lumi-
nació interior com la circulació de l’aire 
en tot moment.

A causa que el material de construcció 
de la volta no és impermeable del tot, 
es requereix d’un element que protegei-
xi els mòduls de la pluja. En l’arquitec-
tura vernacla local, aquesta protecció 
es fa amb cobertes de palla. A causa de 
l’alt manteniment que demana aquest 
tipus de coberta, s’ha decidit utilitzar 
xapa grecada per completar la imper-
meabilització de les aules.

El projecte necessita més finançament per completar-
se, si vols col.laborar pots fer el teu donatiu a la web de 
Foundawtion (http://foundawtion.org/hazte-socio/). 
Entre tots sumem!



Fa uns quatre anys que al 
trobar-me equips de protecció 
individual (EPI’s) curiosos i 

d’allò més estrafolaris, vaig decidir 
començar a arreplegar-los com 
a mostrari de males pràctiques i del 
que no s’havia de fer. Però la maleta 
que volia omplir ja comença a neces-
sitar d’una germana gran. 

Què hi podem trobar allà dins? 
Doncs des d’ulleres ratllades, 
cascos no homologats, pintats, 
foradats o plens de puntes clavades, 
guants del súper, mosquetons sense 
tanques, vagues d’ancoratge “ni t’hi 
fixis” i equips caducats i sense homo-
logació o CE.

Bé, i de vegades fins i tot penso: “tot 
i això aquests operaris són afortu-
nats”, mal que em pesi se’ls hi ha 
facilitat uns “EPI’s” (entre cometes, 
ja que molts d’ells no es podrien 
considerar EPI’s com a tals), perquè 
molts altres em resen el típic “la 
meva empresa no me’ls dona”, o “els 
haig de comprar jo” o fins i tot “me’ls 
descompten de la nòmina”. Tot ple-
gat: Increïble!

La Llei 31/1995 de prevenció de 
riscos laborals, en el seu arti-
cle 17.2 estableix l’obligació que 
té l’empresari de proporcionar 
als seus treballadors equips de 
protecció adequats per a l’exercici 
de les seves funcions i de vetllar per 
l’ús efectiu dels mateixos quan, per 
la naturalesa dels treballs realitzats, 
siguin necessaris.

Equips de 
Protecció Individual 
a les Obres

Si la puntera de la bota 
ensenya els nostres dits, 
potser cal canviar-la…, pot-
ser fins i tot caldria revisar 
si l’EPI és l’adequat i si cal 
canviar de model, marca, 
etc. parlar amb el nostre 
treballador per veure què 
ha passat i potser caldrà 
fer una revisió de l’avalua-
ció de riscos.

Una bona pràctica pot 
ser elaborar un quadre 
identificant els proce-
diments per garantir la 
responsabilitat com a em-
presa i registrar amb sig-
natures de les parts 
interessades quan s’han 
realitzat cadascuna de les 
actuacions i qui l’ha fet.

Tanmateix, els treballadors 
també tenen obligació. En 
l’article 10 del Reial Decret 
773/1997 s’estableix que 
els treballador han de:

Teresa Mª Cano Rodríguez 
Directora Executiva
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Per poder concretar més què cal fer, 
ens podem recolzar en els articles 
del RD 773/1997 sobre Equips de pro-
tecció individual, on es concreta: 

1 En funció del risc que indiqui la 
identificació i avaluació de riscos 
del lloc de treball, ofici, maquinària, 
etc. es determinarà la protecció de 
l’equip i la part del cos a protegir.

2 Per tant, escollir un EPI no anirà en 
funció del cost del mateix, sinó que 
serà segons els nivells de protecció 
necessaris pels riscos als que es vegi 
sotmès l’usuari quan l’utilitzi.

No disposaríem del mateix EPI en el 
cas de veure’ns sotmesos a un risc 
lleu, a un risc greu o un de mortal.

3 Els manuals d’ús dels EPI’s calen 
ser mantinguts en l’empresa i a dis-
posició de l’usuari de l’EPI per saber 
el correcte ús del mateix, com s’han 
de mantenir i conservar, el període 
d’ús o caducitat, etc. No és un paper 
per llençar, sinó que té informació 
vital per l’usuari.

