
 

 

 

 

 

 

 

 

El Col·legi d’Aparelladors de Girona fa 80 anys amb una aposta 
per l’adaptació de la professió als nous reptes tecnològics i 

ambientals 
 
 
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona 
compleix 80 anys, esdevenint en aquest temps una institució activa i arrelada a les 
comarques gironines que aposta per la defensa del patrimoni arquitectònic i els valors 
de les bones pràctiques en la construcció. 
 
La seva creació es remunta al 9 de maig de 1940, en que una Ordre Ministerial crea els 
Col·legis Oficials d’Aparelladors que relleven a les fins llavors associacions 
d’aparelladors. Des d’aquell moment tenen atribuïdes les funcions d'ordenació i 
vigilància de l'exercici professional, la representació dels interessos del col·lectiu i vetllar 
perquè la seva activitat s'adeqüi als interessos públics. 
 
El Col·legi neix a Girona com a demarcació del de Catalunya. Però a partir de  1977 ja 
ho fa de forma autònoma com a Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Girona. A l’inici, el Col·legi només comptava amb set professionals col·legiats. L'any 
1960 la xifra tan sols s’havia incrementat fins a trenta-quatre aparelladors, mentre que 
en l’actualitat el conformen quasi un miler de professionals. 
 
Una data rellevant pel que fa al creixement del Col·legi és l’any 1976, que és quan 
arrenca la carrera d'arquitectura tècnica a la recent creada Escola Universitària 
Politècnica de Girona. Aquest fet va suposar un augment del nombre d’aparelladors a 
les comarques gironines i un augment constant d’afiliacions . 
 
Al llarg dels seus 80 anys d’història, el Col·legi ha tingut diferents etapes. Els primers 
anys, sota el franquisme, es van limitar principalment a les funcions professionals 
atribuïdes. Però ja a la transició, el Col·legi s’obre a la societat i s’implica en algunes 
iniciatives com la defensa del català, la campanya d’embelliment de pobles rurals, el 
concurs de paletes o els premis Prudenci Bertrana, entre altres. 
 
Posteriorment, la defensa del patrimoni arquitectònic de les comarques gironines 
esdevé un eix d’actuació del Col·legi. Destaca la campanya en contra de 
l’enderrocament dels xalets Masó i la posterior adquisició de l’edifici de la Punxa com a 

Santa Eugènia, 19 - 17005 Girona - T 972 21 18 54 - F 972 21 52 16 - - www.aparellador.cataparellador@aparellador.cat



seu Col·legial l’any 1979, que es va inaugurar després d’una intensa reforma, tres anys 
més tard. 
 
Anteriorment la seu del Col·legi s’havia situat al carrer Santa Clara, prop del carrer de 
les Peixateries Velles; i més tard, en la dècada dels 60, va estar en un entresòl al carrer 
Ferran Agulló. A principi dels anys 70 es va traslladar al carrer Juli Garreta, on va 
romandre fins l’any 1982, any que es va traslladar a l’edifici de la Punxa de l’arquitecte 
Rafel Masó del carrer Santa Eugènia de Girona. Tanmateix al llarg d’aquests anys, el 
Col·legi també ha apostat per l’expansió en el territori, amb seus a Olot, Palamós, Lloret 
i Figueres. 
 
 
Una iniciativa impulsada des del Col·legi l’any 1974 va ser la creació d’un laboratori 
d’Anàlisis de Materials ubicat a Celrà, que va néixer amb l’objectiu de controlar la qualitat 
de la construcció, mitjançant la recerca i l’estudi dels materials, i que a l’any 1999 és 
consolida com a CECAM,  Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials  
oferint una creixent cartera de serveis en l’àmbit dels processos de control de la 
construcció i la certificació de productes, fins a l’actualitat. 
 
Els nous reptes tecnològics i ambientals 
El Col·legi és plenament conscient que en els propers anys haurà d’afrontar nombrosos 
reptes lligats a l’evolució de la societat. Aquests, són una oportunitat per la professió 
d'arquitecte tècnic, per demostrar al sector de l'edificació el caràcter multitasca de la 
nostra formació polivalent  en àmbits com l'eficiència energètica, la seguretat i prevenció 
de riscos laborals, l'accessibilitat, la mediació i la gestió, entre d'altres aspectes. 
 
Alguns d’aquests reptes són immediats, com els causats per la Covid-19, i que suposen 
un desafiament també pels professionals de la construcció, tant pel que fa al nous 
dissenys d’espais, com a les mesures de seguretat a la que han de fer front establiments 
comercials i industrials. 
 
La digitalització dels processos constructius també significa una innovació constant en 
el sector, i per tant els aparelladors no només han d’adaptar-s’hi, sinó que també poden 
liderar-ho. En aquest sentit el Col·legi ja va anticipar-se i des de l’any 1990 -quan 
arribaven els primers models d’ordinadors comercials- compta amb un Centre 
d’Informàtica, que amb recursos i personal propis, desenvolupa una tasca continuada al 
servei de la digitalització de la professió. 
 
Darrerament els reptes vinculats al canvi climàtic han implicat que el Col·legi aposti per 
les qüestions relacionades amb l’eficiència energètica i la introducció de les energies 
renovables en la construcció, com una aportació de valor per contribuir a la reducció 
d’emissions contaminants i una edificació més sostenible amb l’entorn. 
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