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los departamentos de Rusticas. Urbanas, Industriales, Financiaciones,
Seguros, Administración de Fincas, Asesoría jurídica son etapas de

la vida de nuestra empresa.

Cubrimos etapas, para alcanzar cada día un mas amplio servicio
para nuestros clientes y amigos.m Esta es nuestra meta diaria.

1lf Blondel. 11.J11!lSi~§J~[r~2 58 46/47/48 llEIDA

ENTRE LAS MUCHAS VENTAJAS QUE
OFRECE ESTE TIPO DE BORDILLOS
PRETENSA DOS ES SU PESO: 20 KG. M.L.

RESULTADO QUE SE TRADUCE EN UN
ABARATAMIENTO DEL COSTO DE LA
MANO DE OBRA AL SER POSIBLE TRA·
BAJAR CON PIEZAS MAS LARGAS.

Pretensados

BARDIA
LES OFRECE LA GRAN NOVEDAD EN

BORDILLOS
PRETENSADOS

RESISTENTE - LIGERO

OFICINA y FABRICA
Clra. Tarragona, sin. - Te!. (973) 140207 . 140183

LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

ECONOMICO
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A cada pas veura un establiment que té a la porta la
reproducció de la nostra targeta.

Hi sera ben rebut, perqué vosté s'hi presentara com una
persona de crédil

lI\(¡\lXAOt:IOTI
li ofereix gral"itarr'ltnl la Ta'gtla Mure' Ca,d

&Jill<fJ;frl
CAIXA DE

CNAlUNYA

~lk.
'111F

C¡\IXA D'E5T¡\LVI5 DE CJ\Ti\LUNY¡\

cada dia a 3.300.000 establiments

voste
técredit

COMESA
TECNICA y SERVICIO

SECCIONES ESPECIALIZADAS:
FRIO INDUSTRIAL:

Ing. Téc. Sr. LJorens
AIRE ACONDICIONADO:

Ing. Téc. Sr. Lozano
CALEFACCIÓN, ENERGIAS AL TERNA TI VA S:

Ing.Téc. Sr. LJasera.

Unatargeta
extraordinaria

perals nostres
cHents

No es tracta només que vosté tingui
avantatges si vol anar a ¡'estranger.

El que importa és que la targeta també
li sigui útil aqui quan faci les compres

habituals. en un supermercat, una sabateria o
qualsevol establiment comercial, quan hagi de pagar

el compte d'un restaurant, comprar una joguina o fer un regal_
Ja pot fer les coses de cada dia sense haver de dur diners!



IMPRENTA COMERCIAL

CREACIONES GRAFICAS
SISTEMAS ARCHIVO

OBJETOS ESCRITORIO
'MATERIAL TECNICO

DIBUJO
ARTICULaS

BELLAS ARTES
OLEaS

ACUARELAS
GUACHES

ACRllICOS
PINCELES

ESPATULAS

GRAVERES A MIRALCAM I BELLPUIG

ARENESRENTADESINATURALS

GRAVILLES TRITURADES IRENTADES

MDS
ROMí\S/\

Av. Blondel, 8 - Teléfono 243422 -
- Av. Prat de la Riba, 44 - Teléfono 23 69 44 
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La Direcció no es fa responsable deis
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PRESENTACIÓ
Quan a finals de I'any 1979, várem posar en

marxa el BUTLLETí D'INFORMACIÓ COL.LEGIAL
(BIC), ho várem fer amb I'esperan¡;a i il.lusió, de que
algun dia d'aquell en pugués sortir quelcom
fisicament més formal, i que superés amb el eu

fisicament més formal, i que superés amb el seu
contingut I'estricte carácter informatiu que avui té.
La tasca no ha estat gens fácil, ha calgut que un
grup de companys treballessin de fort. Peró ho hem
aconseguit, avui el Col.legi de L1eida té la seva
própia revista.

Com veureu, hem intentat que la seva
temática fos lo més variada possible, peró també lo
més propera a la nostra professió, vosaltres direu si
ho hem fet prou bé.

Seria injust, si amb aquestes Iinies de
presentació no em recordessi deis companys que
amb el seu treball incondicional i moltes vegades
poc agra"it I'han fet possible. Els seus noms els
anireu descobrint a mesura que I'aneu fullejant.

No em queda res més que donar-vos a tots
les grácies per I'acollida que sens dubte donareu el

les grácies per I'acollida que sens dubte donareu al
nostre esfor¡;, i invitar-vos a treballar i a col.laborar
en ella.
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CUADR01

EVOLUCION DECRECIENTE DEl NUMERO DE CURSOS

DE LA CARRERA DESDE EL AÑO 1895

EL APAREJADOR

puesto, del Arquitecto estu
dioso, humanista', y en otros
tiempos, algo artista.

Los Arquitectos reaccio
naron y su formación a la
vez se tecnificaba, perdía
ese "touch of distincion..,
que les caracterizaba.

¿Qué fue lo que hizo esta
profesión tapón para dignifi
carse? INada!

O

Esta monopolización del
humanismo constructivo
por parte de un grupo de
profesiona"les vino a desmo
ronarse, cuando después de
una guerra y en crecimiento"
rapidísimo, se necesitaron
grandes contingentes de
técnicos que fueran capa
ces de hacer gran número
de edificios de bajo coste y
alto rendimiento económico

La cosa funcionaba, se
construia y hasta se ganaba
algún dinero. La formación
en la Escuela era escasísi·
ma pero se paliaba con la
gran maestra que es la prác
tica.

Las escuelas de Arquitec
tura se masificaron, grandes
cantidades de Arquitectos
que no eran ni artistas ni es
pecialistas concretos, se en
contraron insertos en un
agujero negro, que tuvieron
que tapar con el Aparejador.

3

7,3

1972

7

3

1969

4

5,25

1957

y las diferencias con esos
otros que "hacen proyectos ..

Dentro de la disyuntiva
ARQUITECTO - APAREJA
DOR en el reparto de atribu
ciones del sector constructi
vo, hay un hecho básico que
define las diferencias de cia
se: El privilegio de la cultura.

El aparejador aparece co
mo un hombre eminente
mente práctico, con un
bagaje cultural de andar por
casa y muy lejos pOf su-

PLAN 1895 1935

Promedio AsIg.lCUl50 3,6 5

N.· de cu'sos carrera 5 4

o Este trabajo pretende desarrollarse en tres ca·
pítulos, en e11. o estudiaremos los conocimientos
y la formación del Arquitecto técnico y la evolu·
ción que ha experimentado su formación en la es·
cuela.

En el segundo analizaremos el presente de la
profesión; con el tercero pretendemos otear un fu·
turo que a todos se nos antoja incierto.

o Para la mayoría de los ciu
dadanos, no directamente
implicados en el proceso
constructivo, existe una es
pecie de confusión cuando
se les pregunta ¿qué creen
que es el aparejador? la ma
yoría contesta: "los que ha
cen casas... Asi de indefini
da y desconocida es nuestra
profesión para la mayoría de
los españoles.

Vamos a estudiar en deta
lle, qué conocimientos, qué
preparación tienen estos
hombres "que hacen casas ..

6/BIC·bis



ARQUITECTO TECNI,CO.(\)

NUMERO DE AÑOS REALES NECESARIOS PARA ACABAR

BIC-bis/?

profesión a través de los Co
legios Profesionales es ele
vadísimo y la carencia de
unión de esfuerzos hacia
una meta concreta llevarán
a esta profesión... La están
llevando ya, a una reducción
de campos y funciones que
acelerarán su propía auto
destrucción. Los sintomas
están claros, mala forma
ción, ausencia de metas diá
fanas hacia las que dirigirse
y falta de unión de clase de
una profesión que muere.

l. Cerda

dar, como si de una oposi
ción se tratara.

Sería innecesario precisar
qué conciencia de «c0muni
dad profesional .. tiene este
individuo parido por
nuestros sistemas educati
vos y de Escuelas Técnicas.
Consecuentemente el grado
de absentismo en la promo
ción y actualización de la

Periodo Años que ha necesitado para

estudiado terminar los estudios

3 4 5 6 + de 6

67/72 8% 27% 29% 17% 19%

72/73 7% 12% 30% 28% 23%

Con todo ello obtenemos

de «titulitis .. , típica de este
pais, ,desarrolla en la etapa
de estudios un deseo de
acabar (obtención del título),
que prevalece sobre la idea
de formación integral; es de
cir se prefiere obtener el títu
lo para ejercer, a lograr
desarrollar dignamente la
profesión.

un profesional cuyo único
objetivo ha sido la consecu
ción de un título, con el gra
vámen de la falta fllaterial
de tiempo para alcanzarlo
(por el reducido periodo que
preveen los planes de estu
dio establecidos). Es lógico
pensar que esta situación
de «estrés .. hace imposible
desarrollar otras facetas hu
manas; por el contrario, crea
una conciencia brutalmente
individualista, en la que el
compañero es un competi-

La Laguna

CUADR02

Burgos

Escuela

Por otro lado la psicosis

2. 0) Como consecuencia
de lo anterior, el número de
años reales de estudio en la
Escuela se acerca notable
mente a las llamadas carre
ras superiores. (Ver cuadro
2)

Pasaron los años, se ha
bia reconstruido lo que
otros destruyeron; las aguas
volvieron a su cauce y se
empezó a tener tiempo para
pensar. Algunos lo hicieron
y su mirada se fijó en Euro
pa, y se dieron cuenta que
alli a lo lejos, existía un Sr.
que se llamaba ingeniero en
Construcción, que era el que
dirigia las obras, y que en al
gun()s casos proyectaba, y
que no recibia órdenes del
proyectista, sino que cola
boraba con él. .. y aqui fue
Troya. Pero se perdió la ba
talla y Arquitectura Técnica,
fue por decreto, que no por
funcionalidad, carrera de
grado medio.