Imagineu un arnés del qual no-
saltres podem arribar a quedar 
suspesos… voldríem que estigués 

Recordem que els EPI’s 
són l’última barrera 
entre el risc i el treballa-
dor, i no el podem deixar 
desprotegit. Tanmateix 
un EPI no evita que es 
produeixi l’accident, tan 
sols pot reduir les con-
seqüències o el nivell del 
dany. Així doncs sempre 
s’haurà de prioritzar el 
disposar de mesures com 
l’eliminació del risc o 
les proteccions col·lec-
tives abans de disposar 
simplement d’un EPI per 
protegir el treballador, 
relegant l’ús dels EPI’s 
a ser un complement 
d’aquests altres tipus de 
mesures esmentades.

Utilitzar i cuidar 
correctament els 
EPI’s (si us plau, 
no més EPI’s 
tirats pel terra!).

Col·locar l’EPI 
després de la 
seva utilització en 
el lloc indicat a 
tal efecte.

Informar d’im-
mediat al seu 
superior de qual-
sevol anormalitat 
o dany de l’EPI 
utilitzat.

01

02

03
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Un compte Pensat per tal que els autònoms, els comerços, els
despatxos professionals i les petites empreses es facin grans.

Compte Expansió
Negocis Plus PRO
T' abonem el 10 %
de la teva quota d'associat*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 TPV Fins a Gratis+ + +30€ mes
comissions Amb condicions preferents. bonificació de l’1 % en l’emissió de Servei Kelvin Retail,
d’administració i de nòmines i assegurances socials.2 informació sobre el
manteniment.1 comportament del teu

negoci.3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.
* Fins a un màxim de 50 euros anuals per compte, amb la quota domiciliada. L'abonament es farà durant el mes de gener de l'any següent.
Aquestes condicions es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte:
-Tenir un ingrés regular trimestral per un import mínim de 10.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular).
-I complir, com a mínim, dos dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en
concepte de rebuts. En cas que el titular sigui un comerç, és un requisit obligatori disposar de TPV amb la nostra entitat. Es consideren comerç a l’efecte de la contractació d’aquest compte els que
figuren en el llistat publicat a www.bancsabadell.com/compteexpansionegocisplus.
Aquests requisits són de compliment mensual, de manera que si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte
Professional.
1. Rendibilitat 0% TAE.
2. Si hi domicilies conjuntament l’emissió de nòmines i assegurances socials te'n bonifiquem, cada mes, l’1 %, amb un màxim de 30 euros/mes.
3. Comptaràs amb un servei periòdic d’informació actualitzada sobre el comportament del teu comerç, els teus clients i el teu sector, per ajudarte en la presa de decisions.
bancsabadell.com

 

1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment
pel fons esmentat és de 100.000 euros per

dipositant.

en perfecte estat de conservació i 
manteniment?

4 A més a més, aquests manuals 
ens serviran per a informar correc-
tament als treballadors de com han 
d’utilitzar l’EPI, on i com s’han de 
guardar, de quins riscos estan pro-
tegint-lo i en quin nivell, etc. És un 
document consultiu per a tots.

5 L’EPI que vam donar a l’inici de 
les obres pot no ser l’adequat per 
al final de la mateixa o a mesura 
que els treballs evolucionin. Hem 
de verificar que no han canviat els 

riscos i el seu nivell, les condicions 
de l’espai.

Un exemple molt clar pot ser un ope-
rari que treballa primer a la zona de 
taller i després en treballs en alçada. 
El casc en la primera situació no li 
requereix de barballera, en la segona 
és indiscutible.

6 També caldrà revisar la idoneïtat 
de l’EPI quan estiguem evolucio-
nant tècnicament, sense oblidar 
que els EPI’s també condicionen 
el treball de l’operari i que sempre 
s’han de prioritzar altres tipus de 

protecció més eficients com les 
Proteccions col·lectives. Si podem 
evitar posar-nos un EPI per l’ús 
d’una protecció col·lectiva estarem 
donant un pas endavant. Un exem-
ple molt clar ho tenen les taules de 
tall ceràmic per la via humida o les 
caladores que disposen de sistema 
d’aspiració.

7 Els EPI’s tenen data de caducitat, 
de fet no són eterns com moltes 
persones poden pensar. A més 
a més, no vol dir que fins que no 
superin la data de caducitat no els 
haguem de canviar.



