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Parlar de la història d’un col·legi amb la perspectiva que et dóna el temps és relativament
fàcil. Amb això no vull dir que escriure la història del Col·legi Oficial d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Menorca hagi estat una tasca senzilla, sinó que el fet de ser un dels
membres més joves de l’equip que ha desenvolupat aquest llibre m’ha permès visualitzar, des
d’un altre punt de viste, les experiències dels meus companys de professió en el recorregut
fins aconseguir la creació de la nostra corporació, una història que es desenvolupa en paral·lel
al període de transició espanyola i, sense la qual, serien impensables moltes de les fites asso-
lides, fruit de l’activisme social que es va generar en aquells anys i que va estimular la rees-
tructuració col·legial. 
He tingut la gran sort que l’equip de feina ha estat molt engrescador. He pogut  escoltar de
primera mà totes aquelles histories i anècdotes que havia sentit de forma esporàdica en algu-
nes reunions col·legials però, sobretot, ha estat una satisfacció compartir taula de feina amb
membres de la qualitat dels ex presidents del Col·legi, a qui he d’agrair molt sincerament la
seva dedicació i el compromís amb el projecte d’edició d’aquesta publicació d’una forma des-
interessada, com és costum en totes les tasques del Col·legi.
Aquest llibre vol deixar constància per a les generacions futures dels fets més importants que
han transcorregut al llarg dels 25 anys de la història del nostre Col·legi, a la vegada que ens
serveix de recordatori i guió per a tots aquells que, en algun moment, hem estat part activa
de la nostra història a Menorca.
Primer com a president d’aquest Col·legi, segon com a col·legiat i tercer com a persona, puc
assegurar-vos que desenvolupar la idea de plasmar en un llibre tota la història del nostre
col·lectiu, em suposa sortir més enriquit i espero que els lectors que decideixin dedicar un poc
del seu temps a llegir-lo, quedin agradablement impressionats.  

Josep Maria Michelena
President del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Menorca
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1. PRÒLEG





El Decret de 16 de juliol de 1935, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes, regulà les atribucions de la carrera dels aparelladors i els definia com
a pèrits de materials i de construcció, la missió dels quals “consisteix en ins-
peccionar amb la deguda freqüència els materials, proporcions i mescles i
ordenar l’execució de l’obra: essent responsable de que aquesta s’executi
segons el projecte, les bones pràctiques de la construcció i seguint les ordres
exactes de l’arquitecte director”.

Cinc anys després, el 9 de maig de 1940, el Ministerio de Gobernación va dis-
posar l’agrupació de tots els aparelladors en organismes oficials en la
Federación Nacional de Aparejadores, un organisme que, després, es va
denominar Consejo Superior l’any 1958 i, finalment, Consejo General arran
de la modificació de la Ley de Colegios Profesionales de 1974. El reglament
posterior de la Federación de Colegios Oficiales de Aparejadores, aprovat el
28 de juny de 1945, va establir un únic organisme col·legial per a Catalunya
i Balears, amb seu a Barcelona i delegacions a Palma de Mallorca, Lleida,
Tortosa, Tarragona i Girona.

Durant la dècada dels 60, hi havia cinc aparelladors treballant a Menorca:
Bartolomé Hernández Mora, Serafín Alsina Alsina, Juan Mesquida Crespí,
Ricardo Mir Pagés i Enrique Herrero Martín i dos joves que en aquells
moments acabaven els estudis i s’afegien al gremi de professionals: Pedro
Pons Florit i Bartolomé Mercadal Sintes.
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La primera oficina
dels aparelladors

menorquins

2. LA HISTÒRIA



Acostumats a fer feina cadascú pel seu compte, en aquell moment van creu-
re necessari i convenient coordinar-se i posar-se al dia sobre la professió i la
manera de treballar. Arran de les reunions que mantenien al domicili particu-
lar de Bartolomé Hernández, es va designar Pedro Pons per fer les gestions
oportunes amb la junta de la delegació de Mallorca i la junta del col·legi a
Barcelona per aconseguir una oficina pels col·legiats a Menorca. Les gestions
van donar fruit al cap d’un any i, al 1965, s’estrenà la primera oficina al
número 2 de la Costa Deià de Maó. 