Si hacemos un recorrido
por los diferentes planes de
estudio que han jalonado el
camino de nuestra carrera,
nos encontraremos con dos
datos significativos:

1.°) A la par que se acor
tan los años de carrera, los
planes de estudio se densifi
can, no sólo añadiendo nue
vas asignaturas, sino am
pliando el temario de las
existentes. (Ver cuadro 1)



HECANASA
ESTRUCTURAS

- Forjados planos.
- Forjados semiplanos.
- Forjados reticulares.
- Cimentaciones.
- Muros contención.
- Pavimentos industriales.
- Soleras, sistema gran panel.
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L-'ESGLESIA DE
...

SANT PERE D'AGER.

••

Les cúpules que cobrien
els presbiteris de les naus
laterals eren octogonals so
bre trompes, amb marcada
lendéncia a convertir-se la
part superior en una superfi
cie circular; és construIda
amb rosques de reble molt
petit, amb execució italla
ben diferent al deis murs de
barratge. Aquestes cúpules
no serveixen, com les de
Gualter, Sant L1oren~ del
Munt i Sant Miquel de CruI
Iles, per sostenir les parets
d'un cimbori, sinó per supor
tar els murs d'esvelts clo
quers bessos, un deis quals
encara avui es conserva dret
encara que una mica desfi
gurat per les continues res
tauracions. Els pilars que
formen el basament

Retosos en l'espessor del
gruixut mur de barratge de
l'absis central, existeixen
cinc ninxols, els tres cen
trals iguals idos més petits
als extrems, aquests últims,
a més a més són menys pro
tunds, emmarcats tots ells
per columnes, amb llurs ba
ses i capitells d'un tra~at

molt primitiu. El ninxol
central conté una finestra
amb guardapols sostinguda
per columnetes i capitells.

Vista estertor de la falfana de I,a Col'Iegiala, amb la seya por1a d'accils.

DESCRIPCIÓ
O L'Església de Sant Pere,
empla~ada dintre de la forta
lesa o castell d'Áger, és
obra del segle XI i fou tem
ple abacial, canonical i
col'legial, depenent del mo
nestir adjunt. La seva funda
ció es deu a Arnau Mir de
Tost, el cabdill que va con
querir Áger als árabs per
dues vegades, els anys 1034
i 1046; aixecat després d'a
questa segona conquesta.
Es tota de pedra tallada amb
carreus de mitjanes dimen
sions; té forma de creu Ilati
na, amb tres naus i tres ab
sis circulars; corbat i
exempt a I'exterior el que
correspon a la nau central, i
sense que es remarquin a
I'exterior els de les naus la
terals. Les naus secundá
ries són cobertes amb volla
de canó seguida d'arcs de
descárrega absorbits en
I'espessor de la volta, com a
reminiscéncia de métodes
constructius arcaics; la nau
central és coberta amb volla
i arcs torals compostos, on
unes columnes exemptes,
amb capilell de destra talla.
només desenrotllen una
missió purament decorativa.

El present text forma part de la memória
históric - artística redactada per En Josep Sarrate
Forga per a la reconstrucció i restauració de la
Col·legiata de Sant Pere d'Áger. Per tant, tant el
text com les fotografies són anteriors als treballs
de restauració efectuats fins el momento



Vista general de la nsu central abans de la restauracl6. l'arc Inferior forma parl de la valla de la erip·

la. A I'absls central hom poi apreciar clarament I'especejemenl de la valla ¡ les forniCulas indicadas en

elle~l.

d'aquestes torres, no coinci·
deixen amb els murs del
creuer de la cripta, per la
qual cosa, en data recent, va
caldre col·locar·hi un pilar
postis, per tal d'apuntalar la
torre~

Una cornisa decorada
anava per dessota de I'ar
rencada de les vol tes i al
lIarg de les naus; cornisa
que més tard tou coberta
per una altra de guix, neo·
clilssica, més sumptuosa,
que mallligava amb la seve·
ritat i la robustesa del tem
ple romilnic. El temple con·
serva part de la decoració
policromada que va decorar
I'absis central. Segons Mo·
numenta Catalaniae, els pi
lars eren decorats amb te·
mes geométrics, i figures
dretes pintades a tot color
cobrien els paraments, de
mostres la má d'un bon aro
tista, probablement de la pri
merar meitat del segle XII.
Avui malauradament en res
ta molt poc d'aquestes mos·
tres pictóriques_

L'Església va ser precedi
da d'un portic o nártex on.
segons els documents, hom
devia enterrar els personat·
ges principals en I'época
en qué era prohibit de ter·ho
a I'interior del temple.

E5T1L ARQUITECTONIC

No és per mera casualitat
que I'església catedral de
Vic amb la seva cripta, la
consagri l'Abat Oliva en
1038 i que I'església i la crip
ta d'Áger s'inici"ln en 1046.
Ambdues criptes tenen la
mateixa estructura; a la de
Vic s'aprofitaren també els
capltells i columnes d'un
temple anterior.

10/Ble·bis

L'amistat existent entre
Arnau Mlr i I'abat de Ripoll i
Cuixá, i a la vegada Bisbe de
Vlc, Oliva, considerat com el
gran patriarca de les terres
catalanes en el segle XI grá·
cies a les seves obres i es
crits, i primer introductor en
el nostre pais deis metodes
constructius Ilombards,
apresos personalment en
els seus reiterats viatges i
que tant desenvolupament i
esplendor varen tenlr en els
segles XI i XII a Catalunya,
aquesta amistat -deiem
molt possiblement va moti
var que els operaris que tre
ballaven a Vic, fossin els
mateixos que varen cons
truir la cripta de I'església
de Santa Maria i potser tam
bé el temple de Sant Pere.
Diversos motius, a més d'a
questa amistat, fan pensar
en aquesta idea.

«Guillermo vicense juez i
sacristán .. i primer abat de
Sant Pere d'Áger, exercí ei
carrec de jutge canceller, I

primer notari d' Áger des de
I'any 1048 fin s a I'any 1082, I
el d'abat de Sant Pere des
de 1056 fins a 1082. Després
d'haver estat sagrista de Vic
I cofundador d~ l'Abadla i
Canonica a I'església de
Sant Pere, suposá el P. Sa
nahuja que, procedint de la
canonica Aquisgranense de
la Catedral de Vic, s'en vin
gué a Áger manat pel seu
bisbe Oliva, segurament.per
tal d'assessorar sobre ia
fundació d'una altra canonl·
qa Aquisgranense, I exercir
mentrestant els cárrecs de
jutge i notari a la cort .·d'Ar
nau Mir de Tost.

Ja s'ha dit que el gran bis
be Oliva Cabreta, fou el pre
cursor de I'estil lIombard a
la marca catalana; d'·aquest
mateix estil, amb segell de
I'escola de Rlpoll - Cuixá i
Vic, és el temple de Sant Pe
re d'Áger, cosa que demos
tra una direcc·ió i segura·
ment una edificació feta
pels mateixos operaris que
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tral, ja hi sobresurten lIeuge
rament de la volta de canó,
peró de forma que encara no
dón ni treballen com a ele
ments merament estructu
rals, com els correspondria,
donada la seva disposició
de suport sobre columnes i
capitells réaprofitats, tots
exempts de pilars robustos,
que són els· que verdadera
ment suporien tot I'empe
nyiment de les voltes.

La utflització de les cúpu
les sobte .planta quadrada
convertida en octogonal
merce a les trompes, obs
truides en els presbiteris de
les naus laterals de Sant
Pere d'Áger, prové de má
d'influencia lIombarda, on la
cúpula: sobre trompes va ad
quirir molt desenvolupa
ment. Sembla .ser que a Áger
fou un deis primers 1I0cs on
s'utilitzá, ja que la seva difu
sió no.és t:orrent. fins el se
gle XIII a Catalunya on va
adquirir forma característica
a partir d'aquest segle.

CRONOLOGIA

Puig i Cadafalch cita I'ac-
tual església de
tual església de Sant Pere
d'Áger, com a monument ro
mánic del segon periode, o
sigui construida el egle XII.
Diu que li sembla que en res
ta poc, de I'església, que va
manar construir Arnau Mir
de Tost després de 'a seva
segona conques t: (:cl mes
d'agost de 1047 "".!vantada
desde los cimientos»,
segons ve e¡xpres8at en els
documents ja ressellyats_

Creiem que I'admirat ar-
quitecte Sr. Puig
Cadafalch, es va sentir in
luenciat en expressar tal
opínió pel tragat precursor
d'unes formes que més tard

formar part de I'estructura,
amb el temps s'han anat
desprenent progressiva
ment sense que aixó danyés
substancialment els murs;
en canvi a Cardona
aquestes arcuaclons formen
part integral del parament i
construrts conjuntament, no
afegits posteriors sense lIi
gamo

A més, a Áger, hi falten
les característiques pilars o
bandes Ilombardes que em
marcaven els arquets amb
els que formaven conjunt or
namental, en sentit de con
traforts.