Cómo se comporta 
un edificio ante 
un incendio

Los incendios en edificios se desarrollan hoy 5-10 veces 
más rápido que hace 50 años, principalmente a causa de un 
mayor uso de plásticos y otros materiales sintéticos. 
El aislamiento de lana de roca, resistente al fuego, ayuda a 
retardar la propagación del fuego y causa la diferencia  
entre un “incendio en un edificio” y un “edificio incendiado”.

¿Qué sucede en un incendio?

Todos los fuegos requieren tres 
elementos: una fuente de ignición, 
materiales combustibles y oxígeno.

Un incendio arderá hasta que se extin-
ga activamente o hasta que se agoten 
los combustibles o el oxígeno. Si no se 
extingue, o se agota, el fuego continua- 
rá ardiendo y en un cierto momento 
-de pronto y muy rápidamente- pasará 
de un pequeño fuego localizado a uno 
que llenará la habitación. Esta trans-
formación, que ocurre en segundos, se 
conoce como "flashover". 

A partir de ahí, el fuego va consumien- 
do los combustibles y el oxígeno de 
la habitación. Buscando más oxígeno, 
las llamas se extenderán desde la 
habitación de inicio a través de cual-
quier puerta abierta y/o rompiendo 
ventanas hacia el exterior aspirando 
oxígeno fresco y alimentándose de 
nuevos combustibles en su camino a 
través del edificio y hasta la fachada. 
Si la fachada está hecha de materia-
les combustibles, esto agregará más 
combustible al fuego. El fuego sólo 
se detendrá si se extingue activa-
mente o se queda sin combustibles 
para consumir.

Fachadas no combustibles

Sería recomendable que todos los 
edificios de altura media y alta fueren 
revestidos y aislados con materiales 
no combustibles (al menos clase A2, 
s1, d0 según EN 13501-1)

Una vez la fachada queda expuesta 
a un incendio -ya sea por un incendio 
interior que se ha propagado hasta 
ella, ya sea por un incendio en un 
objeto cercano, como un contenedor 
de basura o un automóvil-, lo que le 
suceda a continuación dependerá de 
qué material tenemos en la fachada.

Si el sistema de fachada -revestimiento 
y/o aislamiento- está compuesto de ma-
teriales combustibles, el fuego y humo 
empiezan a engullir la fachada del edifi-
cio. En este escenario, la fachada añade 
una fuente de combustible importante. 
La intensidad de calor por el lado de un 
edificio puede hacer que las ventanas 
se rompan, permitiendo que el fuego se 
extienda a más pisos, e incluso cruce 
interiormente hasta poder llegar a otras 
fachadas opuestas.

Por contra, si la fachada consta de 
materiales no combustibles, las lla-
mas podrían eventualmente alcanzar y 
romper las ventanas del piso de arriba, 
pero el proceso será comparativamente 
lento ya que la fachada no contribuiría a 
la propagación del incendio. Esto dejará 
a los ocupantes del edificio más tiempo 
para escapar y a los bomberos un tiempo 
adicional para extinguir el incendio, lo 
que es especialmente importante en 
edificios de altura media y alta.
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Contener un fuego una vez se inicia

Llegados a este punto, los sectores 
de incendios y los sistemas de facha- 
das no combustibles son cruciales 
para contener el incendio ya iniciado 
de un edificio.

La única manera de evitar que el fuego 
afecte a áreas internas mucho más 
grandes es asegurar que las paredes, 
los techos, los suelos y las puertas del 
sector de incendios pueden soportar 
la exposición a un fuego totalmente 
desarrollado en un lado mientras que 
no transportan el calor, las llamas o 
los gases tóxicos al otro lado. 

¿Cuánto tiempo se debe poder conte-
ner el fuego? Dependerá del tamaño, 
de la complejidad y de la función 
del edificio, pero cada minuto que el 
fuego quede restringido a un único 
espacio y no avance será crucial.

¿El humo causa más víctimas mor-
tales que el fuego?

La inhalación de humo causa más 
muertes relacionadas con el fuego 
que las llamas.