A partir d’aquell moment, es van començar a aplicar a l’illa els estatuts que
regulaven la professió en qüestions com el visat dels projectes o els honoraris.
Per una banda, es va fer una tasca informativa de cara als ajuntaments per
reclamar el compliment de la norma que establia que, per a cada projecte
d’un arquitecte, era obligatòria la intervenció d’un aparellador. Aquest major
control de les obres va ser possible gràcies als visats, els documents que es
remetien als ajuntaments per fer constar l’aparellador que intervenia en cada
obra concreta. Paral·lelament, es va regular el pagament dels honoraris per
part dels promotors. La recaptació es feia a través del Col·legi, que retenia una
part per finançar el Consejo Superior i la delegació a Mallorca del Col·legi de
Catalunya i Balears, per després abonar els honoraris a cada professional.

L’any 1966, coincidint amb l’estrena d’un nou local més ampli al número 8
del Carrer Rosari de Maó, es va assolir un acord entre Catalunya i Mallorca
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per crear la subdelegació del Col·legi de Catalunya i Balears a Menorca. D’un
auxiliar que treballava sis hores setmanals, es passà a dos auxiliars adminis-
tratius a mitja jornada en horari de matí coincidint, també, amb les altes
col·legials de nous professionals: Joan Cardona Cardona, Joan Martí i Torres,
Juan Manuel Ferreres Esteller, Pedro Mayans Carretero, Agustí Rodríguez
Pons, Rafel Mus Seguí i Antoni Gordi Galmés.

A finals de la dècada dels 60, es reestructuren les carreres tècniques i es dóna
pas a una nova titulació: la d’arquitecte tècnic que, a partir d’aquell moment
i per sempre més conviu amb l’anterior. Les facultats i atribucions d’aquests
professionals no es regulen fins el decret de l’any 1971, tot i que l’any 68 van
acabar els estudis la primera promoció de la nova titulació i, per tant, van
estar uns anys sense poder exercir per aquell retard incomprensible en la
determinació de les atribucions professionals.  

Des del Col·legi es recorda a tots els membres la conveniència de sol·licitar la
convalidació del títol anterior. Amb vocació de mantenir els col·legiats perma-
nentment informats de les novetats en la professió, i per vetllar pel compli-
ment de totes les normatives, es recorda també la necessitat de disposar del
Llibre d’ordres a partir del Decret del Ministerio de la Vivienda núm.
462/1971, amb les normes sobre la redacció de projectes i la direcció de les
obres de l’edificació. Es tractava d’un document imprescindible pel visat del
certificat final d’obra que es demanava per a l’obtenció de la cèdula d’habi-
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tabilitat. Es va donar la curiosa circumstància que, durant un parell d’anys, la
delegació dels aparelladors a Menorca va cedir un espai de la seva seu al
Ministerio de la Vivienda donat que no disposava de cap local a l’illa per expe-
dir les cèdules d’habitabilitat.

10



A inicis de la dècada dels 70, el Consejo Superior inicià les tasques de redacció
d’uns nous estatuts en els quals es contemplava la creació de col·legis unipro-
vincials. Des de Mallorca, però, es va creure oportú no endarrerir una decisió
que ja estava presa: obtenir la independència de Catalunya. Així, sota la presi-
dència de Mateu Tomàs, el 13 de juliol de 1971 va tenir lloc una votació de
col·legiats sobre la conveniència de sol·licitar la conversió de la delegació de
Palma en col·legi. Dels 215 vots emesos en assemblea, 208 van ser a favor i 7
en contra. Pocs mesos després, el 15 de setembre de 1971, la junta de Palma
va rebre un telegrama informant de l’acord unànime dels membres del Consejo
Superior per convertir la delegació de les Illes Balears en col·legi independent.

El pas següent va ser convertir Menorca en delegació del Col·legi de les Illes
Balears i, a mitjans del mes de febrer de 1972, el Consejo Superior va resol-
dre en favor d’autoritzar les delegacions de Menorca i Eivissa i Formentera
tenint en compte la importància numèrica dels col·legiats residents a les illes
menors de l’arxipèlag, el volum de visats d’obra, i els honoraris d’aquests pro-
fessionals. 

El 4 d’abril de 1972 es va constituir la primera junta de la delegació a
Menorca del Col·legi Oficial dels Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Illes
Balears. Els col·legiats residents a Menorca van elegir Pedro Pons en el càrrec
de president. Bartolomé Mercadal va ocupar el càrrec de secretari i Joan
Cardona, administrador. 
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La conversió de la delegació de Balears en col·legi va comportar un seguit de
canvis en l’estructura i l’organigrama de la institució. Els presidents de
Menorca i Eivissa i Formentera passaven a ser vocals de la junta de Balears,
amb veu i amb vot, i a tenir presència oficial, però sense vot, a les reunions
que el Consejo General convocava a Madrid quan, fins aleshores, només hi
acudien en qualitat de convidats. A totes les comissions monogràfiques del
Col·legi, per altra banda, hi havia representants de les dues delegacions de
les illes menors. 

A partir d’aquell moment, la delegació a Menorca agafa força institucional i
s’engega una etapa de relació constant i directe amb Mallorca. Si bé les rela-
cions van ser bones, es van produir divergències de criteri en temes econò-
mics. En aquella època, Hisenda controlava i fixava l’impost sobre el rendi-
ment del treball que havien de pagar els aparelladors, no a títol individual,
sinó a través dels col·legis, de manera que, les dues parts, establien negocia-
cions fins assolir un acord sobre la xifra final que havia de pagar l’ens
col·legial de les Illes. Essent l’interlocutor d’Hisenda la Junta de Palma, va
resultar dificultós pactar els repartiments amb les illes menors de manera
correcte, resultant uns debats molt ferragosos perquè els criteris de rigor fis-
cal demandats per Menorca no eren els mateixos que els de Palma. 

Amb la nova estructura col·legial del sector a les Illes, a partir de l’any 1972
es va acordar nomenar un comissionat per viatjar a Mallorca i assistir a les
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reunions anuals amb Hisenda per tenir veu en la presa de decisions sobre
aquest assumpte. El debat sobre el repartiment de les càrregues fiscals, però,
va continuar al llarg d’un temps donat que, des de Mallorca, no es convoca-
va al comissionat, fet que va provocar les queixes de la delegació menorqui-
na disposada a plantejar la qüestió davant el Consejo General.

De fet, el control del pagament dels honoraris era una de les qüestions que
més  preocupaven a la delegació de Menorca en aquella època, de manera
que, a partir de l’abril de 1972, es va disposar d’un cobrador d’honoraris que
liquidava al Col·legi els cobraments cada quinze dies i la delegació transferia
els imports als col·legiats dues vegades al mes. En casos de quantitats eleva-
des, es va acordar reduir aquests terminis.  

Aquell mateix any es va publicar en el BOE núm. 35 una ordre que regulava
l’emissió del certificat de final d’obra, que havien de signar conjuntament
arquitecte i aparellador o arquitecte tècnic. Apareixen també nous contrac-
tes de designació professional entre l’aparellador i el propietari de l’obra on
s’acordaven els honoraris, condicions de pagament i assistència en l’obra, un
document que ampliava i millorava l’expedient de visat de les obres. 

