
Memòria 09





1

Memòria ’09



2



3

Edita: Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida
C/ Enric Granados, 5 25006 LLEIDA
Tel. 973 249 100 Fax: 973 230 658
http://www.caatlleida.cat
caatlleida@caatlleida.cat

Direcció i coordinació:
Paco Castillo López
Pere Folguera Bertran
Pere Garrofé Cirés
Miquel Mateus Gorgues
Col·laboradors/es:
Pere Antorn
Miwi Clavera
Divina Cuit Argilés
Xavi Falcó
Montse Mejón
Andreu Muñoz
Secretària de redacció:
Laura Soto
Becària de redacció: 
Olga Manzanares
Fotografies:
Jordi Gómez
Arxiu CAAT

Disseny i maquetació:
Estudi NiX

Impremta:
Art Gràfic 2010

Índex

Presentació   pàg.   5

Junta de Govern   7

Organització col·legial   9

Àrea d’Exercici Professional 13

Departament de Comunicació 23

Centre de Documentació - Biblioteca 26

Publicacions 28

Sala d’Exposicions Coma Estadella 29

Fundació Lleida Solidària 32

Segurcat 38

Consorci Lleidatà de Control 40

Institut Tecnològic de Lleida 44

Activitats col·legials destacades 48



4



5

Pere Garrofé i Cirés
President

La rehabilitació o la sostenibilitat, símptomes 
de recuperació

Un any més, durant el 2009 s’han tornat a trencar tots els registres de caiguda de 
l’activitat al nostre sector i s’ha arribat a uns nivells de visats inimaginables dos anys 
enrere.
Per si no n’hi hagués prou, el Ministeri d’Economia i la Comissió Nacional de la 
Competència poden acabar, mitjançant la propera aprovació dels decrets pendents 
de publicació de la Llei Òmnibus, amb l’actuació professional tal com l’hem exercit 
fins ara.
Així doncs, l’any que uns noranta companys finalitzaran com a enginyers de 
l’edificació podria acabar fins i tot amb importants modificacions en les reserves 
d’activitats de les professionals regulades.
Cada cop queda més clara la conveniència de la retitulació a través de la formació 
universitària, fugint de facilitats mal enteses, si és que volem que els més que 
probables canvis puguin representar un avantatge competitiu per a l’enginyeria de 
l’edificació, i, a la vegada, projectar-la com una professió de futur. 
Si aquest futur professional ha de passar necessàriament per les regles del 
mercat, és a les nostres mans consolidar les competències que tenim davant dels 
consumidors, clients i la resta d’agents del sector.
És el moment de posar-nos a treballar per aprofitar les noves tendències, com la 
rehabilitació o la sostenibilitat, que, clarament fomentades per l’Administració, seran 
les primeres que donaran símptomes de recuperació.
Moltes de les iniciatives que podreu trobar en aquesta memòria van en aquesta 
direcció, i queda clar que en aquesta tasca tota l’organització col·legial, així com bona 
part del nostre col·lectiu, estan compromesos per continuar avançant.
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ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL
President Pere Garrofé
Vicepresidenta Núria Farreny
Gerent Pere Folguera
ÀREES  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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Fundació Lleida Solidària (FLS) Patronat
 President: Ramiro Muñoz Alamán
 Vicepresident: Francesc Serra Jané
 Tresorer: Jordi Arqué Garrofé
 Vocals: Eugènia Rodríguez Segarra,  
 Montse Sanmartin Mirón, Josep  
 Maria Llop Torné, Pilar Pallàs Satué,  
 Pere Garrofé Cirés
 Secretària externa: Sílvia Barrau  
 Solsona (Cuatrecasas)

Consorci Lleidatà de Control (CLLC) 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

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 (Pre- 
 fabricats Pujol, SA), Josep Maria 
 Verdú (Sorigué, SA), Núria Farreny 
 (Garrofé, SAU), Ferran Badia (Univer- 
 sitat de Lleida), Montse Giné 
 (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,  
 demarcació de Lleida)

Corredoria d’Assegurances Neus de Miguel, representant de la  
 junta del col·legi
 Xavier Falcó, director

ENTITAT Representants
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Àrea de Serveis
Administració: 
Sònia Galindo Blàvia
Visadors:
Miquel Mateus Gorgues 
Jordi Garcia Bernaus
Visats:
Amèlia Galindo Ruiz
Marta Escribà Bori
Comptabilitat: 
Reis Bertral Guiu
Premaat, Comptabilitat i 
Col·legiació:
Anabel Lucas López

Àrea Tècnica
Centre de Documentació, 
Biblioteca i Préstec d’Aparells 
Tècnics:
Divina Cuit Argilés
Serveis Informàtics:
Adolfo Àbia Gil
Tècnics informàtics:
Josep Ramon Ane Villega,
Marc Iborra Mòdol
 
Segurcat, Corredoria 
d’Assegurances Col·legiades
Director: 
Xavier Falcó Massot
Àrea Administrativa i Comercial: 
Elidia Cruz Bravo 
Mònica Pascual Díaz
Serveis Administratius 
i Comptables: 
Teresa Fontanals Bagué 

Fundació Lleida Solidària
Equip de Treball:
Direcció: 
Miwi Clavera Maestre
Àrea de Projectes: 
Eloi Gispert Viñals, Albert Roure 
Sanvicén, Montse Mejón Bergés
Àrea de Comptabilitat i 
Administració: 
Teresa Fontanals Bagué
Àrea de Comunicació i Informació: 
Montse Mejón Bergés

Sala d’Exposicions 
Coma Estadella
Coordinadora: 
Anna Grifol Nadal
Assessoria Jurídica:
Ana Valls Escalé (matins)
Assessorament General i Financer:
Gabinet Cuatrecasas 

Gabinet de Comunicació:
Director del Departament:
Paco Castillo
(pàgina web, Info Digital, revista BIC, 
Serveis de Protocol)
Direcció revista BIC:
Josep Trullols Faura
Informatiu Digital:
Paco Castillo López, Divina Cuit 
Argilés, Adolfo Àbia Gil i Laura Soto 
Ropero
Àrea de Secretaria: 
Laura Soto Ropero