Los materiales combustibles gene-
ran cierta cantidad de humo tóxico 
cuando se queman. La cantidad de 
humo tóxico que se emitirá depende-
rá del material, la cantidad de oxíge-
no disponible y cuánto tiempo arda. 
En concentraciones suficientemente 
altas durante un tiempo suficien-
temente largo, el humo tóxico crea 
condiciones de salud peligrosas para 
las personas expuestas.

Con los incendios que se desarro-
llan 5-10 veces más rápido hoy que 
en los años 1950, la seguridad de 
los ocupantes del edificio y de los 
primeros efectivos de lucha contra el 
fuego depende abrumadoramente de 
cómo el edificio se comporta durante 
el fuego y de la liberación de humo 
tóxico, amenazando a ocupantes en 
partes del edificio incluso no cerca-
nas, lo que dificultará su escape y/o 
evacuación. De hecho, las estadísti-
cas en países como UK muestran que 
el humo causa más de la mitad de 
las víctimas de incendios en edificios.

Protejamos al edificio para  
que él nos proteja a nosotros.

Las personas tenemos 
derecho a esperar que 
nuestros hogares, lugares 
de trabajo, y otros edificios 
públicos que ocupamos, 
sean seguros.

El aislamiento de ROCKWOOL es 
un componente imprescindible 
en fachadas tanto nuevas como 
rehabilitadas así como en sectores 
de incendio ya que sus fibras de 
lana de roca son intrínsecamente 
incombustibles y pueden resistir 
temperaturas de hasta 1.000º C. 
Esto es crucial para contener un 
incendio localmente y asegurar 
que un incendio en un edificio no se 
convierta en un edificio en lla-
mas. Y con un contenido orgánico 
mínimo, el aislamiento ROCKWOOL 
no producirá ningún humo tóxico 
significativo.

Los incendios de edificios ocurren 
y cuando es así, la seguridad de los 
ocupantes y de los primeros que 
acuden a las labores de extinción, 
dependen del comportamiento del 
edificio durante el incendio. 
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E l passat mes de juny l’Institut 
de Tecnologia de la Construcció 
(ITeC) va presentar l’informe 

Euroconstruct d’estiu, que va fixar el 
creixement global de la construcció 
a Europa i Espanya en 2,5% i 1’8% 
respectivament.

L’informe Euroconstruct d’estiu, fruit 
de la reunió a Amsterdam dels 19 
instituts europeus que conformen 
aquest estudi bianual (l’ITeC s’encar-
rega del mercat espanyol), va indicar 
com al 2016 el creixement d’Europa 
va estar de 2’5%, recuperant el nivell 
d’ocupació que registrava al 2008. Els 
principals causants de la recuperació 
serien l’enfortiment de la demanda 
interna a la majoria de països i els 
baixos costos de finançament, que 
acceleren la inversió. Així mateix, pels 
pròxims anys s’espera un creixement 
moderat (1,7% anual de mitjana entre 
el 2017 i el 2019).

És possible que a primera vista la pre-
visió no sembli massa engrescadora, 

però darrera de les xifres es percep 
com el sector va guanyant solidesa. 
Mentre que 2016 va ser un any de difi-
cultats per al segment de l’enginyeria 
civil i va arrossegar a la zona negativa 
a un total de 5 països (Polònia, Hon-
gria, Txèquia, Eslovàquia i Portugal), 
a la previsió 2017 l’enginyeria civil 
es reincorpora al creixement (només 
Txèquia resta estancada).

Respecte a l’edificació residencial, 
segueix havent-hi un panorama molt 
contrastat, amb països en zona de 
mínims i d’altres que superen els 
seus màxims. Si descomptem la 
contribució d’Espanya i Itàlia al total 
europeu, l’any 2007 es van superar 
els 1,6 milions d’habitatges acabats; 
una xifra que tornarà a aconseguir-se 

Informe 
Euroconstruct 
d’Estiu 2017

SITUACIÓ A ESPANYA:  
UN SECTOR A DUES VELOCITATS

En el sector de la construcció a 
Espanya la sortida de la crisi està 
resultant més traumàtica per al sec-
tor públic que per al privat. En 2016, 
mentre els mercats de l’edificació 
creixien un 6,5% gràcies a la deman-
da privada, l’enginyeria civil va sofrir 
una davallada del -12%, provocant 
que l’agregat de producció total no 
passés d’un testimonial 1,8%.

