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Els arquitectes estimenque
s’han aturat 10.000obres

SILVIA ANGULO
Barcelona

Fa setmanes que l’obra pública es
tà paralitzada. L’Ajuntament de
Barcelona va decidir suspendre
tots els treballs al cap de pocs dies
d’iniciarse el confinament, i no
més manté en actiu el bombatge
d’aigües freàtiquesa laplaçade les
Glòries. La Generalitat finalment
també va acabar aturant totes les
actuacions.Nomésesportena ter
me les feines d’una urgència molt
justificadaoquesiguindenecessi
tat imperiosa. La situació també
està passant factura a la promoció
privada.Els arquitectesdeCatalu
nya estimen que durant aquestes
setmanes s’han paralitzat 10.000
obres, i això ha deixat el sector en
unaconjunturamoltdifícilquene
cessitarà plans d’estímul per po
der recuperar l’activitat anterior.
Les dades s’extreuen d’una en

questa duta a terme pel Col∙legi
d’Arquitectes de Catalunya (CO
AC)entreelsassociatsper interes
sarsesobrelasevasituaciólaboral
durant el confinament. La degana
delCOAC,AssumpcióPuig, mani
festa que hauran de reclamar a
l’administració un pla de xoc per
lluitar contra aquesta paràlisi. “És
una època d’angoixa i preocupa
ció.Veníemd’unasituaciócompli
cada,perquèencaranoenshavíem
recuperatdelacrisieconòmicaan
terior”, refereixPuig.
A aquest escenari de fre de l’ac

tivitat també se li afegeix la para
lització de licitacions i concursos
públics que no se sap quan s’adju
dicaran o es firmaran, unes qües
tionsquetambéafectenelsprofes
sionals. També alerten que s’estan
paralitzantmoltsprojectesqueara
escomençavenaactivar.
Ladeganadelsarquitectesexpli

ca que es pensaven que després de
SetmanaSanta,quanestavaprevist
aixecar el confinament per al sec

tor, es recuperaria certa normali
tat, però noha estat així. “ABarce
lona –reflexiona Puig–, per exem
ple, s’hanaturat totes lesobresque
es duen a termea les escales de ve
ïnsperevitarelcontagi.Éscertque
hi ha un risc, però també n’hi ha
ambels repartidorsadomicili”.

poden continuar aquells que no
representin un contacte amb el
veïnat.

Aquest fet ha aixecat crítiques
d’algunes empreses que volen re
activar les obres o a qui no es dona
permís per ocupar la via pública i
instal∙lar grues per iniciar una
construcció. Les companyies as
seguren que l’Ajuntament actua
amb un excés de zel. Fonts muni
cipals afirmen que els permisos
d’ocupació de la via pública els
concedeix el Comitè d’Obres, que
és l’òrgan que autoritza aquestes
instal∙lacions. Per aprovarles, es
fixen en criteris com l’impacte als
habitatges veïns o el nivell de
molèsties, entre altres factors. En
funció d’aquests elements, es de
cideix autoritzar la instal∙lació de
grues o no. Sanz ja va advertir que
un 9093% d’expedients d’obres
privadesnopodrancontinuar.

Per la seva banda, el Col∙legi
d’Aparelladors recorda que, per
poder treballar aquests dies, les
empreses han de disposar d’un
protocol d’actuació referent a la
Covid19: unes mesures molt rí
gidesquegaranteixinatotahorala
seguretat dels operaris. Mentre
que l’Associació de Promotors i
Constructors de Catalunya (AP
CE) assenyala que és difícil de
terminar quantes obres s’han po
satenmarxaaquestsdies, jaquehi
ha dificultats per mantenir l’acti
vitat.
Des del COAC, Puig assenyala

que el sector necessitarà ajuts
clars, però de moment diu que no
sapsiestaranentrelesprioritatsde
l’administració. En aquest sentit,
recorda que la construcció és un
delsmecanismesquehihaperllui
tar contra l’emergència residenci
al, amb la creació d’habitatges que
siguin més assequibles i que certs
col∙lectius vulnerables puguin pa
gar, i el canvi climàtic, amb la pro
moció d’edificis més sostenibles:
“A Catalunya la demanda d’habi
tatge nou, si s’atén a una situació
demogràficanormal, sesituariaen
els 25.000 pisos a l’any. Estem en
tre els 12.500 i els 13.000. Amés, a
Barcelona l’edificació d’habitatge
està aturada. No volem tornar a
escenaris anteriors, però podem
contribuir a fer habitatges més
econòmics per donar resposta a
l’emergència residencial”.c
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El sector acusa
la paràlisi i no es
reactiva, tot i
el permís de l’Estat
per reprendre
els treballs