Personal del Col·legi: 
9 treballadors
- 1 gerent
- 2 administratives Comptabilitat
- 3 administratives Visats
- 1 administrativa Administració
- 1 administrativa Biblioteca – 
Documentació
- 3 tècnics Manteniment Informàtica
Col·laboradors: 7 tècnics
- 2 visadors - ITL
- 1 advocat
- 1 periodista
- 1 director revista
- 1 coordinadora de la sala 
d’exposicions
- 1 assistent de la sala d’exposicions

Nombre de col·legiats 
l’any 2009: 397 
Nous col·legiats 2009: 
12 altes i 8 baixes
durant l’any
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Àrea d’Exercici Professional

Paràlisi virtual del sector
Si l’any 2008 es va caracteritzar per la desacceleració de la construcció, el 
2009 ha continuat enregistrant la davallada fins a arribar a produir una paràlisi 
virtual del sector amb la destrucció i pèrdua de llocs de treball que aixó suposa 
i, com a conseqüència d’aquests fets, les empreses del Col·legi van seguir 
experimentant una disminució dels recursos econòmics i humans, i van seguir 
reduint el nombre de treballadors.
Els inicis d’obres visades van caure el 2009 un 50%, xifra que, sumada a la 
baixada del 30% del 2008, arriba al 80% i se situa per sota del que es visava el 
2007.
Per contra, l’obra civil, l’obra pública i la no residencial, o centres d’ensenyament 
i socials, edificis públics i altres, així com la rehabilitació i la reconstrucció, han 
ajudat que la baixada no sigui tan espectacular.
Aquests fets han tingut una repercussió en els pressupostos aprovats en 
assemblea general el 12 de desembre pels col·legiats, a proposta de la Junta 
de Govern. Durant la trobada es va acordar abaixar el pressupost a 983.400 €, 
un 15% menys que l’any anterior, retallar despeses i reduir també un 33,3% la 
quota col·legial, que passa dels 45 als 30 € al mes.

Els fets més destacats
Durant aquest any 2009, també s’ha constatat l’entrada en vigor de nous 
marcs normatius que tenen una repercussió directa en la tasca professional de 
l’aparellador, com el nou Decret d’Habitabilitat, les lleis paraigua, la Llei Òmnibus 
o l’entrada en vigor del CTE-HR.
L’aplicació de noves tecnologies s’ha experimentat amb el visat telemàtic i amb 
la signatura electrònica i, pel que fa a la formació, cal destacar la posada en marxa 
dels estudis d’Enginyeria de l’Edificació, la retitulació de grau, la celebració del 
Màster de Bioconstrucció i les Jornades de Sostenibilitat SOS, organitzades per 
l’Institut Tecnològic de Lleida (ITL) en col·laboració amb la Universitat de Lleida.
Pel que fa a les entitats del Col·legi, el 2009 ha estat important la transformació 
del Consorci Lleidatà de Control en Inqua, SL, l’adquisició del 60% de les 
accions del laboratori de Tarragona CITAM i la implantació del Laboratori de 
Medi Ambient a les instal·lacions del Consorci al PCiTAL de Gardeny.
Finalment, cal destacar que el 2009 s’ha creat l’Associació de Col·legis 
Professionals de Lleida, de la qual forma part el col·legi; així com també 
l’Associació d’Enginyers d’Edificació de Catalunya, a escala de consell, i 
l’aprovació i publicació dels nous estatuts.
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Descens generalitzat en tots els àmbits de la professió
La sensació general de crisi es manifesta un cop més en les estadístiques de visats del 2009. 
L’anàlisi del nombre d’expedients tramitats ja mostra un indicador clar del seu comportament, 
amb una disminució del 13% respecte a l’any 2008 o d’un 40% respecte al 2006, any d’inflexió 
en les tendències de visat.
Així doncs, els resultats de tancament de l’any pel que fa al visat de treballs professionals mostra 
un descens generalitzat en tots els àmbits de la professió.
En general, dins del marc del visat d’obra nova, l’únic indicador que es manté mitjanament estable 
és el del visat de direccions d’obra d’habitatges unifamiliars, normalment d’autopromoció, que 
només té un lleuger descens del 9% respecte a l’any 2008, comparat amb el 26% de la promoció 
plurifamiliar. Si aquests indicadors els comparem amb les dades de l’any 2006, la caiguda del visat 
d’expedients dels habitatges unifamiliars és del 44%, contra el 65% de la de plurifamiliars.
Si analitzem aquestes dades de forma general, el nombre d’intervencions de direcció de l’execució 
material presenta un descens del 20% respecte a l’any passat i del 62% respecte al 2006.
Tanmateix, fent una anàlisi exhaustiva del parc immobiliari en curs es detecten xifres sobre les 
quals cal reflexionar. Aquestes dades sorgeixen de fer un filtre entre el nombre d’habitatges 
iniciats i els acabats, i el resultat és el nombre d’habitatges en procés de construcció a les terres 
de Lleida.
Agafant el nombre d’habitatges visats durant els darrers deu anys, eliminant-ne els expedients 
amb habitatges que han estat renunciats i restant-hi el nombre d’habitatges que ja han tramitat 
el certificat de final d’obra, ens apareixen els habitatges que queden en procés de producció en 
tots els estats que es vulguin, des del que encara ha d’iniciar les obres fins al que està en procés 
de final d’obra. Aquesta anàlisi posa damunt la taula un total de 13.207 habitatges en procés de 
producció a les terres de Lleida.
Per comarques, destaquem que el Segrià se situa al capdavant, amb 4.958 habitatges en procés 
de producció, l’Urgell amb 1.950 o la Noguera amb 1.800.