Els arcs torals de refore;:
de les naus són construrts a
Áger denotant un arcaisme
propi d'un moment de tran
sició. A les naus laterals
aquests arcs encara són in
cipients i no sCibresurten del
mateix gruix de la volla, se
gons I'estil romá, en que els
arcs de reforg són aglutinats
i no ressaltats. A la nau cen-

varen treballar en aquells
edificis.

Per aquells matMixos anys
s'estava construint
I'església del castell de Car
dona, obra acabada en el
més pur i autentic estilllom
bard, que demostrava que
mans expertes d'operaris
procedents de la egió de
L10mbardia I'havien edifica
da. Aquest temple és asse
nyalat cronológicament
com el primer que Jou cons
trurt en aquell es.t11 itallá a
les nostres terres..

~'estil lIombard d'Áger di
fereix substancialment del
de Cardona en el fet de no
passar d'ésser més que una
cópla amanerada, imitant un
bon origi.nal.

Les arcuacions Ilombar
des caracteristiques d'a
quest estil, que decoraven
I'extradós de I'absis central,
són a Áger afegits en els pa
raments com a sim¡1les mo
tius ornamefntals, que. en no

Vista exterior de la capcalera del temple abans de la seva restauració. Només I'absis central es pro.
jacta a t'exterior. Les torres, de les quals només se'n conserva una, se recolzaven sobre les valles de les
nsus laterals. La cap(¡alera del temple servia tamba de muralla.



Visto del del Cleuslre del temple de San! Pere d'Ager. Dafllle ets slbres les fui"nes del magnillc claus
tre g6t1c liban! d'emprendre's els lIebllls de reslaureclo.

serien característiques del
romanic calala i que, en
part, ja hem assenyalat, i
que el/ va prendre com a
construccions de data pos·
terior a la real pel fet de des·
coneixer o no tenir a la vista
els documents que acredi.
ten exactament la seva
construcciÓ. Confirma que
Sant Pere és la mateixa
construcció aixecada per Ar·
nau Mir, el fet que en cap
l/oc de la nombrosissima do·
cumentació recol/ida refe·
rent a Sant Pere es fa meno
ció de cap construcció fins
al segle XIV, reconstrucció il
lógica altrament, en ei seg le
XI/ donat I'al! nivel/ de quali·
tat amb que Arnau Mir va
manar construir aquest temo
pie; GO que ens explica el
Ilarg periode de construcció
fins al seu definitiu acaba.
ment i'any 1068, o sia 21
(vint· i . un) anys després d'i.
niciar·se.

D'al!ra banda, una recons·
trucció de I'abast a que es

refereix l'al'ludit arquebleg,
requeriria una nova consa·
gració amb la seva correspo·
nent dotació i aixó lógica·
ment hauria figurat sens
dubte en els documents, no
en un sinó en diversos docu·
ments deis dei seu arxiu, tan
complet que el situa en un
deis millors de Catalunya i,
a més a més, magnificament
catalogat en 1768 per Cares·
mar, canonge premostraten·
se del convent vei de Les
Avellanes.

Hem descrit també el pa·
rentesc i semblan.;a d'a·
quest temple amb altres del
segle XI, com els de Ripoll,
Vic i Cardona, i la seva es·
tructura ens mostra alguns
simptomes d'aquesta evolu·
ció que caracteritza eis temo
pies de ia primera meitat dei
segle XI, les naus que es co·
breixen amb voltes de canó
seguides d'incipients arcs
de refor.; a I'estil encara ro·
ma, arcuacions sostingudes
per coiumnes monolitiques i

capitel/s reaprofitats com a
elements merament orna·
mentals; pilars compostos,
peró amb columnes exemp·
tes, juntament amb altres
detal/s ornamentals, com
les arcuacions I/ombardes,
no estructurals, com els caro
reus de redu',des dlmen·
sions, ens donen una inequl·
voca cronologia de la prime
ra meitat del segle XI que,
com ja hem dit, ve confirma
da pels documents.

Tenim d'exemple I'esglé
sia del Castel/ de Loarre (Os
ca), més acurada en I'exte
rior i que hom veu d'estil
més acaba!. És obra, se
gons es pot Ilegir en el timpa
de la porta d'accés, de l' any
1071, I fa mol! comprensible
que I'actual església d'Áger
sigui la construcció acaba·
da entre 1060 i 1068.

Documentalment conei·
xem I'església de Sant Pere
d'Áger des de I'any 1037 en
que, segons Villanueva, a
Áger hi havia un monestir
governat per un tal abat La
franco, cosa que fa pressu·
posar I'existencia de la coro
responent església.

En un altre document de
I'any 1041, es donen com a
existents des de molt abans
les esglésies de Sant Vicen.;
Sant Salvador I Sant Pere
d'Áger. aquesta última edifi·
cada sobre el castell antic.
Aquestes tres esglésies sig
nifiquen indubtablement I'e
xistencla d'una nombrosa
comunitat cristiana de fidels
al poble amb el temple de
Sant Salvador i Sant Vicen.;
(aquest darrer com a parro·
quia), i el de Sant Pere al
castell per al servei deis mi·
litars i del convent adjunto

12lBIC·bis
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cristians. L1avors va
necessitar la nova construc
ció des deis fonaments, la
qual fou dotada magnífica
ment per I'insigne conqueri
dor Arnau Mir de Tost esde
vingué el temple canonical
Aquisgranense.

Josep Sarrate

Aquest antic temple de
Sant Pere conservat després
de la primera conquesta
devia quedar seriosament
danyat durant els anys 1046
i 1047 en que Áger fou pres
de nou pels árabs I definiti
vament reconquerit pels

En aquest curt espai de
temps, com a máxim només
es podia aconseguir efec
tuar una restauració d'una
església ja existent afecta
da molt prabablement a cau
sa de les Iluites i destrosses
própies de I'ocupació, peró
mai la construcció d'un nou
temple amb el seu monestir
adjunt. Aixó ens fa sospitar
que després de I'any 1034 a
Áger va continuar existint
més o menys danyat un an
tic temple cristiá que els
árabs molt probablement
havien utilitzat com a mes
quita i que només va reque
rir unes mínimes restaura
cions. En canvi és probable
que construfssin de nova
planta les esglésies de Sant
Vicen<; i sant Salvador enca
ra que aquesta darrera el P.
Sanahuja creu que no s'edi
fica fins I'any 1047.

Com pot ser que s'edifi
quessin tres esglésies a
Áger en tan curt espai de
temps? Només tres anys
disten entre ia conquesta
primera d'Áger de I'any 1034
a I'any 1037 en que sabem
de cert I'existencia d'una
abadia amb la for<;a sufi
cient per intervenir el 10 de
maig d'aquesta última data,
en un judici públic i davant
el Comte Armengol d'Urgell
on s'exigia la devolució de
I'església d'Artesa que
havia usurpat el propósit de
la Seu d'Urgell.

Un altre document de 8 de
desembre de 1045 confirma
I'empla<;ament de Sant Pere
dintre del recinte del castell
d'Áger.



D. MARIANO GREDIADA
O LA ESCUL TURA
AUTODIDACTA.

,

Pero ¿quién es este hom·
bre, al que se puede encono
trar en la noche leridana, en
cualquier bar de la calle San
Martin? No es escultor y es·
culpe y su obra es parte de
su gran corazón; no es poeta
y recita versos al momento,
a una niña mujer, sana, pa·

en un Ministerio y esculpe...Marcha a Madrid a los 16
años y estudia escultura en
un taller perdido...

... y la guerra, y esculpe;
y la paz y a la cárcel ¿por re·
publicano? ¿por pequeño?,
¿por artista? Y esculpe; y la
negra posguerra de sepultu·
rero en Mayals, y esculpe; y
la vejez de guardia de noche

« Yo mujer no te guardo rencor
porque un dia te fuiste de mi
tal vez buscabas otra vida mejor
y a vivir del amor. .. y el amor sin tí.
Cuando nada el mundo te dé
cuando veas que no eres feliz,
cuando sientas que estás sola y triste
recuerda que existe quien vela por tí. ...

o D. Mariano Grediada,
piscis, de 1911 y de Sace·
dón, pueblecito de Guadala·
jara, que supo de su mania
de recoger raices y troncos
secos en los que su imagi·
nación, riquisima, descubria.
ya formas vivas, extraños
pájaros, reptiles demonia·
COSo El los pule, los moldea,
les termina de dar la forma.

14/BIC·bis
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, J-

sota y ansiosa y mientras lo
hace, las arrugas de sus se
tenta años desaparecen

¿Quién es este hombre?,
este hombre a quien todos
ven y pocos conocen. No le
gusta hacer imágenes reli
giosas (¿reflejo condiciona
do de la injusta cárcel?),
pero hace vírgenes, así con

y la madera no tiene se·
cretos para él, el haya, el
castaño, el olivo se le rinden
y como él las ama, ellas le
responden dándole toda su
belleza; y surgen altos y ba
jos relieves, pequeñas
esculturas y figuras de ta
maño natural' y cuando las
empieza no come, ni
duerme, ni bebe; luego,
cuando las termina, habrá
tiempo para beberse 20 cer
vezas en una noche loca.

