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Casada i amb tres fills, Maria Rosa
Remolà va néixer a Terrassa fa 55
anys. Arquitecta tècnica i enginyera d’edificació de formació, té el
seu estudi a la nostra ciutat, una
labor que comparteix amb una
àmplia dedicació des de fa uns
vint-i-quatre anys al vessant més
institucional de la seva professió.
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Quins són els objectius del Collegi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació?
Ordenar, representar i defensar la
professió, i això també vol dir exercir potestat disciplinària davant de
les possibles males pràctiques i
aplicar les normes deontològiques, promoure la formació, collaborar amb les administracions
públiques i intervenir en la configuració dels plans d’estudis. En
definitiva, vetllar per la qualitat
dels serveis que rep la ciutadania
per part de la professió.

El col·legi que vostè presideix ha
posat en marxa un projecte innovador, la certificació professional.
En què consisteix?
El món està canviant molt i cal reciclar-se. Avui, la pregunta ja no és
“i tu, què ets?”, “què vas estudiar?”,
sinó “i tu, què saps fer?”. Necessitem un sistema que mesuri i certifiqui la capacitat dels professionals. Per això hem endegat l’Agència de Certificació Professional, totalment pionera perquè no n’hi ha
cap a Espanya i que hem plantejat a partir d’una norma de qualitat ISO d’àmbit internacional. Per
tant, es pot validar a tot arreu.

Quan ha de passar un professional per aquesta certificació?
Hi ha quatre nivells diferents i el
professional optarà al que li sembli més oportú. No és obligatòria,
la certificació, que té una caducitat, però hem de mirar cap al futur i anar canviant el sector en la
major mesura possible.

A Terrassa funciona una delegació del col·legi.
Les delegacions són una necessitat. Precisament, una de les meves
apostes ha estat la potenciació i
creació de delegacions del col·legi.
Ara en tenim sis, entre elles la del
Vallès Occidental, situada aquí, en
efecte, a Terrassa. Jo mateixa n’havia estat la delegada.

Què hem d’entendre per cicle de
l’edificació?
És un cicle que comença des que
algú té la idea de dur a terme una
promoció i buscar un solar i un
projecte. Un cop aquest edifici estigui construït començarà a “viure”. I durant tota la vida útil
d’aquella construcció hi passaran
coses, com ara la necessitat d’un
manteniment, un peritatge, una

taxació o una rehabilitació. Així,
doncs, l’aparellador està present
en tot aquest cicle d’un edifici.

Com funciona?
Es tracta no de certificar la professió, sinó especialitats. Aquesta certificació és un aval de la professionalitat del tècnic emès per una
entitat imparcial i ens diu que
aquesta persona és competent per
realitzar un treball concret. L’aval
s’obté després d’un procés de valoració rigorós basat en la formació i l’experiència.

Per tant, el que tracta el col·legi
és de donar tot el suport a la figura de l’aparellador...
Sí, el col·legi dóna suport a la professió i ofereix serveis, formació,
visibilitat... Som un col·legi molt
actiu, ens agrada anar molt més
enllà. Sempre busquem noves
oportunitats.

Quin és realment el paper de
l’aparellador, o de l’arquitecte tècnic, segons la nomenclatura més
actual?
L’aparellador és el tècnic de capçalera, és qui executa l’obra. Nosaltres intervenim en tot el cicle de
l’edificació. Som els metges dels
edificis. Podem donar el remei que
necessiti algú en relació amb casa
seva o derivar-lo cap a l’especialista més adequat. Aquesta idea ha
estat la base d’una campanya que
va néixer, precisament, a Terrassa.
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Com es troba avui el sector, després d’aquests anys de crisi?
Abans, l’activitat era del 100 per
cent i ara estem només en un 10
per cent, i amb possibilitats d’una
lleugera millora. Davant del futur
sóc optimista, però sé que el camí
no serà fàcil. Hi ha una certa remuntada en zones puntuals, com
Barcelona. Però a la perifèria, com
és el cas de Terrassa, costarà més
revifar el sector. Uns grans reptes
d’avui són la rehabilitació i el
manteniment, sense oblidar
l’aposta per l’eficiència energètica, la sostenibilitat i la qualitat.
Què és el que més l’atrau quan
exerceix la seva professió?
Hi ha tres moments que m’agraden molt. Un, quan s’està realitzant el projecte i ja vas veient com
serà, tros a tros, l’edifici. També
m’atrau molt ser a l’obra mentre
es construeix l’edifici. És fantàstic
veure-ho! I, per últim, quan tens
l’oportunitat de rehabilitar una casa i donar-li un aspecte completament nou. //