Expedients per tipus d’obra



15Intervencions professionals

Expedients per tipus de destinatari

Nombre de visats per tipus de promotor



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



17Progressió dels inicis i finals d’obra per comarques
Inicis d’obra Finals d’obra

L’Alt Urgell

L’Alta Ribagorça

El Berguedà
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La Cerdanya

Les Garrigues

La Noguera
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El Pallars Jussà

El Pallars Sobirà

El Pla d’Urgell
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La Segarra

El Segrià

El Solsonès
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L’Urgell

Era Val d’Aran
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Departament de Comunicació

Unificació d’imatge corporativa i nou “Informatiu Digital”
El Departament de Comunicació ha redactat, durant l’any 2009, 176 notícies que 
s’han difós a través de la pàgina web del Col·legi i ha enviat 20 notes de premsa 
als diferents mitjans de comunicació de les comarques de Lleida. El Col·legi, 
les seves empreses i les seves entitats han estat notícia als diaris La Mañana, 
Segre, Bon Dia i ADN un total de 88 vegades durant l’any 2009. A més, des del 
Departament de Comunicació s’ha coordinat, amb el suport tècnic del Gabinet 
Segarra&Terés i del Departament d’Informàtica del Col·legi, el canvi d’imatge 
corporativa i s’han renovat els logos, les marques i la imatge de tota la papereria 
del Col·legi i les seves empreses. Igualment, s’ha realitzat una proposta de la 
retolació externa i interna del Col·legi. En col·laboració amb el Departament 
d’Informàtica, igualment, s’ha creat l’Informatiu Digital, de periodicitat mensual, 
que abans s’editava en suport paper. S’han editat 6 revistes BIC, la Memòria del 
Col·legi i el Díptic de l’aparellador, el tècnic de capçalera.
També s’està procedint al canvi de la pàgina web per fer-la més dinàmica, àgil 
i incorporar-hi la unificació de la nova imatge corporativa. Ja s’està ultimant la 
plantilla de capçalera i es preveu que durant els primers mesos de l’any 2010 
estigui activa.
El Departament de Comunicació ha participat en la captació publicitària 
d’espònsors per a l’edició del calendari del Consorci Lleidatà de Control i la 
trobada anual d’aparelladors, i ha coordinat l’esponsorització de l’edició de la 
Memòria anual del Col·legi.
Pel que fa a protocol, relacions externes i visites a autoritats, inauguracions i 
trobades, membres de la Junta, com a representants del Col·legi, han estat 
presents en uns 50 actes. Entre aquests, cal destacar la inauguració del Parc 
Científic i Tecnològic de Gardeny (PCiTAL), que van presidir els Prínceps; 
l’organització i la visita tècnica al Palau de Congressos (La Llotja), i la participació 
en el I Congrés Internacional de Biologia de l’Hàbitat, Bioconstrucció (SOS ‘09).
Igualment, hem participat en la difusió del Màster de Bioconstrucció, juntament 
amb la Universitat de Lleida, i s’ha informat de les actuacions del jurat del Premi 
Vesta per distingir els millors edificis de Lleida. Ens hem fet ressò de la signatura 
de convenis amb la UdL i La Salle de la Universitat Ramon Llull i s’han programat 
sessions informatives per poder fer el Grau d’Enginyeria de l’Edificació. S’ha 
comunicat la participació del Col·legi a la Fira de Mollerussa, a l’Aplec del Caragol, 
a Contart ’09 i a Construmat. També s’ha difós el contingut dels convenis amb 
el Banc de Santander i amb altres entitats bancàries, i amb la Generalitat per a 
la difusió cultural, i s’han programat jornades i trobades tècniques sobre el visat, 
la signatura electrònica i altres temes.
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Durant aquest any, s’ha automatitzat la informació i l’accés al fons documental 
de la Biblioteca del Col·legi.

Des de la pàgina web del Col·legi es pot accedir als serveis en línia de la Biblioteca 
i consultar-hi el fons bibliogràfic, les novetats incorporades, els articles tècnics 
buidats de revistes tècniques, la biblioteca digital, els butlletins del sector i 
informació general diversa.

Biblioteca

Registre publicacions
- Altes: 281.
- Adquisicions: 93.
- Renovació de subscripció i recepció de publicacions periòdiques.

Préstecs i/o consultes
- El nombre de préstecs i/o consultes al fons bibliogràfic ha estat de 316.

Gestió i adquisició de publicacions i aplicacions informàtiques pel 
col·lectiu
- Quadres de preus de l’ITEC 2009.
- Banc de preus BEDEC en suport informàtic 2009.
- Monogràfics del CTE: Monogràfic CTE-EHE ‘08

Convocatòries d’obra pública
- Es comuniquen, via correu electrònic, les convocatòries d’obres públiques que 
es publiquen al DOGC i al BOP, i es pot consultar el text complet des de l’àrea 
restringida del web col·legial.

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 de la web del Col·legi i s’ha penjat a la descàrrega 
de documents de l’àrea restringida.

Informació cursos i conferències
S’han comunicat, via correu electrònic, les jornades i conferències relacionades 
amb el sector, i s’han inserit a la web col·legial els cursos d’interès.
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“Informatiu digital”
- Redacció de les novetats de 
Biblioteca, Àrea Tècnica i Normativa 
i Legislació de l’Informatiu Digital del 
Col·legi.

Suport tècnic

APARTOT
Comunicació d’actualitzacions de l’any 2009, amb els nous documents del CTE i 
la nova Instrucció de Formigó EHE-08, inserint-les a la descàrrega de documents 
de l’àrea restringida de la web.
- 10 noves llicències.
- Total usuaris: 317.
- Nombre de llicències: 349.

ARQ+CC
- El programa d’amidaments i pressupostos ARQ+CC compta amb un total de 
142 usuaris.

Correu electrònic caatlleida.net
Altes: 14.
Baixes: 10.
- Domini caatlledia.net: 172 usuaris.

Llicències temporals programari ITEC
- Gestió de 60 altes de programes de l’ITEC, segons conveni, per distribuir 
llicència gratuïta durant un any als nous col·legiats.
Les descàrregues i activacions de les llicències temporals s’envien a l’usuari per 
correu electrònic.

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

Servei de Préstec d’Aparells Electrònics

TOTAL PRÉSTEC APARELLS:

Estadística préstec

Préstecs    Nombre dies Aparell

5 6 DISTANCIÒMETRE LÀSER DISTO BASIC

1 1 ESCLERÒMETRE SCMICTH

13 20 ESTACIÓ TOTAL TRIMBLE 5605 DR STANDARD

16 25 ESTACIÓ TRIMBLE 3605 DR

4 4 NIVELL LÀSER AGATEC A410

2 8 NIVELL ÒPTIC SETTOP AL-32

1 1 RODA D’AMIDAR

1 2 TEODOLIT SETTOP TEO2-RS232

GPS 315 MAGELLAN

Es facilita el buidat de les dades de 
les llibretes electròniques de les 
estacions totals i s’envia per correu 
electrònic.
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Més de 1.100 visitants durant la 
temporada 2008-2009
La temporada 2008-2009 es va iniciar amb una exposició inaugural 
dedicada a Leandre Cristòfol i a Albert Coma Estadella. Aquesta exposició-
homenatge del Centenari Cristòfol va servir per adherir-nos al programa 
proposat per l’Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida.