Pel que fa a la delegació de Menorca, una de les grans novetats del moment
va ser posar a disposició dels col·legiats una fotocopiadora, per a l’ús de la
qual es cobraven 6 pessetes. Aquesta màquina, però, va tenir una vida molt
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curta ja que es tractava d’un vell aparell de tercera mà que provenia de la
delegació d’Eivissa i Formentera i que allà havien decidit jubilar pel seu mal
funcionament.

Durant aquells anys, per altra banda, l’assessor jurídic del Col·legi, Bartomeu
Mulet, va començar a desplaçar-se a Menorca quan se’l requeria per tractar
qüestions que afectaven la delegació.

Per primera vegada, des del Consejo General es va contemplar l’obligatorie-
tat per als col·legiats d’estar d’alta a la Previsió Mútua, PREMAAT, mentre en
l’àmbit del sector professional es reivindicava la necessitat de tenir unes tari-
fes d’honoraris propis i independents i no supeditades a les dels arquitectes,
com passava en aquell moment. 

En l’àmbit insular, la junta acorda destinar el superàvit econòmic de la dele-
gació a la realització de cursets relacionats amb la professió, a la vegada que
va considerar necessari encetar el debat sobre la manca d’espai al local del
carrer Rosari i la conveniència d’un trasllat a un local més espaiós. L’any 1976
es crea una comissió específica per estudiar la compra d’un nou local desti-
nat a l’oficina de la delegació i el primer que s’havia d’acordar era la ubica-
ció: si s’optava pel centre o per l’extraradi de Maó. Les propostes de locals a
les afores de Maó reunien millors condicions i, finalment, es va optar per
unes dependències en planta baixa al número 26 de l’Avinguda Fort de l’Eau.
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L’any 1976 es va comprar el local del carrer Fort de l’Eau.



L’escriptura de compra venda del nou local es va formalitzar el 2 de juny de
1976. La junta de Palma va donar poders al president de la delegació a
Menorca, Pedro Pons, per poder signar personalment davant notari l’acord
d’adquisició de l’esmentat local, de 230 metres quadrats de superfície, per
un import de 2.900.000 pessetes.  L’estrena de la nova seu, però, tardaria
uns anys en fer-se efectiva. 

Quatre anys després de la creació del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de les Illes Balears, s’enceta el procés d’elaboració d’uns estatuts.
Rafel Mus i Enric Mariages Saura seran els representants de Menorca en la
comissió que haurà d’estudiar aquests estatuts que, finalment, s’aproven
l’any 1978 amb Joan Fageda ocupant la presidència de l’ens balear. Aquests
estatuts van esdevenir el primer pas per consolidar la presència de l’estructu-
ra col·legial a la nostra illa des del moment que Menorca va apostar fort per
aconseguir la major capacitat d’autonomia possible i per participar en les
decisions a nivell col·legial.

El juny de 1976 conclou el mandat de Pedro Pons a la presidència de la dele-
gació balear i comença un nou procés electoral amb la presentació de dues
noves candidatures: la de Joan Martí i la de Rafel Mus, que va resultar guan-
yadora. La junta la completaven Joan Reynés Gelabert, en el càrrec de secre-
tari, i Enric Mariages, com administrador. Els comptes econòmics que presen-
ta la junta sortint indiquen un saldo en compte corrent del Banco Español de
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Crédito de 150.451 pessetes; un efectiu de caixa de 59.351 pessetes i 32.665
pessetes pendents de cobrament.

La nova junta s’estrenà amb una cita important a l’agenda: la celebració del
primer congrés nacional d’aparelladors i arquitectes tècnics que va tenir lloc
del 27 al 30 d’octubre a Torremolinos (Màlaga), on hi va assistir Joan Martí
en representació de l’illa. Mesos abans d’aquesta convocatòria, des de la seu
del Col·legi a Mallorca es convida als professionals de l’illa a participar en la
comissió que s’ha d’encarregar de l’elaboració de les vuit ponències que les
Illes Balears va presentar en aquest encontre nacional de professionals, el pri-
mer dels dos que s’han fet a Espanya. 

Era una època de crisis econòmica, que va afectar la pròpia entitat, que era
deficitària i sense liquidesa. Alguns mesos, fins i tot, s’havia de recórrer a
Mallorca per transferir fons i poder cobrir les despeses. Davant aquesta situa-
ció, es va crear una comissió econòmica per estudiar la implantació de mesu-
res que permetessin equilibrar els comptes i, després de moltes discussions, es
va acordar l’aplicació de la taxa de visat. Degut a la continuada crisi del sec-
tor, el Col·legi de Balears va plantejar-se, fins i tot, la possibilitat de tornar enre-
re l’acord de compra del local a Maó, una seu que estava buida i pendent de
la dotació d’equipament i el mobiliari necessari per fer efectiu el trasllat des
del carrer Rosari. De fet, el nou local no es va estrenar fins l’abril de 1979.
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Amb el nou panorama polític i social que s’obria al país després de la mort
de Franco, es van regular noves mesures legislatives que també afectaven la
professió dels aparelladors i arquitectes tècnics. Es tracta del Real Decret Llei
20/1977 sobre les incompatibilitats dels funcionaris de l’Administració
Pública. En aquell any, a Menorca hi havia un aparellador municipal a
l’Ajuntament de Maó i un altre a Ciutadella a jornada completa; un aparella-
dor a temps parcial as Castell; i un aparellador a temps parcial als ajunta-
ments des Mercadal i Alaior així com un altre al Ministerio de la Vivienda. El
Col·legi de Balears, a través d’una ponència presentada per Pep Caldentey,
acorda l’aplicació de les incompatibilitats a partir de l’1 de gener de 1978. A
Menorca, es va crear una comissió de funcionaris que va presentar propostes
sobre la forma d’aplicació i la consideració d’algunes excepcions. Aquesta
comissió va estar assessorada pel recordat Bartomeu Mulet.

L’any 1979, el col·lectiu d’aparelladors i arquitectes tècnics aconsegueixen
una fita històrica del gremi: disposar de tarifes pròpies. Amb el Real Decret
314/1979, de 19 de gener, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo apro-
và les tarifes d’honoraris dels aparelladors i arquitectes tècnics, posant fi a un
sistema de tarifes que es calculava a partir de percentatges respecte els hono-
raris fixats als arquitectes l’any 1922.

L’últim tram de la dècada dels 70 van ser uns anys de creixement de la dele-
gació a Menorca, caracteritzada per la gran participació dels membres en els

18



debats col·legials. Va ser una etapa de consolidació de la delegació, durant
la qual es va produir un fet que va esdevenir la llavor per a la futura indepen-
dència col·legial dels aparelladors i arquitectes tècnics de l’illa. Aquest fet cab-
dal va ser la creació de l’Agrupació de col·legis de Catalunya i Balears. 

En vistes al procés constitucional que s’estava gestant al país, i que obria les
portes a un procés de descentralització administrativa, des de Catalunya es
va creure oportú crear l’esmentada agrupació, sense personalitat jurídica,
però que va esdevenir un important espai de debat on tots els membres,
també els menorquins, hi participaven en igualtat de condicions. La presèn-
cia de Rafel Mus i Agustí Rodríguez en aquesta agrupació, en qualitat de pre-
sident i secretari de la delegació menorquina, els va permetre conèixer de pri-
mera mà l’estructura organitzativa i el funcionament del Col·legi de Barce-
lona, presidit llavors per Josep Miquel Abad, així com establir importants
aliances a l’hora de reivindicar la pròpia autonomia dels professionals de l’illa
respecte de Mallorca. 

Amb Joan Fageda a la presidència del Col·legi de Balears i la junta de la dele-
gació de Menorca formada per Mus, Rodríguez i Mariages es van establir les
bases sòlides necessàries per a la formalització de la independència de
Menorca per part dels seus respectius successors en els càrrecs. De fet, la
bona predisposició del president  Fageda, així com la feina conjunta amb els
companys d’Eivissa i Formentera, va anar reforçant la posició de Menorca en
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el camí cap a la conversió en col·legi independent. Va ser una època de molta
estratègia que va propiciar unes bones relacions entre les juntes de les tres
illes, així com també amb l’agrupació intercol·legial de Catalunya i Balears. 
Fruit d’aquesta bona sintonia i amistat, els mandats de Joan Fageda a Palma,
Rafel Mus a Menorca i Vicent Tur a Eivissa i Formentera van concloure amb
un dinar de germanor a l’illa d’Eivissa, on tots els participants van poder
degustar una esplèndida panadera de congre i gaudir d’una travessia amb
veler. Els més animats del grup, fins i tot, van continuar la festa amb un sopar
i animació nocturna per l’illa pitiüssa. 
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El 13 de juny de 1979 s’estrena una nova junta. Joan Martí és elegit presi-
dent, Agustí Rodríguez, secretari i Joan Pallejà Gasull, administrador. La dele-
gació compta amb una nova seu i 1.577.677 pessetes. 

Una de les primeres iniciatives que va portar a terme el nou president va ser
la realització d’una enquesta als col·legiats. A través d’una entrevista perso-
nal amb 27 dels 32 professionals inscrits en aquell moment al Col·legi, Martí
va copsar l’opinió dels companys sobre diverses qüestions que afectaven la
delegació, i una de les propostes d’actuació que es van plantejar va ser avan-
çar en el camí iniciat per aconseguir la independència.

Un any i mig després, el 28 de maig de 1980, la junta de govern de la dele-
gació i la junta de govern del COAAT de Balears van acordar, en una reunió
extraordinària, iniciar l’expedient per convertir la delegació en col·legi inde-
pendent. L’acord es va ratificar en assemblea de la delegació un mes després
i, a finals de 1981, s’estableixen els acords patrimonials sobre l’escissió, esta-
blint que Menorca es quedaria amb l’immoble de l’Avinguda Fort de l’Eau i
rebria una aportació econòmica d’un milió de pessetes. Haurien de transcó-
rrer dos anys per a la resolució final. 

En clau interna, un dels objectius que es va fixar la nova junta va ser la intro-
ducció del català com a llengua habitual de comunicació amb els companys
i de cara a l’exterior, una mesura que va ser acceptada per tothom i sempre
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des del respecte cap al castellà i cap a les administracions d’àmbit estatal.  Per
tal de millorar les oficines i fer-les més confortables, per altra banda, es va ins-
tal·lar aire condicionat a la zona de secretaries i del públic, i al despatx del
president, però no encara a la sala de juntes.

Per motius personals, Joan Martí dimiteix del càrrec de president un any
abans de concloure el seu mandat, una etapa durant la qual la delegació va
treballar perquè els ajuntaments acomplissin amb la legislació vigent, segons
la qual es requeria la presència de representats de la professió al jurat quali-
ficador en les convocatòries de les oposicions per ocupar places d’arquitecte
tècnic de la nostra titulació. 

Però sobretot, la dècada dels 80 va suposar l’inici de la intervenció en la plani-
ficació del territori menorquí a través de diferents planejaments d’ordenació,
com el Pla General de Maó, vigent des de març de 1987. El 30 de setembre de
1980, per altra banda, es va formar la Ponència Tècnica de la Comissió Insular
d’Urbanisme de Menorca, amb representació del Col·legi. 

Arran de la dimissió de Joan Martí, Rafel Mus enceta la seva segona etapa
com a president que es perllonga durant tres anys. En aquesta ocasió, Mus
s’envolta d’un equip de feina molt nombrós: fins a nou persones: Agustí
Rodríguez, Joan Cardona, Alejandro Rotger Pons, Joan Palleja, Jaume
Rosselló Mascaró, Juan Vidal Moya, Joan Borràs Borràs, Carlos Mayor Herran
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i Antoni Gordi. Aquesta junta de concentració aplegà representants de dife-
rents sensibilitats dels col·legiats amb la voluntat de donar un nou impuls a
la delegació i preparar-se per a la conversió en col·legi. 