"D. Mariano, que no está
usted para esos trotes... Y el
sonríe y guíña el ojo, mien·
tras pellizca en la nalga a la
hembra más cercana, y ellas
no se lo toman a mal, por·
que las requiebra a la vieja y
nueva usanza, y las hace
creer hermosas, casi diosas.

minúsculas y desnudas, es
culpiendo sobre la fotogra
fía de una modelo, que o
quiere aprender o necesita
5.000 pesetas.

Obras suyas en un museo
de Madrid, y en su casa un
mueble, ¿barroco?, ¿gótico
castellano? .. le ofrecieron
por él 150.000 pesetas; no lo
vendió, cinco meses de gu·
bia Y. todo su genio habían

. pasado por su madera...



- D. Mariano cuéntenos
cosas... "Tengo la mujer en
Barcelona y a los seis hijos
trabajando allí; para que
malvivan en una pensión,
mejor están con ella. Asi
que le dije a la mujer, vete
con ellos que yo me las sé
arreglar solo"... Y vaya si se
las arregla. ,,¿Tu sabes co·
mo se desmonta una bomba
de fabricación italiana de
500 kg.?..

- No, por Dios, D. Maria·
no, ni lo sé ni quiero saberlo.

"Pues peor es tirarlas que
desmontarlas, porque tirán·
dolas matas inocentes, y
desmontándolas salvas a
gente de morir".

- Otra vez tiene usted ra·
zón D. Mariano, ¿cómo se
desmontan?

"Es muy fácil hay que qui·
tarles la espoleta lateral,
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que tiene un condensador,
que es el que proporciona

la chispa. Yo desmonté más
de 200 proyectiles sin explo·
tar en la sierra del Mont·
sechu.. .

"Una vez hice un joyero,
encima del cajoncillo había
un esqueleto también de
madera, con todos sus hue.
secillos. La gente se asusta·
ba cuando lo veia. i Qué ton·
teria! ¿Verdad? ¡si todos Ile.
vamos uno dentro!. ..

D. Mariano, sepulturero,
artificiero, presidiario, filó.
sofo, escultor, poeta, aman.
te impenitente, hombre bue.
no: iCuidese! dúrenos aún
muchos años.

L. Cerda



Mllnubrlllrws VtKlI, S.A.
Apartado SS)
SAl' SERAS"!"I",,,
F'hriclI tn Urnitlll {(;UiPÍllWIII

hlHonll 19431 S~ 04 00
"hin; 36)56 \'G.SA.t:

- Mobles de eRina per obres i
particulars.
- Eleetrodomésties.
- Accesoris de cuines.
- InstaHaeions de:

electricitat.
fontanería.

- Pressupostos sense
compromiso
REPRESENTANTS,
Jordi Fustcgueras Charles.
Francisco lave Trcsanchez.

DISTRIBUIDOR,

CUINA AMBIENT
Pla,a Majar, 3
ALCARRÁS (L1eida)

, Teléfon 79 04 02

Fabricación de:
Viguetas semiresistentes

Jácenas semiprefabricadas
Bovedillas

Placas semiprefabricadas

c:::l <=1

o.~-!a!l!!g!!!!!"!'E·s2:j( <=1

OHClNAS
Calle Espinosa (]e lus \ltlllleros, 1, 5. u , 4."

- Teléfono 20 45 72
FABRICA:

Camino de Grenyana, sin. - Teléfono 2005 12
LLEIDA

FORBAC, S.A.

LA FACIL SOLUCION DE LO DIFICIL
bloque mes3/silla.s para convertir en comedor
una pequena cocma

Irl.'r-._'='

CALCULO y DIRECCION TECNICA
r--~-D-R-8-R-L-§-B-' DE ESTRUCTURAS

FORJADOS
BAUSTA
CATALUÑA



LICENCIA FISCAL
DE ACTIVIDADES
PROFESIONALES

El BeleHo Oficial del Estado de
fecha 13 de Mayo pasado, n. o 114,
publica el Real Decreto 830/1981
de 27 de marzo, por el que se
aprueban la instrucción y nuevas
tarifas de la Licencia Fiscal de Ac
tividades Profesionales y de Artis
las.

SI bien en las anteriores tarifas
tenia o asignado el epigrafe 14, en
las actuales dicha actividad profe
sional está incluida en el Grupo
QI1, Subgrupo 0/3 epigrafe 31, con
una cuota anual de 8.400 Ptas.

Dentro de dicha disposición, es
preciso destacar los siguientes as
pectos:

1.- Segun el articulo 2.° ..Están
obligados a presentar declaración
de Alta en la Licencia Fiscal de Ac
tividades Profesionales. todos
aquellos sujetos pasivos que ejer
zan actividades no tarifadas expre·
samente con anterioridad..."

En nuestro caso, al estar inclUl'
das dicha acllvidad en las tarifas
anteriores, los recibos del ejercicio
1981, por conversión. serán pasa
dos al cobro ajustando sus cuotas
a las bases que indica el citado
Oecreto.

2.- El Articulo 4. 0 indica que
leLas cuotas tributarias senaladas
en las nuevas tarifas... se aplicarán
gradualmente en los años que se
Indican, conforme a los siguientes
porcentajes:

Mo de 1981: 60%
Mo de 1982: 80%
AM de 1983: 100%
3.- La instrucción que publica

la citada norma. regula detenida·
mente la aplicación de la Licencia
Fiscal, debiendo destacarse en di
cha regulación:

a).- La regla 3.'1, a cuyo lenor
Itconslituye el hecho imponible de
la Licencia Fiscal el nuevo ejerci
cio de la actividad profesional. .. no
exceptuada expresamente... sien·
do suletos pasivos. según la regla
7:' 'l ... todas las personas fisicas...
que realicen en territorio español
cualquiera aclividad profesional
que origine el hecho imponible...".

b).- SI bien el apartado 2. o de la
regla 11 dice que (( ...se exigirán
tantas Licencias como Municipios
en los que ejerza la profesión el su-
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Jeto pét:. •..,o", no obstante .Ia norma
15 de aplicación a las tanfas ac~a

ra que Idos Arquitectos o lng:n1e:
ros, tanto superiores como tecnl
cos podrán dirigir, sin pagos de
otra' cuota. las obras e instalacio
nes que proyecten, siempre. q~e
tengan lugar dentro de la provlOcla
que figuren matriculados". ..

"Los técnicos que, en funclon de
sus competencias, intervengan en
la dirección y ejecución de obras
de edificación en otras provincias
distintas de las de su matricula,
compartiendo las referidas tareas
de acuerdo con lo previsto en
Articulo 3.° del Real Decreto 4621
71 de 11 de Marzo, (Norma sobre
redacción de proyectos y dirección
de obras de edificación), satisfa·
rán en cada una de dichas provino
cias el 50% de la cuota correspon
diente segun las tarifas".

c).- La regla 12 establece que
.das cuotas de la Licencia Fiscal
de los profesionales serán prorro
teables por semestres completos.
se exigirán por recibo y se deven
garán por mitad el primer dia de ca·
da uno de los naturales o el del ca·
mienzo de la actividad cualquiera
que sea el número de dias que se
ejerza ésta dentro de cada semes·
treo

d).- Por ultimo la regla 18 e:n su
punto 2 dice ..Las cuotas de lIcen·
cia Fiscal serán, en los dos prime·
ros años de ejercicio, el 25% de
ras tarifadas; el 3.° y 4.°, el 50%:
en el 5.° y6.0, el 75% y en el 7.°, el
85%. computándose a tal efecto
ai'los naturales a partir, inclusive,
de aquel en que se inició el ejerci·
cio de la actividad.

e).- A las repetidas cuotas, de
acuerdo con la disposición transi
toria de la norma, y hasta la aproo
bación de las nuevas normas regu·
ladoras de las Haciendas Locales,
se aplicarán los siguientes recar·
gas:

a) Recargo Municipal del.70%.
con carácter de minimo y obligato
rio. Los Ayuntamientos podrán
acordar el aumento del expresado
recargo hasta el 100% de la cuota.

b) Recargo Provincial del 40%.

Francesc Serra

BOR8A
DE

TREBALL
La Borsa de Trebal! esta canee·

buda com un informador perma·
nent de les ofertes coLlocació que
a tots els coLlegiats que tinguin
una necessitat laboral o intentin
millorar les que tenen a I'actuali
tat, tant de promoció professional
com económica.

Les avantatges o qualitats que
ofereix la Borsa de Treball les po
driem enumerar en els següents
piJOts:

- Informació permanent de les
ofertes de treball que poden esser
d'interes als Col.legiats.

- Garantia d'absoluta reserva.
- Les empreses poden elegir

d'un nombre mes elevat de colle·
giats, amb moltes mes possibili·
tats d'elegir el mes adequat allloe
de treball.

Degut a totes les considera,
cions anteriors, es va confeccionar
un qüestionari, al qual es recollien
totes les dades necessaries per
realitzar una selecció el mes encero
tat possible per qualsevol classe
de trebal! que arribes al Col.legi.

L'esmentat qüestionari havia de
tornar·se al Col.legi degudament
complimentat, lo qual nomes ho
van fer un 18% del col.lectiu coUe·
gia!. D'aquest 18% solament va·
lien participar d'una forma activa
en la selecció un 70%, quednat la
resta en espera de millors ofertes.

Des de comen«ament de !'any
1980, fins ara s'ha rebut en el
Col.legi les següents ofertes de
treball:

4 ofeftes de Tecnic Comercial.
1 oferta d'Estudi o despatx d'ar-

quitectura.
1 oferta d'Aparellador Municipal.
1 oferta d'lnspector Urbanistic.
2 ofertes de Tecnic d'Obra (cap

d'obra).
1 oferta de Tecnic per treballs de

topografia.
1 oferta de Tecnic per mesurat·

ges i calcul per empresa.
Tots aquests treballs, a excep·

ció d'alguna oferta de Tecnic co·
mercial s'han ocupat per com
panys que tenen participació acti
va en aquesta Borsa de Treball.

Com es pot observar, en poc
mes d'un any, considerant la
manca de nous lIocs de trebal! i el
poc mercat existent en el ram de la
eonstrucció, s'ha experimentat un
petit moviment en aquesta Borsa
de Treball, resta nomes que tots
els companys que estan pendents
d'enviar el seu qüestionari ha facin
el mes aviat possible.

Jordi Fustagueras i Charles
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Fa 70 anys... ahir i avui

LES PLACES
DE SANT LLORENC; i
SANT JOSEP:

Tot aix6, les dades
més anligues que posselm
d'aquests indrets parteixen
també de I'esmenlat "Cap
breu de 1382".

L'aclual nom li vingué
del convent deis Carmelites
Descale;os que acudiren a
L1eida vers el 1585, els
quals constru'''en Ilur gran
diós Col.legi de Teologia i
I'actual església barroca de
Sant Josep,

El lrasllat del fossar
antic siluat darrera I'absis
del temple, del que resta en
cara avui el sarc6fag g6tic
deis Rodera. afavori també
la urbanització d'aquesta
zona, La construcció de la
grandiosa capella barroca
del Sant Crisl trobat (1703).
acabara per fixar els limils
tradicionals de la nova
plae;a de Sant Josep.

Amb renderrocament
deis edificis barrocs de la
banda oposada i conligus a
rhort del bisbe i al desapa-
regut cementiri (1809)'
-conseqüencia de la
passada guerra del 1936
vers I'any cinquanta, hom
construi la nova Rectoria.
tot imitant I'arquitectura
aragonesa d'un passat no
pas Ilunya amb la típica
rajola i rafee de gran vola
da, sobre el solar del vell
fossar. Aix6 su posa el dar
rer eixamplament de la
plae;a, fins a les obres pro
mogudes avui.

més fosc. tant per causa de
la seva immediata situació
vora raljama deis Sarralns
-on hi romangueren fins
rany 1610-. com per la se
va ubicació entre mural les i
fossars de siluació indefini

da.

Al finai del s, XIX
s'ale;aren els edificis fets de
maó i rajoles: Casa Pansa.
Casa Esteve, etc" que han
persislit fins ara,

La Plae;a de Sant Josep
si bé és moderna, tanma
teix el seu historial esdevé

s'eixampla resglésia parro
quial amb les dues naus gó
tiques la primera al s. XIV, i
la segona (amb el campa
nar) al primer tere; del s, XV,
Una mica més tard els
Gallart costesaren la nau
g6lica immediata al campa
nar.

La placa de Sant L1o·-
rene;, petita i eslreta. en el
Capbreu auléntic de 1382,
s'anomenava Ilavors carrer
pe San 1 L1orenc. El nom de
placeta de Sant L1orene; ja
era comu I'any 1429, Al so
lar ocupat pel palau del bis
be hi havia el Casal d'un
magnat de la parr6quia, Ra
mon de Tarrega. enderrocat
el 1936. a I'igual que la creu
de lerme de pedra_ d'estil
gótico que antany havia es
tat al "Cap Pont". la qual hi
Jou situada alli I'any 1627,

Quant a I'edifici neo
ciassic, que fa cantonada
amb el cap del carrer de la
Palma, aquest fou bastit
I'any 1737 per a residencia
deis Beneficiats de la Parr6
quia, a I'igual que el Palau
que el Bisbe Galindo va fer
construir, tot reformant
I'antic casal deis senyors
de la Tallada.

Sembla ser que I'obra
en la seva part romanica
Jou executada pels picape
drers i escultors de i'equip
que acompanyava Pere de
Coma vers r any 1180. i en
lot cas segurament abans
de I'inici de I'obra de la Seu
que fou l'any 1203.

L1eida tenia aleshores
de cinc a sis mil habitanls.

Les places de Sant L10·
rene; y de Sant Josep no
apareixen com a tal s en els
documents fins que
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1.- Anteeedents Histories

Em eomenlava raltre
dia rHistoriador i Cronista
Oficial de la ciutal de L1ei
da, En Josep L1adonosa i
Pujol, que la hist6ria
d'aquestes dues places Ilei
datanes comene;a als vol·
tants de I'any 1382 -és a
dir- gaire bé fara ara sis
cents anys,

Seguim al ~ropi histo
riador L1adonosa que ens
explica el passat de les di·
les places.

"Ellerrilori on s'edifica
I'església romanica de Sant
L1orene;, era un planell des·
nivellat entre el barri deis
Sarra'lns, les muralles de
Boters, la davallada de l'As·
soc (avui carrer de la Palma)
i la pujada de la Suda (pri
mer carrer de Guimerans i
després de la Tallada), una
cale;ada que muntava fins a
la Seu Antiga.
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nument. amb els ex<;atxics
de I'aigua de les cobertes,

- i tercer, perqué difi
culten I'acumulació de
bruticia en tots els racons:
altre, que ajuden també a
evitar perills per a la circula
ció peatonal circumdant.
suprimible en alguns casos,
barreres arquitectoniques
per als disminu'rts fisics,

- S'han pintat les ca
ses de I'entorn amb díversi
tats de colors, perqué en
realitat aquesles cases
-encara que descolorits o
camuflats- ja posselen
cromatismes diversos, No
cal anar pas massa Iluny
per comprovar-ho.
coneixem per exemple, el
propi carrer de "les
escaletes" de Sant L1orenc,
o el cas del carrer La Palma,
o les envistes de la placa de
la Erela, o tanmateix, la
propia Erela,

- S'han col.locat vi tri
nes d'informació en
ambdues places, per' IN
FORMAR, tanl del passat
com del presenl del monu
ment i del seu entorn_ Tam
bé aprofitar per a suggerir
certes informacions cullu
rals als vianants que s'hi
apropin, I al cap i a la fi, per
a crear uns nous elements
de referéncia
-escultorics- amb les fa
roles antigues preexislenls.

No obstant. les obres,
tant pel que fa al propi mo
nument com respecte al
seu entorn, encara no esta n
totalmenl acabades. Hi
manca restaurar els contra
forts de la placa de Sant Jo
sep, i obrir un carrer que,
partint de I'avui recuperada
porta romanica doni el
tomb entorn de I'església.

-Guillem Saez

perant el carrer peatonal i
permetent només el pas
ocasional de vehicles en ca
sos d'emergéncia.

En segon Iloc, s'han
sanejat. en profunditat. tols
els sillars degradats substi
tuint-Ios per d'altres de
nous,

En tercer Iloc, s'ha des
muntat la sobrecoberta de
teules, és a dir, aquella que
al s. XVII hom va afegir per
sobre de la primitiva de
pedra, tot substituint-Ia per
d'altra equivalent, que alho
ra resolgué's els problemes
d'estabilitat i humitat exis
tents amb la maxima Ilegibí
litat i claríficació del procés
construcliu i de les diverses
ampliacions que ha sofert
el monument al Ilarg deis
temps.

A tal efecte s'ha .fet un
circuit de visita, tanl de la
coberta inicial romanica
com d'aquelles parts de
cornisa inicialment amaga
des.

Ara bé, pel que fa a la
recuperació de I'entorn
urba, s'han guanyat espais
per a I'us public peatonal.
alhora que visualment
s'han recuperat aspecles
gairebé desconeguts del
momenl i de I'entorn.

Per finalitzar, parlem
d'alguns aspectes de
diseny utilitzals:

S'han construit
plan s inclinats al voltant de
I'església per tres motius
fonamentalment:

- primer perqué abans
ja hi eren ..

- segon, perqué ajuden
a solventar problemes d'hu
mitats que han estat la cau
sa principal de degradacíó
de les parets baíxes del mo-

Ara bé, perqué quedi
ben enllestida I'obra actual,
cal la reconstrucció deis
contraforts que donen fer
manGa a la nau gótica, que
des de 1399 planeja i edifica
Berenguer Gallart: a I'en
sems que un carrer ben
pavimentat doni el tomb en
torn I'església de Sant L10
renG i que hom pugui con
templar sense empatx les
dues porles laterals i la
d'estil romanic avui recupe
radall.

2.- Qué s'ha pretest?

El projecte total ha tin
gut dues fases ben diferen
ciades:

Primera, la restauració
del propi monument: és a
dir, de l'Església de Sant
L1orenG, que ha estat obra
del "Servicio de Restaura
ción Arquitectónica del MO-

PU", Segona, la

recuperació de I'entorn del
Monument. és a dir, de les
dues places que I'envolten,

Les places, i per tant el
propi monument. patia de
lres greus problemes.

- La circulació de ve
hicles -per al costat de
I'absis- pel carreró que
uneix ambdues places,

- Els greus problemes
d'humitat i d'estabilitat de
la sobrecoberta de teula,

- La propia i perillosa
deterioració de les parts
baixes del monument.

s'ha suprimit aquesta, recu-

En primer Iloc, i pel que
fa a la circulació rodada,
s'ha suprimit aquesta, recu

3.- Com s'ha realit·
zat?
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Prefabricados PUJOL

::

E. FERRER DOMINGO
11

OFICINAS y ALMACENES:
María Saurel, s/n. - Teléfono 23 72 2S

EXPOSICION:
Avda. Caudillo, 32 - Teléfono 23 72 63 - Apdo. 6S

LERIDA

Una Empresa con 40 años de experiencia al servicio de la
prefabricación en la construcción.

NUESTRAS CREDENCIALES:
Autorizaciones de Uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo n. o 3346·79, 3491·79,
3930·81 y 3961·81
y la confianza que en nosotros depositan los mejores Técnicos, Constructores y Clientes.

NUESTRO LEMA: Dar calidad y servicio.
Es/amos a su disposición en Carre/era de Miralcamp Km. 1, Tel.: 6011 00

MOLLERUSSA

VIDRIOS
PORCELANA SANITARIA

METALES

NUESTRA ESPECIALlZACION:
Forjados pretensados y armados.
Estructuras con jacena plana
Elementos estructurales para naves industriales
Cerramientos con placa de hormigón.

NUESTRA GARANTIA:
Servicio Técnico permanente compuesto por:

3 Ingenieros Superiores.
2 Ingenieros Técnicos.
4 Aparejadores

Un gran equipo profesional en fabricación y montaje.
Laboratorio de ensayo de materiales



molts enters, el gran
perjudicat es sempre
I'usuari, per part de
l'Administració sembla
que tampoc hi ha mas
sa interés en que el
control de qualitat sigui
un fet, existeix, aixó si,
un marc legal, peró de
moment es insuficient,
falta poder executiu.

La qualitat dins I'am
bit en el qual ens mo
vem, ha d'esser, quel
com mes que una pa-
raula. J. Trullols

perit en materíals
construcció d'edificis.

Hem d'exigir ineludi
blement en la mesura
que ens sigui possible,
comprovacions i certifi
cats d'assajos deis di
ferents materials que
intervenen a I'obra, en
moltes ocasions I'es
tricte compliment de
I'execució de I'obra no
coincideix amb la no
blesa del material base,
amb la quai cosa I'in
dex de fiabilitat del pro
ducte acabat baixa

CERAMIQUES

BIC·bis/25

Per aquesta Comissió s'ha portat a terme una
tongada d'assaigs sobre elements cerámics aro
reu de L1eida i provincia a efectes de coneixer la
seva qualitat.

Aquests assaigs s'han encomanat als Labora·
toris I.N.C.E. (Instituto Nacional para la Calidad
de la Edificación), aquesta mateixa Comissió ha
fet un estudi resumit sobre els resultats obtin·
guts.
guts. A continuació publiquem els assaigs a que
han estat sotmeses aquestes peces, i també I'es
tudi abans esmentat.

COMISSIÓ TECNICA

És cert que la direc
ció facultativa es res
ponsable del control de
qualitat i sobretot l'A
pareliador o l'Arquitec
te Técnic, ja que la ie
gislació actual li con fe
reix de manera plena i
amb absoluta respon
sabilitat, la direcció i
ordenació de I'execució
material de I'obra, i el
considera com' I'únic

REFLEXIÓ_~ -------,

No es pot confondre
el control de qualitat
amb la direcció de I'e
xecució material de 1'0
bra; la direcció faculta
tiva no pot ni ha de dir
«aquest material es bó"
a tort i dre!.

o Cada dia apareixen
normatives que cal
complir per a assegurar

, la qualitat de la cons
truccíó; cada vegada
són mes les Iínies que
s'escriuen i la tinta que
s'utilitza referents al
control de qualitat; a
poc a poc i amb limide
sa s'avan<;a, peró mas
sa lentament en vista
de les necessitats. Pot
ser la normativa vigent
es troba desfasada o, si
mes no, no sempre es
raonada; hem de bus
car el sistema just i ne
cessari per tal d'acon
seguir un control de
qualitat raonat, simple,
facil, assequible i per
damunt de tot REAL.

CONTROL DE QUALITA T.
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RESUMEN

Resistencia Eflorescencia Heladicidad

perforado 554,5 434 L.E. B.

Tocho mazizo 557,1 517 E. B
gafa 252,5 204,8 E. B.

119,1 78,3 L.E. M'
268,6 234,6 E. B.
103,3 77,5 L.E. B.

Gero 311,1 248,9 E. B.
245,8 214,8 L.E. B.
220,8 185,1 E. M.'

68 58,4 E. M.'
22,7 12,9' L.E. B.
17,8 14 • L.E. B.

Doble Hueco 127,6 114,2 E. B.
47,3 40 L.E. B.
39,5 32,3 E B.

296 232,7 E. B.
362,2 300,5 L.E. B.

. Obra Vista 298 239,3 L.E. B.
298,7 266,6 L.E. B.
377,7 277,4 L.E. B.

E) Ladri Ilos eflorescidos
L.E.) Ligeramente eflorescidos
B) Comportamiento a la intemperie bueno
M) Comportamiento a la intemperie malo

30/SIC·bis



COMENTARIO
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Comisión Ttknica

«HELADICIDAD», se
entiende por malos resulta
dos aquellos en que una vez
'realizado el ensayo, no se
produzca una pérdida de
peso, en la pieza ensayada,
superior al 1% o bien apa
rezcan grietas y resquebra
jamientos como podemos
ver en fotografía adjunta.

Para finalizar digamos
que los ensayos realizados
están a disposición de to
dos los colegiados, hay que
agradecer también la buena
disposición que han tenido
con nosotros los ceramis
tas que han colaborado con
la aportación de sus pro
ductos, estos son:

Cerámicas Farrenys
(Balaguer). Cerámicas Puig
devall (Ueida). Cerámicas
Solé y Jorge (Ueida). Cerá
micas Rue (Juneda). Cerá
micas Gruas (Alguaire). Ce
rámicas Villaro (Solsona).
Cerámicas Palau (Alpicat).
Cerámicas Palau (Almace
lIas).

UNE 7063 expresa la califi
cación de eflorescencias
con una cierta ambiguedad.
por otro lado el eliminar to

talmente las eflorescen
cias, es un tanto dificulto
so, algunos ceramistas ya
han intentado eliminarlas,
pero económicamente no
es rentable, no obstante
hay que decir que los ladri
llos calificados como «U
GERAMENTE EFLORESCI
DOS» en la anterior tabla
pueden considerarse como
buenos.

HELADICIDAD (Resistencia
a la intemperie)

Este ensayo detecta la
durabilidad de los ladrillos,
especialmente de aquellos
que vayan a estar en con
tacto con la intemperie. en
tendemos que la obra vista
es por excelencia el tipo de
ladrillos que hemos de exi
gir un buen comportamien
to a la intemperie, la defi
ciente cocción de un ladri
llo, da generalmente malos
resultados, en el ensayo de

RESISTENCIA A COMPRE
SION

Todos los tipos de
ladrillos ensayados excep
to dos (marcados con un as
terisco) cumplen con la mi
nima resistencia caracteris
tica exigida por la actual
normativa, que recordemos
de paso es:

LADRILLOS MACIZOS:
100 kg/cm2. LADRILLOS
PERFORADOS: 70 kg/cm2.
LADRILLOS DOBLE HUE
CO: 30 kg/cm2.

Recordamos también
que, el único tipo de ladri
llos que está por debajo de
norma en este aspecto, es
el doble hueco, de seis ti
pos diferentes ensayados,
dos son los que han dado
resultado negativo es decir
el 33,3% de la totalidad.
muy a menudo los utiliza
mos como pared de carga,
debemos evitar en la medi
da que nos sea posible
usarlos a tal fin, o por lo
menos tomar las medidas
oportunas para garantizar
la seguridad en nuestras
obras.

EFLORESCENCIA

Todos los ladrillos en
sayados han aparecido con
indicios de mayor o menor
grado de eflorescencias.

Las eflorescencias, se
deben a la cristalización de
sales solubles contenidas
en los ladrillos.

En nuestra provincia
es muy frecuen-te este fenó
meno. hay que hacer notar
no obstante que la norma



COL.LEGIS DE
CATALUNYA. JAMasana

Representa a la professi6
davant les institucions auto
n6mique~ de Catalunya,
tant pel que fa a nivell de
gesti6 amb el Consell Exe
cutiu de la Generalitat, com
per informar preceptivament
qualsevol projecte de
legislaci6 o de normativa fis
cal, que afecti a la professi6
i que tingui que tramitar-se
pei Parlament o per les auto
ritats locals de Catalunya.