Posteriorment, es va obrir un cicle heterogeni dedicat als artistes 
professionals de l’art contemporani del qual formen part Teresa Vall 
Palou, Alicia Iglesias i Edith Schaar.

I, finalment, es va dur a terme un cicle a la fotografia comprès per tres 
exposicions, una de dedicada a l’Escola del Treball i les altres dues a dos 
fotògrafs professionals lleidatans, Joan Manel Puig i Jesús Vilamajó.

Convé remarcar que s’han registrat més de 1.100 visitants a la Sala 
d’Exposicions Coma Estadella durant aquesta temporada.

Com sempre, un dels nostres principals objectius és assolir una bona 
difusió de les exposicions i dels artistes de cada temporada entre el 
col·lectiu dels aparelladors tècnics i del públic en general. També cal 
accentuar la nostra voluntat amb relació a la divulgació de la sala amb 
un catàleg de l’oferta cultural de la temporada, per tal de complir un 
dels nostres principals objectius, perseguit des de l’obertura de la sala: 
potenciar i difondre l’artista i la seva obra i, així, a la vegada, fer pública la 
programació de la temporada.

Per concloure, també destaquem diversos fets: d’una banda, la trobada 
institucional amb el director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Albert 
Turull, amb la finalitat d’augmentar col·laboracions i donar a conèixer les 
nostres propostes artístiques, i, de l’altra, la participació al jurat del Premi 
de Pintura organitzat pel Cercle de Belles Arts de Lleida i al Premi Crea, 
convocatòria oberta Art Emergent 2009, organitzat pels Serveis Territorials 
de Cultura i Mitjans de Comunicació de Lleida i la Secretaria de Joventut 
de Lleida. Per concloure, també cal ressaltar els ajuts rebuts per part 
de la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Ilerdencs per poder 
continuar potenciant la nostra sala, així com les aportacions efectuades 
pels nostres espònsors, Almenara Gourmet i Làcrima Bacus.
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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, Pere Garrofé Cirés
Secretària externa: Sílvia Barrau Solsona (Cuatrecasas)

Comitè d’Honor:
Alcalde de Lleida, Il·lm. Sr. Àngel Ros Domingo
President de la Diputació de Lleida, Il·lm. Sr. Jaume Gilabert Torruella
Rector de la Universitat de Lleida, Il·lm. Sr. Joan Viñas Salas
Sr. Josep M. Reig Masana, fundador de FLS

Comitè Assessor:
Sr. Josep Maria Pujol Gorné
Sr. Andreu Muñoz Granados
Sr. Josep M. Reig Masana
Sr. Ramon Pallàs Sala

Equip de Treball:
Direcció: Miwi Clavera Maestre
Àrea de Projectes: Eloi Gispert Viñals, Albert Roure Sanvicén, Montse Mejón 
Bergés
Àrea de Comptabilitat i Administració: Teresa Fontanals Bagué
Àrea de Comunicació i Informació: Montse Mejón Bergés
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VOLUNTARIS/ÀRIES
Noèlia Albana (arquitecta)
Maria Aran Costa (arquitecta tècnica)
Jordi Arqué (arquitecte tècnic)
Josep Arrufat (enginyer tècnic 
industrial)
Jordi Garcia Bernaus (arquitecte 
tècnic)
Asociación Granadina de Amigos de 
la RASD (Benjamín Cortés Álvarez, 
José Juan Ricardo Machado, Miguel 
González Contreras, Antonio Molina 
Medina, José Asensio Romero Garijo 
i Miguel Martínez García)
Amel Chaib (delineant)
Manel Castellnou (arquitecte)
Xavier Cerqueda (arquitecte)
Ignacio Clavera (arquitecte)
Mercè Culleré (arquitecta)
Jordi Gasulla (enginyer industrial)
Esther Gatnau (arquitecta tècnica)
Aroa Guardiola (arquitecta)
ESADE Alumni Solidario (Sílvia 
Ibáñez, Elena Garasa, Xavier Fornés, 
Marc Ceron, Sira Segura)
Ramon Farrús (jubilat bancari)
Amparo Muñoz Alaman (traductora)
Carles Olomí (arquitecte tècnic)
Montse Pociello (dissenyadora)
Marta Pons (arquitecta tècnica)
Roberto Presta (arquitecte)
Carles Pubill (arquitecte)
REGSA - David Català (enginyer 
forestal) i Gabriel Balcells (cap de la 
Unitat de Regadius i Concentració 
Parcel·lària)
Eugènia Rodríguez (arquitecta)
Marcel Romà (enginyer industrial)
Sílvia Roset (arquitecta tècnica)
Esther Sangenís (arquitecta tècnica)
Montse Sanmartin (arquitecta 
tècnica)
Neus Sanmartin (arquitecta tècnica)
Montse Simorra (advocada)
Pere Anton (enginyer tècnic industrial)

EN PRÀCTIQUES
Josep Busquets (estudiant de 
Pàgines Web a Inlingua)
Loli Carranzo (estudiant 
d’Administració a Inlingua)
Olga Manzanares (estudiant de quart 
curs de Geografia a la UdL)
Josep Maria Mercè (estudiant 
d’AUTOCAD a Inlingua)

PROJECTES FINALS DE CARRERA
Josep Arrufat (estudiant Enginyeria 
Tècnica Industrial)
Andreu de Dios (estudiant Enginyeria 
Tècnica Industrial)
Freddy Lorente (arquitecte tècnic)
Christian Víctor (estudiant Enginyeria 
Tècnica Industrial)

EMPRESES I ENTITATS 
COL·LABORADORES
ACAPS Sitges
Aïllaments Arbeca
Arca-Escenaris
Àrids Romà
Associació Sant Martí Solidari amb el 
Sàhara
Banc de Recursos
Calucho-Toy Planet
Club Banyetes
Einesa
Fundació del Paisatge Urbà
Globus de la Memòria-Igualada
Hotel Zenit
Hospital Universitari Virgen de las 
Nieves, de Granada
Institut Català de la Salut: CAP de 
Tremp i CAP de l’Hospitalet de 
Llobregat
Laboratoris Esteve
La Caixa
Mango
Prefabricats Pujol

Rosich Asesores, SL
Safont Auditors
Tragsa
Transports Tarragona
UdL
UTE Llotja i Dragados

Han aportat el 0,7%:

- Josep Coll Miró
- Joan Duart Barber
- Javier Gandarillas Casado
- Josep Garra Murillo
- Pere F. Garrofé Cirés
- Ramiro Muñoz Alaman
- Andreu Muñoz Granados
- Miguel Simó Andreu
- Salvador Vidal Masip
- Xavier Vilalta Prim
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Recollint els fruits

Amb la incorporació com a directora de qui fins al moment havia estat la 
coordinadora de Cooperació, Miwi Clavera, aquest any 2009 l’equip de 
professionals de la FLS ha portat a terme, conjuntament amb el voluntariat, 
un seguit d’activitats que han servit per tancar projectes ja iniciats i obrir-ne de 
nous, tant a escala local com internacional.

