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L’avantatge principal de tenir
un tracte preferent amb la
corredoria és poder contractar
amb més d’una companyia
d’assegurança, per millorar
preus, cobertures i serveis. 

El Comitè Executiu del Gremi, tècnics, assessors
i tot el personal treballen més que mai per
donar cobertura a les empreses davant la crisi
generada per la Covid-19. 

Es van enviar fins a dos manifests als governs
central i autonòmic per reclamar ajuda.

L’empresa GECOL de Vilamalla, ha con-
feccionat un rètol d’obra per cada agre-
miat que ja es pot passar a recollir a
qualsevol de les nostres delegacions.

UEC SIGNA UN CONVENI AMB LA CORREDORIA D’ASSEGURANCES GIROGREMI SL

SERVEIS A PLE RENDIMENT PER FER FRONT A LA CRISI DE LA COVID-19

GECOL REGALA UN RÈTOL D’OBRA A CADA AGREMIAT JA DISPONIBLE

UEC
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Esteve Freixas i Vilardell
President de la UEC

EDITORIAL

Ningú hauria pensat que tot el món es pogués aturar d'aquesta manera, tot per un virus, la
Covid-19. Sembla un malson, del que encara no hem despertat, i que malauradament
massa gent no podrà fer-ho. Volem oferir el nostre condol a tots el que han perdut alguna
persona estimada.

Des del nostre Gremi, vull donar el màxim suport a tot el personal sanitari que està lluitant
com mai contra aquesta pandèmia, i en especial al nostre. També vull dir que ha estat i és
una autèntica vergonya tenir un estat que creu en l'exèrcit per lluitar contra un virus, quan
s'hauria d'haver preocupat de proveir tot el material sanitari adient, com respiradors, mas-
caretes, bates, guants i sobretot de proves de test fiables.
Tampoc han sabut donar unes bones directrius al sector de la construcció, cada vegada
més criminalitzat per la societat. El govern espanyol ha dictat mesures que van a càrrec de
les empreses, i això ha comportat haver-se d'espavilar. Moltes empreses han avançat
vacances, d'altres han deixat hores per recuperar més endavant i algunes han presentat un
Erte. Però sobretot, s’han deixat als autònoms totalment desprotegits.
Tenir Epis també ha derivat en un problema de cadascú, sense cap implicació governamen-
tal. A l'administració només se li acut que si un treballador queda contagiat per la Covid-19,
l'empresari tindrà responsabilitats tant civils com penals.

L’adjectiu que millor defineix aquests dies és intensitat. La informació ha estat contradictòria
entre si i amb una caducitat molt ràpida. Així i tot, sempre hem intentat donar resposta en
cada moment, improvisant a causa de la poca fiabilitat del que se'ns comunicava des de
les administracions. De totes maneres, crec que el més important és ser-hi i fer el que sigui
per donar servei. Aquí vull valorar la feina de tot l'equip humà de la UEC i PLG, per la impli-
cació i professionalitat demostrada enmig de les adversitats del moment. Si en alguna cosa
hem fallat, us demanem disculpes.

En aquest butlletí hauria tocat parlar de l'adquisició del local d'Olot, de les converses per
obrir una oficina a la zona de Blanes, de la bona acollida del conveni amb Girogremi, per
intentar millorar les assegurances dels nostres agremiats... tot això quedarà per més enda-
vant. Tant de bo, ben aviat puguem retrobar-nos i tornar a la normalitat.

Una abraçada i molta força a tothom!

Què més ens pot
passar?



4

GREMI

El senyor Agustí va ser el president de la UEC des de l’any 2009 fins al 2019, per tant va
representar l’entitat en l’època de crisi més important de la nostra història. 

Josep Agustí i Ros, ex - President de la UEC,
va rebre una placa commemorativa en gra-
titud a la seva dedicació al llarg d’una dèca-
da a davant del Gremi.

A la fotografia es pot veure com el nou
President Esteve Freixas i (costat esquerre),
li entrega la placa a Josep Agustí juntament
amb l'assessor Joan Casadevall (costat
dret).

Josep Agustí i Ros rep una placa 
commemorativa en agraïment a la seva feina

L’empresa GECOL regala rètols de senyalització
d’obra als agremiats de la UEC

Cada empresa i professional agremiat pot passar a recollir el seu rètol a qualsevol dele-
gació de la UEC gràcies a l’obsequi de GECOL.

Amb motiu del conveni de col·labo-
ració entre la UEC i l’empresa
GECOL, aquesta última ha imprès
uns rètols de senyalització d’obra
per a obsequiar a totes les empre-
ses i professionals agremiades. 

La iniciativa ja es va realitzar fa
anys, i gràcies a la bona acollida
que va tenir en el col·lectiu de la
UEC, GECOL ho torna a repetir.