És I'únic interlocutor válid
del Consejo General de Co
legios de España dins del
territori de Catalunya. En
aquest sentit, tota relaci6
orgánica entre el Consejo
General i els Col'legis cata
lans es fará a través de l'Ens
conjun\.

Defineix la política profes
sional específica per a Cata
lunya, en concordáncia amb
la política professional
general de l'Esta\.

B) A nivell disciplinari i
d'instáncia superior deis
Collegis.

- Aprovar els Estatuts
particulars deis Col'legis de
Catalunya i visar-ne els Re
glaments de Regim Intem
deis mateixos.

- Dirimir els conflictes
que puguin suscitar-se entre
els propis Col'legis de Cata
lunya.

Donar soluci6 als
recursos d'algada que
siguin formulats contra ac
tes deis Col'l'egis que I'inte
gren.

- Adoptar les mesures
necessáries perque els Col
legis de Catalunya complei-

QUINES SÓN LES SEVES
COMPETÉNCIES

A) A nivell de política col
legial

professi6 i una coordinaci6
en defensa del futur profes
sional, a la vegada que obre
unes perspectives generals
d'enfocament de la realitat
autonomica en I'ámbit pro·
fessional.

QUÉ ÉS L'ENS DE GESTIÓ
CONJUNTA

És, básicament, I'organis·
me que representa global·
ment al col'lectiu de la pro
fessi6 d'aparellador i arqui·
tecte tecnic a Catalunya.

Les seves competencies
provenen: d'una banda, per
delegaci6 del Consejo Gene·
ral de Colegios de España;
de I'altra, per delegaci6 de
cada un deis quatre Col' le
gis catalans.

És un organisme provisio·
nal. La seva actuaci6 precio
sa la ratificaci6 deis organs
del Consejo General o, en el
seu cas, la deis Col'legis ca
talans.

Será definitiu, amb pleni·
tud de capacitat juridica,
quan la Generalitat, en ús de
les seves competencies ex·
clusives dicti les disposi·
cions que han de regular el
funcionament i I'organitza·
ci6 deis Col'legis professio·
nals a Catalunya.

nlBlc·bis .

UNITAT DE GESTIÓ DELS
COL·LEGIS CATALANS
O El 4 de novembre de 1980,
a I'estatge social del Col·le
gi de Barcelona, els presi
dents deis CoHegis d'Apare
lIadors i Arquitectes Tecnics
de Barcelona, Glrona, L1eida
I Tarragona, signaven l'Acta
de constituci6 de l'Ens de
Gesti6 conjunta deis Col·le·
gis de Catalunya, en virtut
de la qual aquesta assumia
la representaci6 i I'ordena·
ci6 de la professi6 en I'ám·
bit catalá.

Amb la presencia d'alta
cárrecs de la Generalitat i
del president de la Comissi6
mixta de transferencies Es·
tat . Generalitat, el president
del Consejo General, José
Luis Bárcena, també va sigo
nar I'acta esmentada, a la
vegada que feia efectiva la
transferencia de competen·
cies del Consejo General al
conjunt de Col'legis de Ca·
talunya.

La signatura d'aquest do·
cument constitu'l I'acte final
d'un procés iniciat a princi·
pis d'any. Procés labori6s
en el qual es donaren un se·
guít de negociaciones en el
marc d'una Comissi6 paritá·
ria formada per represen
tants del Consejo General i
deis Col'legis catalans, fins
a arribar al protocol definitiu

A partir d'aquesta instán·
cia professional a nivell de
Catalunya, els Col'legis ca·
talans podran establir un
plantejament en comú de la
seva problemática, una re·
presentaci6 unitária de la



xen les resolucions de l'Ens
conjunt i I'aplicació de ies
adoptades pel Consejo Gral.
en I'ambit de la seva compe
tencia.

- Exercir la funció disci·
plinaria sobre els membres
de les Juntes de Govern deis
Col'legis de Catalunya.

- Vetllar perque es com
pleixin les condicions iegals
i reglamentaries en els pro
cesos electorals a les Jun
tes de Govern deis Col'legis
catalans.

- Adoptar les mesures
provissionals en cas de va
cants de més de la meitat
deis carrecs a les Juntes de
Govern deis Col'legis de Ca
talunya.

C) A nivell de gestió i ser
veis conjunts.

- Les funcions atribu"l
des als Col'legis quan el seu
ambit d'aplicació sigui el
territori de Catalunya o re
percuteixl sobre el mateix.

- Organitzar a Catalunya
institucions i serveis d'as
sistencia I previssió, sense
perjudici de les existents per
la professió amb ambit esta
tal.

- Tractar d'assolir el més
alt nivell d'ocupació deis col
legiats, a tots els nivells,
col'laborant amb l'Adminis
tració en la mesura que cal
gui.

- No representar a la pro
fessió al si deis Patronats
de les Escoles d'Arquitectu
ra Tecnica i, en general, de
tots els centres d'ensenya
ment de Catalunya, partici
pant en I'elaboració deis
Plans d'Estudis.

- Ma,ntenir un cens con
junt deis col'legiats de Cata
lunya.

- Homogeneitzar la do-

cumentació contractual i de
gestió deis Col'legis de Ca·
talunya així com les norma·
tives d'aplicació a les dife
rents oficines de visat.

- Mantenir nivells d'in
formació al coHegiats cata
lans en els diferents aspec
tes de la seva 'activitat pro
fessional i corporativa.

D) A nivell intern del propi
Ens conjunt.

- Elaborar eis seus pro
pis Estatuts i Reglament in
tern de funcionament.

- Aprovar els seus pres
supostos, regulant i fixant
equitativament les aporta
cions deis Col'legis de Cata
lunya.

COM FUNCIONA...?
En principi, l'Ens esta

constitui"t pels Presidents
deis Col'legis de Barcelona,
Girona, L1eida i Tarragona
que, de forma conjunta i
mancomunada, són els
únics amb capacitat per a
prendre decissiona valides.
No obstant per fer possible
el seu funcionament práctic,
de manera que puguin asso
lir-se totes ies
competencies que té, s'ha
dotat d'una estructura orga
nica interna que preveu els
diferents nivells de partici
pació, que són:

1.- Plenari: És la instan
cia superior de representa
ció i programació, que es
reunira ordinariament un
cop a I'any. Esta format per
la totalitat de Juntes de Go
vern deis Col'iegis i Delega
clons, així com eis membres
de Comissions i Ponencies
Tecniques de Catalunya i
els representants a instan·

cies oficials, flns un total
d'unes seixanta persones.

Com a Organ redui"t del
Plenari, existira la Coordina·
dora de Treball, qque es re
unira com a mlnim un cop
cada trimestre per establir
I'estrategia concreta, impul
sar i supervisar el funciona·
ment deis Organs executius.
Hi formaran part els Presi
dents i Secretaris de Col'le
gis i Delegacions, alxl com
els Presidents i Portaveus
de les Comissions i Ponen
cies Tecniques; el total de
membres sera d'unes divuit
persones.

2.- Executiu:
És I'Organ de decissió i re

presentació a qui toca exer
cir totes les competencles
de l'Ens. Es reunira, com a
mlnim, una vegada al mes i
el formen unicament els Pre
sidents deis Col'legis i Dele
gacions assistits pels mem
bres del Secretariat Tecnic
de l'Ens a qui correspon I'e
xecució practica deis
acords en tant que Organ
permanent de treball.. .

3.- Comissions i Ponen-
cies:

Són Organs de caracter
assessor o d'estudi tecnic,
en caire permanent o tempo
ral, a nivell conjunt de Cata
lunya, per estudiar i fer pro
pos
postes concretes a arees de
terminades de I'actuació
professional o de I'activitat
de l'Ens conjunt. Entre les
comissions cal destacar: La
Comissió interna de Trans
ferencies deis Col'legis de
Catalunya a l'Ens conjunt, la
Ponencia d'estudi de I'exer
cici professional i la Ponen
cia deis Serveis Tecnics mu
nicipals a Catalunya.

BIC·bisf33



posar en una Assemblea la
compra del solar que ens
teia Upec;all, i aqueixa ha va
ratificar.

Ara s'está fent un estu
di de conjunt d'ambdós so
lars per tal d'armonitzar mit
geres i utilitzar I'últim com
a espai d'aparcaments, un
cop enderrocat el xalet alli

exislenl.

Aixi, que fets impor
tants es vagin produint, us
informarem puntualmenl.

tat contractual que els lIiga,
pressupost del Consistori,
un desglós minuciós de les
funcions que realitzen, qui
nes són les seves responsa·
bititats, etc. etc.

També es recullen al
qúestionari aspectes de ca
rácter general, com el
nombre d'habitants, nom
bre de Ilicencies d'obres,
etc., etc., dades aqueixes
que un cop recollida tota la
informació permetran ela·
borar, vistes les necessitals
reals i el grau de servei que
disposen els diferents Con
sistoris, una alternativa de
funcionament, serveis com
partits amb d'altres pobles,
estructuració deis
maleixos, etc., etc., de cara
a, juntament amb el Govern
de la Generatitat, a poder
oferir serveis tecnics a ca
dascún deis Ajuntaments
de Catalunya a tots els ni
vells.