Obrim nous projectes i en tanquem de ja iniciats

Entre els grans assoliments d’aquest any cal remarcar la concessió de la 
subvenció de cooperació al desenvolupament més elevada (900.000 €) de tot 
l’Estat espanyol per al projecte de dotació d’un sistema de contenció i canalització 
d’aigua per a la població de Wukro (Etiòpia) per part de l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Aquest projecte té 
com a finalitat la construcció d’un embassament a l’àrea de Wukro que millorarà 
notablement la gestió i eficiència de l’aigua, així com la capacitat agrària dels 
seus habitants, i representa un gran repte per a la FLS. De la notícia, se’n van 
fer ressò fins i tot Catalunya Ràdio, Cadena SER i TVE.

Així mateix, el 2009 ha estat particularment l’Any del Sàhara. 
D’una banda, hem començat a treballar als territoris alliberats a través de 
l’execució del Conveni 2008 signat amb l’ACCD i el Front Polisario per a la 
construcció d’una escola i un dispensari mèdic a la localitat de Buer Tiguisit. Per 
començar aquesta tasca, la FLS, conjuntament amb el Ministeri d’Urbanisme 
i Reconstrucció dels territoris alliberats de la RASD, va organitzar a Lleida la 
primera sessió de la Mesa de Concertació per a l’Ordenació Territorial del 
Territori Sahrauí, unes jornades de reflexió i intercanvi d’opinions amb els agents 
implicats amb l’objectiu d’establir prioritats i pautes constructives d’ordenació al 
Sàhara Occidental. Tot això amb el suport de l’ACCD i la Paeria.
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De l’altra, hem continuat les obres de rehabilitació del mòdul d’hospitalització 
de l’Hospital Buel·la als camps de refugiats sahrauís, cofinançades per la Paeria 
i l’ACCD. També hem començat una nova actuació als mòduls auxiliars de 
laboratori, raigs X i consultes externes del mateix Hospital Buel·la.

Però no només hem treballat al Sàhara pel que fa a construcció, sinó que les 
tasques de sensibilització sobre el conflicte sahrauí (la duresa de les condicions 
de vida a l’exili, la perpetuació del problema, l’esperança d’un canvi, etc.) s’han 
vist recompensades amb l’atorgament d’ajuts de sensibilització per part de la 
Regidoria de Cooperació i Immigració de la Paeria i de l’ACCD. Aquests ajuts 
ens permetran continuar fent conscienciació entre el col·lectiu d’estudiants de 
la Politècnica de la UdL, els alumnes de batxillerat dels instituts del territori 
lleidatà i la població en general, mitjançant un expositor itinerant en forma de 
contenidor que acompanyarà les xerrades (previst per al 2010).

L’estètica d’aquest expositor no és casual, ja que precisament vol servir de 
metàfora per exemplificar els enviaments de materials que fem al Sàhara a 
través de la FLS. Aquest any, sense anar més lluny, n’hem fet dos: un al gener, 
amb material elèctric, mèdic i mobiliari per proveir l’Hospital Buel·la, i un segon 
al juny, amb més material per al mateix hospital i una cuina industrial i joguines, 
fruit de donacions. La difusió de totes les tasques fetes per la FLS al Sàhara 
també ha tingut la seva importància aquest any. Així, membres de la FLS han 
participat en les conferències a la Universitat de Tifariti, al febrer, per parlar de 
les possibilitats de reconstrucció i repoblació als territoris alliberats; s’ha gravat 
un programa de TV3, Latitud, per parlar dels projectes de la FLS subvencionats 
per l’ACCD a la zona, i s’ha participat al programa de ràdio Tots per tots, de Punt 
Ràdio, per exposar el projecte dels campaments sahrauís de Tindouf.

Seguim treballant

Continuant amb els projectes internacionals, i després de quatre anys, hem 
dut a terme el tancament del Projecte de Desenvolupament de l’Ecoturisme 
al municipi de Sabici (Bòsnia i Herzegovina), cofinançat per l’ACCD, l’AECID 
i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. També estem enllestint els diferents 
treballs realitzats a fi d’acabar les obres i fer un dipòsit d’aigua a la llar d’infants i 
a l’Edifici Polivalent del Centre d’Atenció, Acollida i Reinserció de Dones i Nens 
Víctimes de la Violència a Alger (Algèria), gràcies al suport i a la col·laboració de 
l’ACCD, la Paeria, la Diputació de Lleida, el Grup TRAGSA i l’empresa Mango.

A més a més, aquest projecte ha rebut el suport incondicional durant tot l’any 
2009 del Club Banyetes de Lleida, que amb la seva campanya solidària i els seus 
concerts infantils i activitats a l’Auditori, als camps Elisis i a la Mitjana de Lleida 
ha aconseguit recaptar diners per donar-los en joguines i equipament escolar 
per a la llar d’infants, mitjançant l’empresa Calucho-Toy Planet.
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Què hem fet en l’àmbit local?

La FLS no només destina els seus esforços i recursos a projectes internacionals, 
sinó que els projectes locals, amb la participació activa del voluntariat, són un 
signe d’identitat diferenciador de l’entitat.