El rètol fa 70 cm x 50 cm, és de
policarbonat cel·lular i té 4 forats a
les cantonades. Els interessats
poden passar a recollir el seu rètol
a qualsevol delegació de la UEC:
Girona, Olot, Figueres, Palol de
Revardit, Ripoll i Puigcerdà.

GECOL produeix adhesius per a ceràmica, morters tècnics, morter i formigó sec, revestiments
minerals per a façanes, additius tècnics i sistemes SATE, entre d’altres. 

Actualment GECOL disposa de 14 centres de producció a Espanya, un dels quals està ubicat
a Vilamalla, a l’Alt Empordà. En aquest cas, l’empresa aposta per matèries primeres provinents
de la mateixa província de Girona: “El consum sostenible i ecològicament responsable s’inicia
treballant amb productes de proximitat.” 

El president de la UEC Esteve Freixas (costat esquerre) mos-
tra un exemplar del rètol juntament amb el gerent de
GECOL, Jordi Díaz (costat dret).
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La UEC i la corredoria d’assegurances Girogremi
SL signen un conveni de col·laboració

Canvis importants en la renovació del carnet
d’operador de grua torre 

La finalitat d’aquest conveni és oferir productes més competitius, ampliar l’oferta i
donar un servei de gestió i seguiment de les pòlisses d’assegurances personalitzat.

La Generalitat de Catalunya ha modificat la tramitació per renovar aquest carnet i a
partir d’ara només es pot fer telemàticament.

La UEC ha signat un conveni amb la corre-
doria d’assegurances GIROGREMI SL, que
donarà resposta a les necessitats del
col·lectiu amb més competitivitat. 

Per cada producte hi ha una companyia
especialitzada que ofereix una millor relació
qualitat - preu. 

L’avantatge principal de tenir un tracte pre-
ferent amb la corredoria Girogremi SL és
poder contractar pòlisses amb més d’una
companyia d’assegurances, en funció del
producte s’escull la millor. 

La corredoria es troba al c/Figuerola núm.
15 de Girona, i el telèfon és el 972 21 36 72.

Les persones de contacte són el Sr. Atilano
González, director tècnic, i Cristina
Amezcua, al departament comercial. 

GIROGREMI SL s’ofereix a revisar les pòlis-
ses d’assegurances que els agremiats tenen
actualment per comprovar que les cobertu-
res siguin correctes. 

Aquest servei d’assessorament no té cap
cost. 

Renovar el carnet d'operador de grua torre
fins ara es feia de manera presencial, però
a partir del mes de gener va desaparèixer
aquesta opció. 

En el nou procediment, l'interessat ha de
renovar el certificat mèdic en un centre
homologat i si vol que ho gestionem des del
Gremi, ens ha d’entregar per mail o what-
sapp la següent documentació :

- El certificat mèdic; fotografia a dues cares
de la targeta sanitària; fotografia a dues
cares del DNI; el comprovant de l'ingrés de
65 € (agremiats), i 75 €  (no agremiats) i un
número de telèfon mòbil.

Aquelles persones que tinguin NIE els cal a
més a més un certificat digital, que en cas
de no tenir-lo el Gremi li tramitem, concre-

tament la cl@ve. Amb aquesta documenta-
ció ja podem renovar el carnet, i sense des-
plaçaments. 

El carnet també ha canviat de format, i ara
és un document A4 que ens l’envien per
mail i l’interessat se’l pot imprimir. 

La Generalitat en una època va emetre una
sèrie de carnets sense data de venciment,
però no per això són vigents: Tots els car-
nets d’operador de grua torre caduquen al
cap de 5 anys de la seva emissió.
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Evolució cronològica de la Covid-19 en el sector
de la construcció

2020

14 de març

El Govern
espanyol 

decreta l’estat
l’alarma

Manifest de la
UEC i

Comunicat dels
agents de 

l’edificació de
Girona

Reial Decret-llei
10/2020, que

prohibeix 
treballar als
assalariats, a

canvi d’un per-
mís retribuït 

S’aixeca la 
prohibició de
treballar al 
sector de la

construcció pels
assalariats

Previsió de 
l’aixecament de
l’estat d’alarma

24 de març 29 de març 14 d’abril 9 de maig

GREMI - ESPECIAL COVID-19

El dissabte 14 de març de 2020 l'estat
espanyol decretava l'estat d'alarma a tra-
vés de la publicació del Reial Decret
436/2020. L'endemà, el President de la
Generalitat demanava a la ciutadania auto-
confinament com a mesura per frenar l'es-
calada exponencial de contagi per Covid-
19, ja que l'estat central no ho fa.

El 16 de març el President de la UEC,
Esteve Freixas emetia un comunicat
del Gremi envers la situació en què queda-
ven les empreses del sector, sense marc
legal per fer una aturada. Freixas ja avan-
çava el que imaginàvem tots: el problema
no finalitzaria en uns dies, sinó que es pro-
longaria en el temps i la informació seria
molt canviant, ja que pràcticament ningú
sabia com evolucionaria.