- Una tercera fase
d'elaboració i codificació
de dades a ordinador, que
s'está desenvolupant en
aqueixos dies.

L'objectiu de la Comis
sió és elaborar un mapa
real del grau d'assessora
ment o de servei que a nivell
tecnic disposen els dife
rents Ajuntaments de Cata
lunya.

Per tal d'obtenir la in
formació necessária per po
der elaborar I'esmentat ma·
pa, s'ha plantejat un qües
tionari presentat per la Ge
neralitat, que recull pregun
tes com el nombre de tec
nics de que es gaudeix ca·
da Ajunlament, la seva titu·
lació, la seva identitat, I'es-

mant també el
funcionament intern del
nou Col.legi.

En el seu dia, com re
cordareu, l'Assemblea
General va facultar a la Jun
ta de Govern per a gestio
nar la compra d'una serie
de places d'aparcament als
soterránis de I'edifici; ales·
hores va surgir I'oportunitat
d'adquirir el solar' que feia
xamfrá amb el Carrer Alfred
Pereña i que era mitgera
amb el nostre; donat que el
preu era gairebé el mateix
que resultava de la compra
de les places i I'edifici
guanyava molta perspecti·
va i metres, la Junta va pro-

NOVA SEU
COL.LEGIAL

Com ja tots sabeu s'es
tá treballant a bon ritme a
les obres del nou Col.legi:
d'acord amb el projecte ela
borat pels guanyadors del
concurs d'idees que el Col·
legi va portar a terme i que
en el seu dia s'els hi va en
carregar.

La Junta de Govern per
lal de canalitzar el lracte
tanl amb el constructor
com amb I'equip tecnic, ha
designal una Comissió que
es cuida especificamenl del
tema,

En aquests moments
s'estan centrant els trets
d'acabals fonamentals pel
decurs de I'obra i estem lti·

Mapa de Serveis Técnics
Municipals a Catalunya

Baix aquest titol i re·
colGada des del primer mo·
ment per la Generalitat,
s'ha posal en marxa, ja fa
uns quanls mesos, una Co·
missió de funcionament
aulónom formada al si de
l'Agrupació de Col.legis de
Catalunya i que després de
diversos alts i baixos s'ha
arribat a estructurar de foro
ma definitiva.

La tasca a realilzar, per
cert no gens fácil, está en·
focada en Ires etapes.

_ Una primera fase ja
coberta, d'elaboració i pla·
nejament dei treball afer.

_ Una segona, potser
la més laboriosa, també
portada ja a terme, de recull
sistematilzat d'informació.

o~~'<, ~'<,&'t-Vo~~'<, ~'<,&'t-V ~~~ ;.,~&~f<~q.~~lf
~« cpv ~« cpv .¡.O úov ~ /(
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CONCURS D'ARTICLES

SERVEI DE RECULL D'INFORMACIÓ
d'aquest any, amb carácter
prorrogable, lo qual
suposará poder efectuar
I'análisi d'un mostreig de
dues comarques poble a
poble. A partir d'aci i un cop
vist el funcionament del
servei, és quan s'haurá de
remodelar o potenciar el
seu funcionament, sempre
d'acord amb els resultats
que es'treguin de la present
contractació.

Com sigui de que ja hi
ha una série important de
pobles mostrejats, la Junta
de Govern del Col.legi ha
creat una Comissió que es
tudia especificament la in
formació que I'inspector va
aportant, per tal de treure
conclusions i veure quin ti
pus de tractament se li do
na a la mateixa.

En aquesta primera fa
se s'han elegit básicament
dues comarques ben dife
rents com són Les Garri
gues i l'Urgell a més la zona
del Vall d'Aneu. En el seu
moment rebreu I'informe fi
nal de I'estudi efectuat i us
mantindrem assabentats
de la marxa de I'inspecció.

Funcionament: s'ha
constituit una Comissió tri
partita que dirigeix el
servei.

L'esmentada Comissió
está formada per un mem
bre de cadascuna de les
tres entitats que intervenen
en aqueix Servei.

La Comissió directora
del Servei té per escomesa
especifica el seguiment del
treball de I'inspector, vet
lIant per la seva bona marxa
d'acord amb els termes de
les condicions técniques i
els terminis del contacte
amb ell establert.

La Comissió és I'brgan
a través del qual es produei
xen els comunicats entre
les diferents persones que
intervenen en el Servei.

S'ha contractat un ins
pector, que ha resultat
ésser un Aparellador, que
és ei responsable de I'exe
cució material del treball
que comporta I'objectiu
d'aquest servei.

En principi s'ha esta
blert un plac:; de funciona
ment fins al 30 de novembre

Des de fa uns mesos
estáveu enlerats de que el
nostre Col.legi,
conjuntament amb el d'Ar·
quitectes i el Servei Territo
rial d'Urbanisme de la Ge·
neralitat, estava participant
en la creació d'un servei, di
guem-ne d'inspecció, moti
vat per I'interés deis Col.le
gis Professionals en exercir
un control eficac:; sobre la
construcció, interés que és
comú al de la Direcció Ge
neral d'Urbanisme, doncs
bé aquest servei ja está en
marxa i ho fa segons els se
güents punts:

Objectiu: I'objectiu és
obtenir informació sistema
titzada de:

a) I'estructura de ia
forma urbana del Territori.

b) una mostra
d'edificació.

El concurs d'articles sobre ..Temes de carácter Professionalu, convocat al BIC n.o 77
del 4181 i fallat el18 de novembre de 1981, ja té guanyador, aquest ha recaigut en eltreball
presentat per en Xavier Casanovas i Xoixareu "ASPECTES POPULARS DE LA CONS·
TRUCCIÓ".

Properament publicarem eltreball esmentat i ampliarem si s'escau aquesta informació

Financ:;ament: el finan
c:;ament del Servei, en prin
cipi correrá a cárrec d'amb
dós Col.legis, a parts iuals.
El Servei Territorial d'Urba
nisme promourá una beca
per tal d'ajudar, en el seu
dia, al financ:;ament.



SOLO UN TRABAJO BIEN ACABADO
DIFERENCIA UN MISMO MATERIAL

Tel. 14 09 54 - 1409 29



PLANTAS HORMIGON y ARIDOS:
Ctra. Balaguer, Km. 2 - te!. 202994 - LERIDA

Ctra. Ibars de Urgell, Km. 1 - Te!. 32 02 24 - BEL~PUIG

OFICINA CENTRAL:
Víctor Pradera, 11 - Te!. 22 1547/22 12 88 - LERIDA

Este teodohlo agulInla bUllntef,
a pesar de lodo, rinde lo q_" prictlco,
espera de. él .. _
y también lIgo més:
lleva el nlvellncorpofado.

Theodolito
de obra

NO hllY oora sin teodoltlo. rr-__
Las modernlls tecnIC¡Il; oe fa ,'. ..;0:;

COI1slrucclon roqlJlNen ;1ft'

modornos melados de levanta· ~. !
miento 1;

JlI!on:1r ah"",;}, aplomar.
medir ángulos eCOf1<JmlCamenle

con un solo instrumento

Hermanos JOVE S.A.
Hormigones Lérida s.a.

quim

e/. Torres de Sanuy, 5 - ...........,-

REPRODUCCION DE COPIAS DE
PLANOS

MATERIAL TECNICO DE
DIBUJO

DISTRIBUIDORES DE
APARATOS TAQUlMETR1COS



Miembro de Sercometal

ROESA
Alfred Perenya, 51· Te!. 24 51 12·16
LLEIDA

4.- Diseño y cálculo de
estructuras: - Tradicionales.

- Forjados planos:
- üacena plana)
- (reticular)
- (cimest)

REALlZACION DE OBRAS

y ESTRUCTURAS S.A.
SERVICIOS QUE LES OFRECE;
1.- Presupuestos y estudios
técnico· económicos previos.

2.- Asesoramiento técnico para la
realización de proyectos de
Edificación (Estudios de
Arquitectura).

3.- Diseño y cálculo de
cimentaciones.

ROE5A

CONSTRU~ClONES y ESTRUCTURAS METAUCAS, S. A.

....

;, ,', .".:-

le8ne~1I
CONSllIUCC~H¡SYEsmtilIRAS MnAlICAS,a'
Clra de ZatagoLa Km4S2iSOSES)Lerida;

lel 190Z00 AtJ,.utado "1239 .

....



LA GRAN .
NOVEDAD MUNDIAL

EN PUERTAS COMERCIALES,
INDUSTRIALES YRESIDENCIALES

PUERTAS METAUCAS
CARPINTERIA AWMINIO
Polígono Industrial "El Segre»

SL Parcela,413 •Teléfono 2008 OO· LLEIDA

DETALLE
SISTEMA EXCLUSIVO

DE ENGRANAJES
PLANETARIOS

arre-s ..@;gJ:¡:Li:X
- 1sL_ _ la Herta enrallilble /---

MIRABALL TARm:S,SL
La empresa especializada en cerramientos,
donde siempre encontrará la puerta que

.,--;;::----- Vd. necesita.------------

j