Aquest any ens han trucat a les portes associacions com ACUDAM (Associació 
Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid), per als quals hem realitzat, mitjançant 
voluntaris/àries, l’avantprojecte per a la redacció posterior d’un projecte 
constructiu i gestió d’obra d’un nou servei de teràpia ocupacional a Mollerussa, i 
Shalom (associació d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o malaltia mental), amb qui els nostres voluntaris/àries han 
col·laborat en les tasques de rehabilitació i ampliació d’una llar residència al 
carrer Ramon Argilés del barri de Pardinyes de Lleida. Amb l’associació Aremi 
(Associació de Rehabilitació del Minusvàlid), hem prosseguit amb els treballs 
de la primera fase de la construcció de la llar residència que tenen al carrer del 
Garraf de Balàfia, corresponents a la bugaderia.

I per completar la feina, hem atès demandes puntuals d’entitats com Nueva 
Imagen, Càritas-Lleida, Down Lleida, Coordinadora d’ONG i Altres Moviments 
Solidaris de Lleida, etc.

Arribant a la ciutadania

Així mateix, cal assenyalar que la participació en fires, jornades, programes de 
ràdio i televisió ha continuat sent una constant i un aparador a la ciutadania del 
qual hem tret profit. D’aquesta manera, hem estat a la Fira Solidària d’Olesa de 
Montserrat, al juny, i al Solidàrium de Lleida, a l’octubre. Al gener, al programa 
de Lleida Televisió Cafeïna per parlar del Projecte de Sabici a Bòsnia i, al maig, al 
programa Debat, de La Mañana Televisió per explicar els nostres projectes i en 
què consisteix la cooperació al desenvolupament. La premsa escrita lleidatana 
també s’han fet ressò dels nostres projectes i activitats, i els destacats i notícies 
han estat diversos, tant a Segre, com a La Mañana, ADN i Bon Dia.

Dins de l’àmbit de la comunicació, convé destacar també la presentació del 
Pla de Comunicació dut a terme de forma voluntària pels consultors d’ESADE 
Alumni Solidario i membres de la FLS que han dedicat tot l’any a elaborar un pla 
comunicatiu per potenciar la FLS amb el fil conductor i eix vertebrador Tu pots 
canviar la història d’un poble.

I com a bon tancament a l’any, volem recordar l’atorgament i lliurament del 
Premi de l’Associació d’Empresàries, Directives i Professionals FUNDE a la 
FLS com a entitat rellevant en l’àmbit de la cooperació internacional per la seva 
tasca continuada de cooperació en matèria de construcció i reconstrucció que 
desenvolupa des de les terres de Lleida des de fa gairebé 15 anys.
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Estabilització i diversificació
Durant l’any 2009 ha seguit el decreixement de l’activitat en el sector de la 
construcció, camp on Segurcat estava especialitzat. De tota manera, hem 
aconseguit estabilitzar i diversificar la cartera de clients en altres camps, sobretot 
autos, llar, comunitats, salut i vida i empreses.

Els treballadors de la corredoria segueixen sent els mateixos que en els darrers 
anys:
Xavier Falcó, mediador d’assegurances i director
Teresa Fontanals, Administració-Comptabilitat
Elídia Cruz, Administració-Comercial
Mònica Pascual, Administració-Comercial

Evolució Cartera 

Evolució Cartera 2 

Any 2008 Any 2009
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PERSONAL

LLEIDA
4 geòlegs
2 arquitectes tècnics
3 enginyers tècnics industrials
1 bioquímic
1 cap de comptabilitat
2 comercials
5 administratives
27 analistes

LA POBLA DE SEGUR
1 sobrestant
4 analistes

VEHICLES

4 equips sondeig rotacional (3 sobre 
camió / 1 sobre Land Rover)
2 furgons (1 penetròmetre)
31 furgonetes
2 turismes

INVERSIONS MAQUINÀRIA I 
EQUIPS

GENERAL
Sistema de gestió de flota de 
vehicles amb localitzadors GPS

LLEIDA
Laboratori d’aigües
Cromatògraf iònic
Calefactor de columnes
Automostrejador per a vials
Espectroscopi d’absorció atòmica 
simultani flama/forn per a anàlisi de 
metalls en aigües residuals i potables
Generador de vapor
Sistema de digestió per a DQO 
BEHR
Unitat de digestió Kjeldahl Büchi
Unitat de destil·lació Kjeldahl Büchi
Espectrofotòmetre UV-mini-1240
Sensodirect ph200
Sensodirect Oxi200
Sensodirect CON200
Balança analítica
Balança portàtil
Forn de mufla
Estufa universal

UHQ-II
Turbidímetre
Analitzador DBO oxidirect
ET618-4 amb control termostàtic
Analitzador TOC-C CSH
Fotòmetre PC Multidirect
Reactor DQO
Rampa de filtració
SMZ 645 diascòpic
Estufa Prebatem 36 litres
Bany termostàtic

LA POBLA DE SEGUR
Capçal de trencament
Compactadora automàtica Marshall
Cabina insonoritzant
Bany termostàtic digital
Estufa d’assecatge i esterilització
Joc de garbells
Quarterador
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OBRES RELLEVANTS EDIFICACIÓ

Palau de Congressos (La Llotja)
Edifici Emergències Zona Lleida 
(GISA)
Ampliació i reforma Urgències Arnau 
de Vilanova (GISA)
Reforma i ampliació Hospital Santa 
Maria de Lleida (GISA)
Ampliació CAP de Balaguer (GISA)
Urbanització Tossalet Roig. Alcarràs 
(Incasòl)
22 habitatges La Reguereta. 
Balaguer (Incasòl)
CAP de la Pobla de Segur (GISA)
Edifici Recerca Biomèdica UdL
CEIP Cambrils (Tarragona) (GISA)
CEIP Balaguer (GISA)
CEIP Joc de la Bola. Lleida (GISA)
CEIP Potrony. Térmens (GISA)
CEIP Els Planells. Artesa de Segre 
(GISA)
IES Manuel de Pedrolo. Tàrrega 
(GISA)
IES Ronda. Lleida (GISA)

OBRES RELLEVANTS OBRA CIVIL

Regadiu Segrià Sud. Xarxa reg i 
distribució. Fase 3a (REGSA)
Grup electrogen d’emergència Arnau 
de Vilanova (GISA)
Pont Príncep de Viana (COMSA)
Pista i accessos aeròdrom Alguaire 
(GISA)
Edifici auxiliar aeròdrom Alguaire 
(GISA)
Polígon Vinyes del Mig, Bell-lloc 
(Incasòl)
Variant Sud de Lleida

Realitzacions

S’han materialitzat les acreditacions 
del grup de materials d’obra:
- Materials de cobertes de peces 
ceràmiques (ACC)
- Materials de cobertes de peces de 
formigó (ACH)
- Materials de paviments de peces 
ceràmiques (APC)
- Materials de paviments de peces 
de formigó (APH)

Laboratori mediambiental. 
Inicialment dotat per a l’àmbit de les 
aigües, opta al reconeixement de 
categoria A per l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA). Ja es va posar en 
servei el desembre del 2009 i serà 
totalment operatiu durant el mes de 
gener del 2010.