La controvèrsia era causada per la deman-
da molt lícita per part del govern català de
quedar-nos confinats a casa al·legant res-
ponsabilitat individual a favor de la salut
col·lectiva, i la sol·licitud del govern central
de no aturar l'activitat econòmica del nos-
tre sector, no prohibint el treball, ni donant
cap incentiu per fer una aturada "voluntà-
ria".

La UEC va proporcionar informació i reco-
manacions als empresaris tant per fer
efectiva una parada per col·laborar amb la 

petició del confinament, com per haver de
seguir amb l'execució de les obres. Val a
dir que les fórmules a mitges com el tele-
treball en el nostre ofici no són viables.

Des de l'inici la UEC va aconsellar docu-
mentar bé les aturades que es produïssin,
i es va recomanar pactar mesures entre
empresa i treballadors abans que intentar
tramitar ERTES, sempre que la situació no
s'allargués més en el temps del que es
tenia previst. Com que no era una activitat
prohibida per força major per Covid-19
l'ERTE no era automàtic.

Les dificultats per treballar van ser cada
dia més agudes sobretot pel tema de la
seguretat, ja que la Llei de Prevenció de
Riscos exigeix que les empreses vetllin per
la salut dels seus treballadors i es feia
quasi impossible garantir-la per falta dels
EPIS corresponents, però també per no
poder respectar la distància de seguretat
pel tipus de feina que realitzem. En aquest
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El President de la UEC és
entrevistat a Catalunya

Ràdio per Mònica Terribas

La UEC envia un Manifest al
govern central explicant que
considera inviable garantir

les mesures de seguretat en
una obra

GREMI - ESPECIAL COVID-19

A finals de març ens trobàvem que la
situació no sols no millorava, sinó que
empitjorava estrepitosament. Arran d'a-
questa evolució Unió d'Empresaris de la
Construcció de Girona va enviar el 24
de març un Manifest al govern central
expressant que considerava inviable
garantir les mesures de prevenció i protec-
ció establertes contra la Covid-19 en les
obres, i opinava que la construcció no
constituïa una activitat essencial en l'actual
situació d'estat d'alarma, exceptuant les
actuacions urgents i justificades per a la
seguretat de les persones. 

A més, també va informar sobre l’agra sen-
sació que els hi havien comunicat tenir les
empreses quan havien de demanar als tre-
balladors que seguissin anant als seus llocs
de treball, ja que els empenyien a contrau-
re i  escampar la malaltia del coronavirus.

El sector mostrava a la societat la seva
insolidaritat. 

Aquestes peticions es van difondre per
alguns mitjans de comunicació, com per
exemple el Diari de Girona i l’Agència
Catalana de Notícies, entre d’altres.

Per a tot això, la UEC va demanar al
govern central que inclogués el sector de
la construcció dins les activitats que tenien
prohibit treballar (excepte les obres neces-
sàries), ja que ni per moral, ni per diners,
ni per ètica es podia suportar aquesta gran
responsabilitat de seguir treballant posant
en risc els seus treballadors i la societat en
general. També va fer saber que el govern
espanyol en seria l'únic responsable ni que
fos moralment, de les conseqüències deri-
vades de l'obligació d'haver de treballar,
amb temes de salut per la seva actitud.

cas, els serveis de prevenció aconsellaven
l'ús d'una màscara tipus ffp2, que no n'hi
havia gaires, a cada treballador, a més de
guants d'un sol ús contra agents biològics.
La Generalitat també va publicar un
Certificat Autoresponsable de desplaça-
ment. PLG va aconsellar desplaçar-se amb
un vehicle de forma individual i desinfec-
tar-lo sempre després de cada viatge.
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El dia 14 d'abril les empreses del
sector de la construcció van tenir
aixecada la prohibició de què els
seus assalariats treballessin, i per
tant, es van tornar a incorporar als seus
llocs de feina. S’havia de seguir mantenint
la distància de seguretat, utilitzar EPIS,
evitar desplaçaments col·lectius i no fei-
nejar en espais públics, entre d'altres. 

Pel que fa als empresaris, aquests van
haver d'organitzar-se de manera que
garantissin la seguretat dels seus treballa-
dors, ja que tota la responsabilitat queia a
sobre seu. Els empresaris que no podien
o volien  reiniciar els treballs, van poder
presentar un ERTE. Aquesta opció no
sempre és viable, ja que cal justificar-la,
però pot ser una alternativa. No hi havia
cap més pla d'ajudes i per tant el govern
central no va tenir cap solució per seguir
amb el confinament.

Algunes empreses podien negociar alguns
dies més per seguir la parada amb els
seus treballadors a raó d'utilitzar dies de
regularització de jornada, de vacances o
l'article 70 del conveni col·lectiu general
del sector de la construcció, però és una
alternativa a curt termini que no soluciona
els mesos que encara queden per tornar
a la normalitat.