La inversió pública de 2016 es va 
ressentir pel llarg parèntesi de 
govern en funcions, però l’autèntic 
problema de fons va ser el desequi-
libri pressupostari. Un problema que 
encara persisteix, malgrat l’alleuja-
ment proporcionat pel creixement 
econòmic, i que explica per què el 

sector construcció avançarà en 2017 
només un 3%, propulsat únicament 
per la promoció privada. Si tal com 
s’espera, la demanda pública s’acaba 
reincorporant al mercat, és raonable 
esperar un creixement una mica més 
sòlid en 2018 (4,1%) i 2019 (3,6%).

en el 2017 i que podria augmentar 
fins als 1,75 milions en el 2019.

D’altra banda, no hi ha motius per 
ser tan entusiastes amb l’edificació 
no residencial. Aquest mercat no 
ha aconseguit retrobar-se amb el 
creixement fins al 2016 (2,5%) i la 
finestra d’oportunitat és força més 
modesta que la del residencial. Pit-
jor és el cas de l’enginyeria civil, únic 
subsector incapaç de créixer durant 
el 2016 (-1,8%) en confluir diversos 
factors: el relleu entre programes 
de fons estructurals de la UE va 
provocar un notable descens de 
producció als països de l’Est; mentre 
que a Portugal i Espanya van haver 
de sacrificar la inversió en un intent 
de contenir el seu dèficit.



La Casa Vicens  
a punt per obrir 
les seves portes

Una de les joies més desco-
negudes de Gaudí, la Casa 
Vicens, obrirà al públic -per 

primera vegada des de la seva 
inauguració l’any 1888-, abans que 
finalitzi l’any. Situada al barri de 
Gràcia de Barcelona, la Casa Vicens 
apareixerà transformada en ca-
sa-museu després de passar per un 
procés de restauració de dos anys, 
arran de la compra de l’immoble per 
part de l’entitat bancària andorrana 
Morabanc al 2014.

La Casa Vicens va ser un dels 
primers grans projectes que l’arqui-
tecte Antoni Gaudí va realitzar. Tan 
sols tenia 30 anys quan va projectar 
aquest majestuós habitatge. Des 
d’aleshores la casa ha patit alts i 
baixos, de manera que el projecte 
de restauració ha estat laboriós, 
especialment pel fet que hi ha un 
doble treball: fer la casa accessible 
a la quantitat de visitants que rebrà 
i preservar i restaurar l’estructura 
original de Gaudí i els seus elements 
decoratius. 

Objectiu: recuperar el projecte 
original

Les obres de restauració van tenir 
una primera fase consistent en el re-
forç estructural i fonamentació mit-
jançant un recalç dels murs de fo-
namentació amb una doble vessant, 

la realització de dos estintolaments 
a la caixa de l’escala, i l’enderroc 
dels envans afegits a posteriori del 
projecte original de Gaudí, preser-
vant-se les estances i divisions amb 
caràcter patrimonial.

A les següents fases, entre altres 
actuacions d’adequació d’interiors, el 
projecte ha portat a terme l’elimina-
ció d’elements afegits als anys 30, 
la reconstrucció de l’escala principal 
dissenyada per Gaudí i enderrocada 
posteriorment, i la recuperació de 
l’obra original de paviments, sostres, 
murs, fusteria, bancs, porticons, etc. 
Cal destacar la recuperació de la 
terrassa de la façana sud-oest així 
com la font original. 

Per a totes aquestes actuacions, 
UTE Calaf AMC5 ha comptat amb un 
equip d’especialistes que investiga 
i reprodueix les tècniques i materi-
als utilitzats al projecte original de 
Gaudí. 

La nova Casa Vicens

Un cop finalitzada, els 1.200 m qua-
drats de l’edifici albergaran exposici-
ons fixes i itinerants, així com espais 
per conferències, activitats educati-
ves, una cafeteria i també una botiga. 