Participació en les reunions del 
Patronat d’INCAFUST.
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Conveni de col·laboració amb CERTUM per a la presentació conjunta a 
concursos de control d’obres, campanyes de geotècnia i altres actuacions, 
com el camp de l’acústica, sense limitació geogràfica dins el conjunt de l’Estat.

Conveni amb CECAM-EAC (Entitat Ambiental de Control) per ubicar la 
delegació de l’EAC a Lleida, amb àmbit d’actuació a les províncies de Lleida i 
Tarragona.

Formació d’equip d’analistes del laboratori de Tarragona (CITAM) per als àmbits 
de sòls i vials.

Els alumnes d’Arquitectura Tècnica i Enginyeria d’Edificació de l’EPS a la 
Universitat de Lleida fan pràctiques i assaigs al laboratori, instal·lat a l’edifici 
del Centre de Recerca d’Energies Alternatives (CREA). El Consorci Lleidatà 
de Control ha col·laborat en aquesta iniciativa de la UdL i ha fet donació de 
dues premses de 150 quilonewtons (150 kN) per a la realització dels assaigs a 
compressió de mostres de formigó, morters i ciments.
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El màster i el Congrés Internacional de 
Bioconstrucció, les grans fites de l’any

El Màster de Bioconstrucció, que es va iniciar el mes d’octubre del 2009, i el 
Congrés Internacional de Bioconstrucció, celebrat l’última setmana de novembre 
del 2009, amb prop de 200 assistents, juntament amb la incorporació del Col·legi 
d’Arquitectes a la Fundació de l’Institut Tecnològic de Lleida (ITL), han estat els 
temes destacats de la institució del Col·legi durant l’any 2009.

Recursos humans
El nombre de treballadors a l’ITL ha disminuït. El 2008 hi havia 19 treballadors, 
dels quals 15 eren a jornada completa i 4 a mitja jornada. En canvi, el 2009, 
compten amb 8 treballadors a jornada completa i 9 a mitja jornada.
L’organigrama de l’ITL està format per l’Àrea de Gestió i Administració, l’Àrea de 
Serveis, l’Àrea de Transferència i Difusió i l’Àrea de Formació, cadascuna amb 
els departaments, coordinadors i integrants següents:
L’Àrea de Gestió i Administració està formada pel Departament de Gestió i 
Administració, amb la Mercè com a coordinadora i la Vera com a integrant.
A l’Àrea de Serveis hi ha el departament de Diagnosi, amb Carles P. com a 
coordinador, i Maria T. i la Noèlia com a integrants. Al Departament de 
Delineació i Projectes, Carles P. n’és el coordinador i la Noèlia, la Rosana i l’Anto 
en són integrants. Al Departament de Consultoria Estructures, Marta T. n’és la 
coordinadora i Jordi B. n’és l’integrant. Al Departament de Sistemes Integrats, 
la coordinadora és la Montse i la integrant, la María José. Al Departament 
d’Avaluacions Energètiques, Jordi B. n’és el coordinador i l’Anto, l’integrant. Al 
Departament de l’Oficina de Control Tècnic, el Marc n’és el coordinador i Jordi 
G. i la Vera en són els integrants.
A l’Àrea de Transferència i Difusió hi ha el Departament de Projectes R+D+I 
(productes propis, difusió, assessorament i suport a empreses i institucions 
externes), on hi ha Carles L., que és el coordinador, i el Miquel, la Núria i Jordi 
G., que en són els integrants. Al Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient 
el coordinador és l’Andreu, i dins d’aquest departament hi ha el Centre de 
Documentació, amb la Vera com a integrant. El Departament de Detecció de 
Projectes té com a coordinador l’Andreu i com a integrant, la Mercè.
A l’Àrea de Formació hi ha el Departament de Formació amb la Joana com a 
coordinadora i la Cristina i la Vero com a integrants.
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Formació
L’ITL ha realitzat 75 cursos, dels quals 
30 són de formació oberta, 25 de for-
mació col·legial, 2 de formació sub-
vencionada i 9 de formació a mida.
En aquests 75 cursos, hi han assistit 
1.176 alumnes i han tingut una dura-
da de 534 hores.

Serveis suport tècnic
Consultoria d’estructures, 68; audito-
ria compliment CTE, 14, i col·laboració 
de projectes executius, 14. S’han 
produït 4 expedients d’obra menor, 
1 amidament, 2 projectes activats, 
14 estudis de seguretat, 8 plans de 
seguretat, 14 delineacions de plànols, 
1 projecte d’enderroc i 2 aixecaments 
planimètrics.

Serveis diagnosi
S’han realitzat 41 informes generals i 
57 diagnosis de fusta INCAFUST.

Difusió R+D+I
El que s’ha fet en aquest àmbit ha 
estat un estudi de comportament 
de morters de calç en restauració 
i rehabilitació (Departament de 
Cultura), construccions en entramat 
d’aprofitament de l’aigua a la vall 
del Sió (Torrebesses (Departament 
de Cultura), paràmetres de 
bioconstrucció (Acc10), guia-compra, 
execució i manteniment d’elements 
de fusta (Ajuntament de Barcelona), 
Guia d’avaluació d’eficiència d’edificis 
(Fundación Biodiversidad) i Plataforma 
CSD.

Serveis OCT
S’han contractat 30 obres el 2009. Hi 
ha 270 obres actives, la meitat de les 
quals van molt lentes o estan atura-
des.