Les patronals, empreses d'assegurances,
serveis de prevenció aliens, gestors i
assessors, entre moltes altres activitats
empresarials no van ser incloses en el llis-
tat de prohibir treballar, i per tant, la UEC,
PLG i GIROGREMI, van seguir prestant els
seus serveis.

Pocs dies després, Esteve Freixas va ser
entrevistat a Catalunya Ràdio per Mònica
Terribas, Domènec Subirà i el seu equip,
per parlar sobre el que s'expressava i es
demanava al Manifest.

Els agents de l'edificació de Girona també
van firmar un comunicat conjunt demanant
al govern d'Espanya que paralitzés totes
les activitats relacionades amb el món de
la construcció. L'objectiu del comunicat va
ser garantir la salut de les persones i
reprendre la normalitat d'aquest sector
que s'havia demostrat vital per a l'econo-
mia nacional. També es va demanar que
s'adoptessin les mesures econòmiques
suficients per a poder superar les pèrdues
produïdes com a resultat de la paralització
de l'activitat i poder mantenir els llocs de
treball, tal com s’estava fent en altres sec-
tors. 

Gràcies a aquests tipus de manifests,
comunicats i peticions per part d'entitats
d'arreu del país, finalment el 29 de març
el govern espanyol va publicar el
Reial Decret-llei 10/2020 en què es
prohibeix treballar a les persones assalaria-
des, és a dir, les que estan al règim general
de la seguretat social de les empreses del
sector de la construcció, fins al 14 d'abril. 

El marc legal que empara aquesta aturada
és un permís retribuït. Per tant en queda-
ven al marge els autònoms, segurament
davant la impossibilitat que poguessin tenir
un permís retribuït i que poguessin recupe-
rar hores. Els autònoms podien seguir tre-
ballant, sempre que la seva activitat no
estigués prohibida abans del 29 de març.
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Existeixen dos tipus d'ajudes, les aprova-
des pel Gobierno español i les de la
Generalitat de Catalunya, però són incom-
patibles entre elles, i cal escollir. Pel que
respecte a les ajudes del govern central
l'informem que:

- Es poden demanar sense certificat digital,
ni signatura electrònica, no cal cap requisit
a part d'un ordinador.

- Hi poden accedir tots els autònoms, tan
societaris com no.

- Cal complir un requisit important: el mes
de març del 2020 l'autònom ha hagut de
facturar com a màxim el 25 % de la mitja-
na de la facturació de l'últim semestre (és
a dir, cal sumar la facturació dels mesos de
setembre a desembre del 2019, i gener i
febrer del 2020, fer la mitjana, calcular el
25 % i comparar-la).

- Cadascú s'ha de connectar a la web de la
seva mútua i omplir la sol·licitud en línia. Hi
ha temps fins al 30 d'abril. 

- Per presentar aquesta sol·licitud la docu-
mentació que es demana és molt senzilla,

però l'interessat es compromet a presentar
més tard, si així se li requereix, tota una
altra documentació que haurà de ser certa.

*L'import de l'ajuda consta de:

- Cobrament únic del 70% de la base regu-
ladora de cada autònom, del mes de març
(per exemple: si un autònom té una base
reguladora de 944 €, cal calcular el 70 %,
uns 660 €). 
- Compensació de la part proporcional de
la quota d'autònoms del mes de març (del
14/03 fins finals de mes). La quota del mes
de març ja està pagada, però una vegada
concedida l'ajuda, TGSS retornarà d'ofici la
part proporcional.

* Aquesta ajuda es podrà prorrogar al mes
d'abril, si totes les condicions se segueixen
complint, però encara no sabem cada
mútua com ho gestionarà.

L'import de les ajudes de la Generalitat no
estan quantificades i entenem que són
més excloents.

Els autònoms poden sol·licitar ajudes davant la
crisi de la Covid-19 

Com a requisit important es demana que el mes de març de 2020 s’hagi facturat com a
màxim el 25% de la mitjana de facturació de l’últim semestre.

Elaboració dels protocols d’actuació enfront al Covid-19 pels centres de treball, assessorament en les
mesures preventives i en els equips de protecció individual. 

Assessorament mèdic en cas d’un treballador confirmat, probable o possible infectat pel Covid-19. 

Identificació de treballadors especialment sensibles al Covid-19. 

Formació i informació als treballadors sobre les mesures de prevenció i protecció en front del risc de
contagi per Covid-19. 

>>

>>
>>
>>
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Són les dotze del migdia i el débil sol de març escalfa les pedres de l'Església de Sant
Esteve d'Olot que s’està intervenint. Allà hem quedat amb l’ Imma i la Nuri, responsables

de l’empresa Conservació de Patrimoni 4 restaura s.l.

Entrevista a dues conservadores restauradores
agremiades

En què consisteix la vostra professió?