D’aquesta manera la casa Vicens 
s’unirà a altres edificis de Gaudí 
oberts al públic com són la Pedre-
ra o la Casa Batlló, tot i que vol 
establir-se un model d’obertura poc 
massificat, amb l’organització de 
grups de visita que evitaran llargues 
cues i excessos de públics per a un 
edifici catalogat com Patrimoni de la 
Humanitat de la Unesco i Monument 
Històric Artístic d’Interès Nacional. 
Casa Vicens fa referència al primer 
període de l’obra de l’arquitecte 
barceloní en el qual trenca amb 
la influència de l’historicisme per 
adoptar motius propis de l’arquitec-
tura mudèjar, inspirant-se en formes 
vegetals com són la fulla de marga-
lló o el clavell de moro.
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El lider coach  
en la construcción
Jordi Salat, Coach & PNL

En un entorno competitivo y 
donde obtener los mejores re-
sultado en el trabajo en equi-

po es imprescindible, los estilos de 
liderazgo tradicionales se muestran 
cada vez menos efectivos y son 
substituidos por un nuevo estilo de 
liderazgo. Es el llamado Liderazgo 
o Líder Coach.

¿Cuáles son las características de 
un Líder Coach, en qué se diferen-
cia de otros estilos? 

Así como en estilos de liderazgo más 
tradicionales el líder (o mejor jefe) 
impone sus ideas, su manera de hacer 
las cosas y el equipo de trabajo las 
ejecuta, el líder coach no las impone, 
convence y contagia su pasión.

...y ello es posible porque...

Cree en el potencial de su equipo. 
Este punto es decisivo. Creer que 
el equipo de trabajo no son simple-
mente un grupo de personas que 
deben ejecutar nuestras instruc-
ciones, sino que son personas que 
pueden aportar ideas, visiones y 
experiencia que permitan enriquecer 
el proceso y mejorar el resultado.

Son visionarios. Ya no se trata sim-
plemente de ser capaz de tener una 
buena idea, ser hábil en determina-
dos campos o ser muy productivo, 
sino de ser capaz de transmitirlo 
de tal manera que suponga un reto 
para el equipo y contagie la emo-
ción por esa visión.

Escuchan. Para que quienes le 
rodean se sientan apreciados, es 
necesario que el líder los escuche 
detenidamente, se detenga a re-
flexionar en sus ideas y no considere 
que sus ideas son mejores que las 

de los demás. Ninguna persona con 
carisma recibe la confianza de los de-
más si estos perciben que su superior 
ignora continuamente las propuestas 
ajenas y considera maravillosas las 
suyas propias. Además, son buenos 
comunicadores, ya que hacen que 
los demás sientan que sus ideas son 
apreciadas (aunque resulten final-
mente rechazadas), y para ello, hacen 
falta habilidades comunicativas.

Crean confianza e inspiran. Algo que 
se obtiene a través de la experiencia 
y la acción ejemplar, principalmente 
a través de la capacidad de recono-
cer y enmendar los propios errores 
y de hacer comprender a los demás 
sus aciertos y equivocaciones en la 
justa medida. Un líder que ha perdido 
su credibilidad difícilmente volverá 
a ser considerado referencia entre 
sus seguidores. Además, a través de 
esa confianza que sus compañeros 
depositan en ellos, son capaces de 
servir de inspiración, potenciando las 
virtudes de los mismos y relativizan-
do los defectos que todos tenemos.

No son conformistas. Las personas 
más valoradas son aquellas que 
perciben algún error o injusticia en su 
entorno y son capaces de poner en 
marcha el proceso necesario para po-
ner solución a tal problema. Para una 
persona carismática, siempre existe 
algo susceptible de ser mejorado, y 
que por lo tanto, requiere de su pro-
tagonismo. Su descontento conduce 
a la acción, y ésta, al cambio.

Así el líder coach podrá enfrentarse 
a cualquier proyecto o empresa por 
ambiciosa que sea. 

Y tú ¿quieres convertirte  
en un líder Coach? · 
www.jordisalatblog.wordpress.com
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APRENDRE AVUI ÉS 
CONSTRUIR DEMÀ

catalunya.fundacionlaboral.org

#yoinnovoenconstruccion

932 213 353
Av. de la Comunitat Europea, 32

08917 Badalona

GESINPREC
gesinprec.com

LÍNEA
PREVENCIÓN
lineaprevencion.com

TPC
trabajoenconstruccion.com

EMPLEO
construyendoempleo.com

FORMACIÓN
cursosenconstruccion.com