Serveis Sistemes Integrats de 
Gestió
ISO 9001 5
Marcat CE        3
Mediambiental        2 

Administració: 
serveis, difusió i OCT

Direcció General i Gerència: 
les grans fites del 2009
El Màster de Bioconstrucció s’ha 
realitzat gràcies a l’Institut Tecnològic 
de Lleida i a l’Institut für Baubiologie 
amb Oekologie Neubeuern, que 
col·laboren amb la Universitat de 
Lleida.
Aquest màster té 8 professors i 34 
alumnes matriculats i, a més, 92 
alumnes en espera.
També s’ha realitzat el I Congrés 
Internacional de Bioconstrucció, que 
ha durat 2,5 dies i al qual han assistit 
184 persones.
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Patronat
Els membres del Patronat de l’Institut 
Tecnològic de Lleida són Pere 
Garrofé, com a president i membre 
de CAAT Lleida; Xavier Gandarillas, 
com a secretari i membre de CLLC; 
Núria Farreny, com a vicepresidenta 
i membre de Garrofé, SAU; Antoni 
Sarradell, com a vocal i membre de 
Prefabricats Pujol, SA; Josep Maria 
Verdú, com a vocal i membre de 
Sorigué, SA; Ferran Badia com a vocal 
i membre de la UdL, i Montse Giné, 
com a vocal i membre de COAC.
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Activitats col·legials: 
assemblea general
Camí de la recuperació
Els aparelladors estrenen el Club de La Llotja 
durant el dinar anual de germanor

L’any 2010 s’inicia el camí de la recuperació, segons va posar 
de manifest Pere Garrofé durant el tradicional dinar anual de 
germanor dels aparelladors que es programa cada any per 
les festes de Nadal. El president dels aparelladors va repartir 
aquesta dosi d’optimisme també en el decurs de l’assemblea de 
col·legiats, celebrada l’11 de desembre del 2009.

La trobada anual dels aparelladors va reunir més de 200 comensals en el 
dinar de germanor del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació, que van estrenar el Club La Llotja, que s’obria per primera vegada 
per acollir un acte social. Durant la trobada, el passat 12 de desembre del 2009, 
es van presentar els nous col·legiats, els de 25 anys de col·legiació i el president 
del Col·legi, Pere Garrofé, i el de Fundació Lleida Solidària, Ramiro Muñoz, que 
van lliurar el Premi Amic del Col·legi a Josep Costa, impulsor del Club Banyetes, 
pel seu ajut a la Fundació.
Aquesta trobada anual d’aparelladors ha comptat, aquest any, amb el suport 
de les empreses Cemesa, GLS, Prefabricats, Àrids Romà, Dragados, Obrum 
i Jardiland. També han col·laborat en el sorteig del dinar Viatges Lleida, Grup 
BBVA, Semic, Agrupació Mútua, Laumar Edicions, Grup Catalana Occidente, 
Fotografía Gómez Vidal i Axa Assegurances.
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Desacceleració, recuperació i creixement
Durant l’assemblea es va donar compte de la baixa aproximada d’un 50% de la 
superfície d’habitatges visada durant l’any 2009 respecte a l’any passat. El 2008 
ja es va enregistrar un descens del visats del 30%, per la qual cosa la baixada 
dels visats en els dos darrers anys ha estat del 80%. Pel que fa al tema de 
visats, el 2009 té un nivell similar al del 2002.
Durant la intervenció de Pere Garrofé es va destacar la participació del Col·legi 
en la Mesa Sectorial de la Construcció i en diferents sessions de treball amb la 
UdL i La Salle per a l’homologació dels títols d’aparellador i arquitecte tècnic per 
les noves titulacions de grau.

Els puntals per aturar la baixada
La reducció dels pressupostos i de les quotes col·legials, la consulta dels 
expedients personals en línia, la potenciació de la figura del delegat a comarques i 
l’adaptació de la nova titulació de Grau en Enginyeria de l’Edificació són mesures 
que es van destacar i aprovar en l’assemblea.
L’assemblea també va aprovar l’informe del president i la gestió del Col·legi i de 
totes les seves empreses, i també va aprovar per unanimitat el pressupost per 
a l’any 2010, fixat en 983.400 €, un 15% menys que el del 2009.
El president va donar compte, finalment, que els col·legiats actuals són 397 i va 
ampliar les propostes d’actuació del 2010 encaminades a la consolidació de les 
entitats de serveis, a l’adaptació a la nova titulació d’Enginyeria de l’Edificació i 
a la col·laboració permanent amb el sector.
D’altra banda, els diferents caps de les empreses del Col·legi van donar compte 
de les principals actuacions durant l’any 2009 i van explicar les previsions per 
al 2010, en què destaquen la transformació del Consorci Lleidatà de Control en 
Inqua i la implantació del Laboratori de Medi Ambient a les instal·lacions del Parc 
Tecnològic de Gardeny.
Pel que fa als temes de formació impartits durant l’any 2009 per l’ITL, cal 
indicar que van ser més d’un miler d’alumnes els que van assistir als 75 cursos 
programats i 34 els matriculats en el I Màster de Bioconstrucció, pioner a Espanya, 
organitzat per l’ITL, així com al Congrés Internacional de Bioconstrucció, de dos 
dies de durada i amb 185 assistents.
Els assistents a l’assemblea van ser informats per Miwi Clavera, directora de 
la Fundació Lleida Solidària (FLS), dels treballs i projectes actuals, de l’ONG del 
Col·legi, en què van destacar els de cooperació internacional, com els d’Algèria, 
Bòsnia i Herzegovina i els dels territoris alliberats del Sàhara Occidental, i els 
locals com els de Shalom i Aremi.
Xavi Falcó, director de Segurcat, Corredoria d’Assegurances, va exposar els 
22 tipus d’assegurances que comercialitzen, a través dels 4 treballadors de la 
corredoria, i que hi ha enregistrades com a cartera 3.885 pòlisses, 1.864 clients 
i 1.800.000 € de primes durant l’any 2009 i, igualment, va explicar l’evolució de 
les assegurances corporatives col·legials.
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46 fills 
d’aparelladors 
reben al Pare Noel 
al Col·legi
Com cada any, el dia 26 de desembre 
del 2009 es va celebrar, a la Sala 
d’Actes del Col·legi, el lliurament de 
regals als 46 nens i nenes familiars 
dels aparelladors.
El grup d’animació La Pantomima va 
realitzar un espectacle infantil, Mag 
Ventura, per a tots els assistents. Tot 
seguit es va donar la benvinguda al 
Pare Noel, que va lliurar regals a tots 
els nens presents.
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