En preservar el Patrimoni Cultural en bene-
fici de les generacions presents i futures.

Les competències del Conservador-restau-
rador són diverses: dur a terme el planeja-
ment estratègic, l'examen i diagnòstic, ela-
borar els plans de conservació, les propos-
tes de tractament, la conservació preventi-
va, els tractaments de conservació-restau-
ració i la documentació de la intervenció.

Quina diferència hi ha entre la res-
tauració i la rehabilitació?

L'objectiu de la restauració és la preserva-
ció del Patrimoni Cultural davant la creació
de nous objectes o la reparació en un sen-
tit funcional.

La conservació actua en el Patrimoni
Cultural per estabilitzar l'estat dels ele-
ments amb els materials que els compo-
nen, bé eliminant o bé minimitzant les cau-
ses d'alteració que han estat font directa o
indirecta de deteriorament.

El Conservador-Restaurador es diferencia 

A la fotografia hi veiem d'esquerra a dreta a
Imma Brull i Nuri de Toro.

d'altres professionals per la formació espe-
cífica en  conservació-restauració i  perquè
actua  seguint  els  criteris  que dicten  les
cartes de restauració.

Com respon l'administració envers la
vostra tasca?

Des de la Generalitat de Catalunya amb
institucions com el Centre de Restauració
de Béns Mobles de la Generalitat de
Catalunya (CRBMC) es vetlla per la bona
pràctica professional dins de cada especia-
litat (document gràfic, pintura, escultura,
arqueologia...) tant en la categoria de Bé
Moble com Immoble.

En el cas de Béns Immobles i Conjunts
Històrics catalogats BCIN treballen amb
coordinació amb el Departament de
Patrimoni Arquitectònic supervisant els cri-
teris i procediments de les propostes d'in-
tervenció abans d'aprovar-ne l'execució.

Actualment com està el sector de la
restauració?

De feina n'hi ha molta, però normalment
les actuacions són esgraonades i es priorit-
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zen les urgències sobretot quan part del
finançament depèn de subvencions públi-
ques que estan supeditades al pressupost
general que es destina a Patrimoni.

Quins problemes té?

Principalment que és una professió encara
desconeguda. Per exemple en els criteris
d'execució, conservar respectant els valors
històrics i artístics va associat a molts con-
dicionants de procediment que d'entrada
sovint no s'entenen; en aquest aspecte és
important la divulgació de la nostra tasca

al públic general.

Què s'ha de fer per a ser un bon res-
taurador?

A banda de la titulació requerida de diplo- 

mat o grau, seguir amb les formacions de
màster o doctor, i renovar-te en una for-
mació constant en el sector.
En el nostre cas seguim formacions molt
diverses totes relacionades amb el
Patrimoni Cultural, i entre altres, cursos
per ampliar coneixements i tècniques con-
cretes per exemple com el que organitzeu
la UEC i GRETA de Mestratge en la
Construcció Tradicional.
També cal entrenament pràctic, saber tre-
ballar amb equips que sovint són canviants
i específics per a una obra en concret.

Finalment, com veieu el paper de la
dona dins d'aquest sector?

Ara per ara el sector és majoritàriament
femení, un 86% som dones, però cada cop
més homes s'incorporen al sector.

A Santa Maria de Tortellà l'estat de conservació de la façana era de greu a ruïnós
a causa de l'exfoliació i la pèrdua de secció que afavoria les retencions d'aigua i la
caiguda de material petri. 
L'objectiu de la proposta implicava consolidar el suport majoritari amb un revesti-
ment de morter de calç seguint el criteri d'integrar la lectura del conjunt de l'edifici i
l'entorn. 
Sota la direcció de Neus Roca, arquitecta, es va crear un equip de treball mixt amb
Construccions Guardiola i Conservació de Patrimoni 4 restaura s.l.

Per acomplir el criteri d'actuació els restauradors vam dissenyar els morters (color,
textura i tracció), definir i supervisar el sistema d'aplicació i la intervenció directa
dels elements singulars de la façana, excepte en la portalada que no era una prio-
ritat.

L’abans de la restauració Després de la restauració



FORMACIÓ

El programa APP: una oportunitat per a treballar
i formar-se alhora

La UEC està impartint un curs d’operador de
grua torre que també s’ha hagut de modificar 

La iniciativa s’ha dut a terme amb l’objectiu d’oferir un lloc de treball al mateix temps
que dóna l’oportunitat de formar-se dins del sector de la construcció.

La durada de la formació serà la mateixa que hi havia prevista, però acabarà més tard.

El Servei Municipal d'Ocupació de Girona
ha organitzat un projecte per tal de poder
treballar i formar-se alhora dins del sector
de la construcció.