Autocaravanesperviure
dues setmanesa laplanta

Enel cas d’Agbar s’ha optat per
confinar un grup de treballadors
en instal∙lacions crítiques com la
planta potabilitzadora de Sant
Joan Despí. Per evitar entrades i
sortides innecessàries, el perso
nal passa de manera permanent
dues setmanes dins del recinte.
Unes autocaravanes de lloguer
que fa uns mesos s’utilitzaven
per passar un cap de setmana a la

platja o anarse’n de ruta per
l’Espanya buida, ara s’han con
vertit en la casa temporal per a
cadascun dels nou treballadors
confinats. Treballen dotze hores
i la resta del temps el passen allà,
on tenen dispositius electrònics
per comunicarse amb les famíli
es, i també amb el servei d’aten
ció psicològica que l’empresa ha
posat a la seva disposició. Del
menjar se n’encarrega un servei
de càtering.

“Ser a casa no és garantia de
res perquè un familiar et pot en
comanar el virus si també surt a
treballar, de manera que a les
instal∙lacions crítiques aquesta
és la fórmulamés segura per vet
llar per la salut dels treballadors i
garantir la prestació d’un servei
essencial”, apunta Rubén Ruiz,
director d’operacions d’Agbar a
Catalunya. La resposta dels tre
balladors va ser molt positiva i el
bon funcionament en les plantes
de tractament d’aigua potable de
Sant Joan Despí (que proveeix
l’àrea metropolitana de Barcelo
na) i Palafolls (per al Maresme)
també ha portat a replicar el mo
del en les dues grans depurado
res de la companyia.c

MANÉ ESPINOSA

Un grup d’operaris treballant en una obra situada al carrer Casp amb el passeig de Gràcia, a Barcelona

A Barcelona s’està actuant amb
contundència per impedir que es
reprengui l’activitat durant
aquests dies. La tinenta d’alcalde
d’Urbanisme, Janet Sanz, ja va
anunciarque la intencióde l’equip
de govern era que, malgrat que
s’aixequés part del confinament

peraalguns treballadors, lesobres
continuessin paralitzades. Les 172
actuacions a càrrec de l’Ajunta
menthoestan, i elConsistori insta
elsprivatsamantenirlainactivitat.
Dels2.000expedientsd’obresma
jors a la capital catalana, que cor
responenaun15%deltotal,només
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Barcelonamanté
paralitzatsmés
d’un 90%dels
expedients d’obres
privades

ElTrabucador, partit pel ‘Gloria’, segueix a l’espera
]L’emergència sanitària ha
ajornat les obres anunciades
pel Govern central per resti
tuir la sorra de la barra del
Trabucador, al delta de
l’Ebre. Un dels emblemes del
parc natural, de gran valor
mediambiental, va ser engolit
pelmar al gener, per la força
delGloria.Mentre l’Executiu
espanyol continua sense dur
a terme l’actuació, ja pressu
postada (700.000 euros) però

paralitzada per la Covid19,
l’empresa que gestiona les
salines de la Trinitat (Infosa)
ha reiniciat per compte propi
els treballs. El seu objectiu és
restablir el camí provisional
ment. Sense l’accés a les sali
nes a través del Trabucador,
una fràgil línia de sorra de
gairebé quatre quilòmetres
de longitud, la companyia no
pot operar, per la qual cosa ha
aplicat unERTOaun 90%de

la plantilla (60 empleats).
Infosa afirma que les obres a
càrrec de l’Estat, amb lamo
bilització de 120.000m³ de
sorra, es fan ambmaquinària
pesada i pocs empleats, amb
“un nivell de risc personal
pràcticament inexistent”.
L’empresa ja va restituir el
pas fetmalbé pelGloria al
febrer, però un altre tempo
ral el va deixar inaccessible al
març. /EsteveGiralt
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Autocaravanes a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí


