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Les remodelacions dels edificis, noves oportunitats per als aparelladors
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Terrassa commemora els
fets del 4 de setembre amb
un acte a Sant Francesc
L’acte forma part dels organitzats per
l’Ajuntament a l’entorn de l’11 de Setembre,
Diada Nacional de Catalunya, en memòria
d’una part de la història col•lectiva de la ciutat.
Dijous hi ha previst un concert
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Victòries de Can Parellada i
de San Lorenzo i empat del
San Cristóbal
Bona estrena egarenca. Els de Juan Carlos
Cazorla van derrotar 2 a 0 el Gironella, idèntic
resultat dels d'Antonio Jesús Rueda davant
del Castellar. Els de Quique Castro van
empatar (11) a Les Franqueses
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Les remodelacions dels edificis, noves
oportunitats per als aparelladors
El Col·legi d'Aparelladors de Barcelona compleix 75 anys.
Compta amb una delegació del Vallès Occidental al Vapor
Universitari. La crisi ha obert noves fonts de negoci per al
sector que ha ampliat serveis
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El Col•legi d’Aparelladors de Barcelona compleix 75 anys. Avui, dit Col•legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona,
agrupa 8.000 professionals i 200 societats. La delegació del Col•legi al Vallès
Occidental es troba a l’edifici del Vapor Universitari. Des d’aquí s’ordena i es
regula la professió a la comarca, es dóna servei al ciutadà i, si cal, també
s’obren expedients per mala praxis professional. La delegació també
s’encarrega de representar el Col•legi a les institucions.
La crisi del sector immobiliari dels darrers anys ha comportat algunes
reestructuracions que, segons el delegat al Vallès Occidental, Jaume Casas,
no ha comportat una pèrdua de serveis. Jaume Casas és el delegat del Vallès
Occidental del Col•legi d’Aparelladors:“Hem hagut de reduir el personal que
teníem però aquesta reducció no ha implicat una baixada de serveis, sinó tot
el contrari.”

Uns treballs a la carretera de
Rubí milloraran l'accés als
horts i a Can Jofresa
Han començat els treballs previs per a la
instal·lació d’un grup semafòric que regularà
millor l’accés a Can Jofresa per l’Escola
Oficial d’Idiomes, i l’accessibilitat als horts de
la Riera del Palau que hi ha a l’altra banda
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Junts pel Sí engega motors
de cara a la campanya
electoral del 27S
La candidatura aplega persones de diferents
partits i entitats a la plaça de la Torre del
Palau. "Tot el que no siguin vots pel sí seran
vots pel no", avisen. Raül Romeva serà al
Raval de Montserrat aquest dissabte

De fet, la crisi ha fet créixer les remodelacions als edificis, una tasca per la
qual un aparellador és imprescindible. L’aparellador és el tècnic de capçalera,
el metge de l’edifici.
“Quantes vegades hem vist una botiga que canvia d’amo. Aquí ningí es
preocupa d’aprofitar una prestatgeria. El que es fa aquí és tot a fora i ferho tot
de nou. Tenim poca cultura en aquest aspecte", diu Casas.
El Col•legi d’Aparelladors de Barcelona està creant una agència de certificació
perquè el professional pugui acreditar experiències i coneixements
especialitzats. Ho explica el delegat del Vallès Occidental: “Actualment no és
què pots fer sinó què saps fer. Tens el títol però què saps fer realment? Aquí
som pioners amb aquesta agència de certificació. Volem certificar
especialitats en la nostra professió on acreditin que tens experiència i
coneixements en un tema més especialitzat.”
La presidenta dels últims vuit anys al Col•legi d’Aparelladors ha estat la
terrassenca Rosa Remolà. La junta de govern es renovarà amb les eleccions
del proper 30 de juny.

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/26156/remodelacions/edificis/noves/oportunitats/aparelladors.html#.Ve6M3hHtmkp
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