El programa APP ofereix a 15 persones un
contracte de treball de 6 mesos, en una
empresa del sector i cobrant el salari
mínim interprofessional. Durant el contrac-
te aquests treballadors realitzen un curs de
formació de l’ofici, impartit per UEC. Les
empreses que hi participen tindran un
aprenent de manobre durant 6 mesos,
amb el salari, la seguretat social i la forma-
ció 100 % subvencionats. 

El perfil que ha buscat el Servei Municipal
d’Ocupació de Girona és la d'una persona
major de 18 anys interessada a aprendre
un ofici en el sector de la construcció.

Per a participar-hi no s’ha demanat expe-

riència prèvia, però si estar empadronat a
Girona o rodalies, estar en situació d'atur i
inscrit al SOC. El programa havia d’iniciar-
se al mes de març, però s’ha hagut de
traslladar la data. 

Les empreses que participaven al projecte
ja han estat informades degudament.

Tot i la situació actual de la Covid-19, 17
dels 18 alumnes inscrits han continuat
amb la formació malgrat els canvis de
calendari i les mesures aplicades.

Un cop acabat el curs, els alumnes hauran
d’anar a l’examen oficial de la Generalitat,
que també ha hagut d’anul·lar algunes
convocatòries previstes.

El curs està subvencionat per als treballa-
dors en règim general, autònoms i aturats.

També s’han inclòs 20 hores de Prevenció
de Riscos Laborals d'aparells elevadors.
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Gran èxit de la 4a edició del Mòdul 3: Ceràmica i
Terra que organitza el projecte GRETA i la UEC

FORMACIÓ

Ceràmica i Terra és un dels quatre mòduls que s’ha de fer per a obtenir el Curs de
Mestratge en Construcció Tradicional a través de classes teòriques, tallers i visites.

El 14 de febrer de 2020 el Grup de
Recuperació i Estudi de la Tradició
Arquitectònica (GRETA) i la UEC van orga-
nitzar un Curs de Mestratge en
Construcció Tradicional que es va dur a
terme amb gran èxit i una molt bona aco-
llida.

Les tècniques tradicionals són coneixe-
ments basats en la praxi i en la transmissió
oral a peu d’obra. El problema és que bona
part d’aquestes escapen a qualsevol nor-
mativa i continuen ignorades pel món aca-
dèmic i professional.

L’objectiu del curs va ser preservar els ofi-
cis i transmetre els valors inherents a les
tècniques tradicionals de la construcció.
També va voler recuperar coneixements i
donar les eines necessàries perquè les
empreses gironines que es dediquin a la
restauració i rehabilitació siguin un refe-
rent de qualitat.

El curs sencer s’estructura en 4 mòduls de
40 hores cadascun que combina classes
teòriques, tallers i visites durant un perío-
de de dos anys. Cada mòdul gira al voltant
d’un material bàsic amb el qual GRETA
(www.projectegreta.cat) realitza les seves
pròpies tècniques tradicionals (pedra, calç,
guix, color, ceràmica, terra, fusta, ferro,
vidre i condicionament tèrmic). 

En aquest cas es tracta de la 4a edició del
Mòdul 3: Ceràmica i Terra, que se centra
en la construcció de voltes de rajol i la
construcció amb terra, en especial la tàpia.
Durant els tallers es va aprendre a fer i
restaurar dues voltes d’escala de cargol,
una de planta circular i l’altra de planta
el·líptica. També es va treballar amb
revestiments d’argila i envans d’entramat
vegetal amb terra crua. El curs va finalitzar
amb la visita a les innovadores obres d’es-

tudi d’arquitectura Fetdeterra.

Els tallers que es faran al Centre de
Formació de la UEC (Ctra. C-66 km. 39 Palol
de Revardit) acreditaran la capacitat d’a-
frontar obres de restauració i rehabilitació
amb unes garanties clares de qualitat.

El programa ofereix 25 places adreçades als
constructors, paletes i tècnics que ja treba-
llen en obres de rehabilitació. A més, és gra-
tuït per als treballadors i autònoms.

Si li interessa apuntar-se al pròxim curs, pot
trucar al 972 59 64 60 o enviar un mail a for-
macio@uecgirona.com.
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PLG informa

Hi ha diferents actuacions preventives
enfront de l’exposició a la COVID-19, la pri-
mera són les mesures d’higiene:

• Tots els centres de treball disposaran d’ai-
gua, sabó, solucions hidroalcohòliques i
productes de neteja desinfectant. Promoure
i fomentar una higiene de mans freqüent.
No tocar-se la cara amb les mans sense
prèviament haver-les rentat i/o desinfectat
convenientment. 

• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors
d'un sol ús o amb la cara interna del colze
en el moment de tossir o esternudar, i ren-
tar-se les mans de seguida. Llençar de
seguida els mocadors d’un sol ús a una
paperera amb tapa de pedal.

• Netejar i desinfectar regularment els llocs
de treball amb aigua i lleixiu: superfícies,
mànecs de les eines, equips i màquines
manuals, vehicles, maquinària, etc. Les ins-
tal·lacions es netejaran com a mínim 1
vegada al dia o a cada canvi de torn. Els
menjadors després de cada servei.

• Evitar compartir eines, equips de treball,
menjar, estris (coberts, gots, tovallons),
etc. En cas que s’hagin de compartir, cal
desinfectar-los abans i després de cada uti-
lització, i utilitzar guants de protecció d’un
sol ús contra agents biològics (EN 374-2 o
EN 374-5).

La segona actuació preventiva són les
mesures organitzatives i tècniques:

• Planificar tots els treballs, recepció de
materials, reunions i visites tècniques per
tal que tots els treballadors puguin mante-
nir la distància interpersonal de 2 m, tant
en el lloc de treball com en les entrades i
sortides del centre, en els descansos i en
les zones comunes (vestuaris, lavabos,
etc.). 

• Identificar si hi ha tasques en les quals
sigui difícil respectar la distància de segure-
tat. En cas afirmatiu, cal aplicar mesures
com barreres físiques per separar els treba-
lladors (per exemple mampares de material
transparent, plàstic dur rígid, etc.), o esta-
blir altres mètodes de treball, treball a
torns, esglaonar horaris d’entrada i sortida,
etc. 

• Garantir una ventilació adequada dels
locals, natural o forçada.

I la tercera actuació preventiva són les
mesures de protecció individual ate-
nent al risc d’exposició:

• Guants de protecció contra agents biolò-
gics d’un sol ús (EN 374-2 o EN 374-5). És
obligatori utilitzar els guants contra agents
biològics d’un sol ús si es comparteixen
eines, equips, etc.

EL QUE CAL SABER A LA CONSTRUCCIÓ SOBRE
EL RISC D’INFECCIÓ PER COVID-19

El SARS-Cov-2 és un nou tipus de coronavirus que afecta les persones. Els símptomes
més comuns són febre, dificultat per respirar i/o tos. En els casos més greus, la infecció

pot causar pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions.
Es transmet entre humans per via respiratòria per contacte estret amb una persona infec-
tada, o bé per tocar objectes o superfícies contaminades i després tocar-se la boca, els

ulls o el nas. Pot romandre viu sobre les superfícies durant molt de temps.

A les obres de construcció, ara com ara està permesa l’activitat, excepte a les obres de
rehabilitació en edificis on hi pugui haver interferència amb persones no relacionades amb

l’activitat.
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• Per a una major protecció, i per a cer-
tes situacions (com per exemple falta
de cooperació d’una persona simpto-
màtica, si no es pot garantir la distàn-
cia mínima de 2 m, etc.), cal utilitzar
mascaretes d’ús quirúrgic (EN 14683) o
mascaretes autofiltrans (EN 149)
mínim FFP2 sense vàlvula o similar (EN
149) i ulleres de protecció (EN 166).

Els treballadors que presentin qualsevol símpto-
ma (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que
pugui estar associat a la COVID-19, o que hagin
estat en contacte estret o que hagin compartit
espais amb una persona afectada per la COVID-
19, confirmada (test positiu), probable (té símp-
tomes però el test no és concloent), possible (té
símptomes però no se li ha fet el test) o de con-
tacte estret (no té símptomes però ha estat en
contacte amb confirmat o probable) no han d’a-
nar a treballar. Han de trucar al 061 Salut
Respon i seguir les seves indicacions. Per altra
banda, les empreses hauran de comunicar les
baixes a PLG.

El Ministeri de Sanitat ha definit com a “grups
vulnerables” per a COVID-19 les persones
amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa
hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immu-
nodeficiència, càncer en fase de tractament
actiu, embaràs i majors de 60 anys. 

El treballador que pertanyi a algun d'aquests
"grups vulnerables" ha d'informar a l'empresa,
no cal especificar el motiu (patologia, malaltia,
afecció...), n'hi ha prou amb informar que per-
tany a un dels grups vulnerables i que pot ser
especialment sensible al coronavirus SARS-CoV-
2 (COVID-19). L'empresa ha de facilitar aquesta
informació al Departament Mèdic de PLG, per tal
que pugui valorar si realment cal considerar-lo
d'especial sensibilitat al coronavirus SARS-CoV-2
(COVID-19). 

Pel que fa a desplaçaments de treball, s’han
de prioritzar les opcions de mobilitat que millor
garanteixin la distància interpersonal de 2
metres tant si és en transport públic com privat,
tot i que sempre que sigui possible, es recoma-
na utilitzar transport individual. Quan hi hagi
més d’un ocupant per vehicle, tots utilitzaran
com a mínim mascareta higiènica (però es reco-
mana que quan sigui possible s’utilitzi mascareta
amb protecció FFP2 sense vàlvula o similar). Es
recomana també utilitzar guants de protecció
d’un sol ús contra agents biològics. 

Les empreses autoritzaran per escrit els despla-
çaments de cada treballador segons el model
corresponent que PLG ha facilitat.
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El dimecres 11 de març la UEC va assistir a la 4a edició de la Fira d'Ocupació +45 que es
va celebrar al pavelló Joel González de Vilafant, a l'Alt Empordà.

L'objectiu de la trobada anual és crear un espai per tal de fer una xarxa de contactes entre
les empreses i les persones de més de quaranta-cinc anys que busquen feina.

A través d’entrevistes la UEC va realitzar una recollida de curriculums de diferents candidats
que es volen incorporar en el sector de la construcció.

Per tant, si sou una empresa i esteu buscant un treballador, només cal que truqueu al 972
213 672 i escollirem el perfil que millor s'adeqüi a vosaltres.

Aquesta iniciativa va ser organitzada pels ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló
d'Empúries i Vilafant amb el Consell Comarcal i el Servei d'Ocupació de Catalunya.

Cada any la jornada brinda una oportunitat per a les empreses que busquen augmentar
la seva plantilla i els treballadors que busquen feina.

La UEC assisteix a la 4a edició de la Fira
d’Ocupació +45, enguany celebrada a Vilafant 
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ACTUALITAT

L’Observatori Industrial de la Construcció,
publica l’informe estadístic del balanç del sector

de la construcció del 2019

Una de les dades estadístiques del nostre sector més importants a Catalunya va ser
l’increment del nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social durant el 2019.

Durant l'any 2019 el nombre d’afiliats a la
Seguretat Social va arribar als 207.953
treballadors, amb un increment interanual
del 4%, 1,1 punts per sota de la variació
anual a escala nacional.

Per altra banda, la mitjana d'empreses del
sector de la construcció inscrites a la
Seguretat Social en l'any 2019 va aug-
mentar un 3,6% respecte al mateix mes
de l'any anterior i suposen un 10% del
total d'empreses a la comunitat.

Així mateix, l'Observatori ha publicat un
informe sobre el sector de l'any 2019, on
destaca un augment de l'11,3% en la lici-
tació pública i un 6,7% en els els visats de
direcció de l'obra, respecte a 2018. 

Segons l’observatori creat per la Fundación
Laboral de la Construcción el 2017, la construc-
ció ha mostrat un creixement sostingut, encara
que a menor ritme que en anys anteriors.

www.observatoriodelaconstruccion.com

La UEC assisteix a la jornada tècnica 
organitzada pel CAATEEG i ObRE

La ciutat de Girona ha estat el primer lloc a on s’ha rehabilitat un edifici amb la tècnica
centrada en estalvis energètics Passiuhaus.

L'acte s'ha centrat en l'anàlisi i estudi del
primer edifici rehabilitat d'habitatges de
l'Estat amb aquesta certificació, ubicat al
C/Nou de Girona.

La UEC ha assistit a l'exitosa jornada tèc-
nica del cas pràctic Passivhaus. La troba-
da ha estat organitzada per l'Observatori
de la Rehabilitació i Renovació Urbana de
les Comarques de Girona (ObRE) i el
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers de l'Edificació (CAA-
TEEG).

Passivhaus és un sistema que permet
estalvis energètics de calefacció i refrige-
ració de fins al 90% en comparació amb
un edifici estàndard i 75% d'un edifici
nou.
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Circular núm.   1/2020: Conveni amb la corredoria GIROGREMI 
Circular núm.   2/2020: Rètols de Senyalització d’obra
Circular núm.   3/2020: Renovació carnet de grua
Circular núm.   4/2020: Assemblea General Ordinària
Circular núm.   5/2020: Informació i Recomanacions de la UEC davant de la Covid-19 
Circular núm.   6/2020: Desplaçaments
Circular núm.   7/2020: Reial Decret 10/2020
Circular núm.   8/2020: Els autònoms
Circular núm.   9/2020: Quota Ordinària
Circular núm. 10/2020: Comentaris Crisi Covid-19
Circular núm. 11/2020: Reinici de l’activitat
Circular núm. 12/2020: Ajudes a autònoms per Crisi Covid-19 

CIRCULARS ENVIADES DES DEL DARRER BUTLLETÍ

NOUS AGREMIATS I CIRCULARS 

Ref. i Const. José Maria Fernández SLU de Roses

Grederes 2020 SLU de Santa Pau

K35 Construccions SL de L’Escala

Construmar Serveis i Nàutica SL de Palamós

Const. i Ref. González  de Sant Feliu de Guixols

Rehab. i Const. Labraña SLU de Vullpellac

Jordi Monturiol Puli de Camprodon

Joan Mateu Fauria de Santa Cristina d’Aro

Vaamonde i Fills SL de Puigcerdà

Const. Tramuntana SC de Figueres

ICR Giroser SL de Girona

MT Palafrugell 2016 SL de Palafrugell

Europaviments La Selva SL de Vidreres
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