La bona relació amb el Co·legi de Balears i el fet, també, que Menorca i
Eivissa i Formentera havien fet front comú en el camí cap a la independència
col·legial de les dues illes menors, va ajudar a que el procés no fos traumà-
tic. La fita de la independència, una volta ratificada en assemblea extraordi-
nària del Col·legi de Balears, es va assolir el 14 de març de 1983, amb la
publicació en el BOE del Real Decret 497/1983, de 16 de febrer, autoritzant
l’escissió del COAAT de Balears en tres col·legis independents. Aquell mes de
març, la premsa insular recull la notícia “Los aparejadores de Menorca se
constituyen en Colegio Profesional”. La crònica recull les reflexions del presi-
dent sobre aquesta segregació respecte el Col·legi de Mallorca: “Varias han
sido las razones por las que se ha visto la necesidad de dotarse de una per-
sonalidad jurídica con la constitución de esta delegación en Colegio
Profesional. Están, en primer lugar, una de tipo geográfico además de las de
tipo social, organizativo y de participación, estabilidad económica y la aten-
ción de un sector importante en Menorca tanto cualitativa como cuantitati-
vamente, como es el de la construcción. (...) A medida que crece el sector, la
importancia de la profesión, manifiesta el presidente del Colegio, Rafael Mus,
surge la necesidad de dotarse de una organización más independiente. (...)
Desde Palma no se ha visto esta búsqueda para llegar a constituirse en cole-
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24 La premsa es va fer ressó de la constitució del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Menorca.



gio como algo contrario a los intereses de nadie, sino que han primado razo-
nes de tipo profesional”.

A partir d’aquesta resolució, es va obrir un procés electoral extraordinari per
proveir la primera junta del COAAT de Menorca, ara fa 25 anys. Rafel Mus
va continuar en el càrrec de president, i Agustí Rodríguez com a secretari.
Joan Cardona va ser tresorer i Jaume Rosselló i Joan Borràs, vocals. En aquell
moment, es van marcar dos objectius. Per una banda, assumir la nova estruc-
tura de l’entitat col·legial i, en segon terme, impregnar-la d’una nova filoso-
fia. L’objectiu era incidir realment en el sector de la construcció de manera
que es van engegar noves iniciatives per tenir una major projecció pública i
guanyar en prestigi, des del compromís d’implicació amb la societat menor-
quina. La més rellevant d’aquestes iniciatives va ser, sens dubte, l’edició del
llibre “Preus de la construcció”, tot un referent en el sector que s’ha publicat,
de manera continuada, al llarg de 22 anys d’ençà la primera edició de 1985. 

Començava el camí per assolir protagonisme a l’illa a partir de la consolida-
ció de l’estructura interna de la institució. 

Una altra fita del col·lectiu professional va coincidir amb la nova junta presi-
dida per Agustí Rodríguez, i formada per Francisco Crespí León (secretari),
Joan Cardona (tresorer), Joan Reynés (comptador), Pedro Carretero Niembro
i Juan Massó Calzado (vocals). Fou l’entrada en vigor de la Llei 12/1986 d’1
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d’abril sobre la regulació de les atribucions professionals dels arquitectes i
enginyers tècnics. Sens dubte, era el moment de reafirmar les senyes d’iden-
titat com a professió i respondre als nous reptes que s’apropaven des de la

Unió Europea, tot i que, sinte-
titzar les diverses corrents
d’opinió no resultava fàcil.
L’entrada de les enginyeries i
enginyeries tècniques en el
camp de l’edificació, algunes
d’elles sense la preparació
específica i la possibilitat de
projectar d’aquestes, generà
un cert debat en el Consejo
General, reactivant una con-
trovèrsia entre aquells que
pensen que els aparelladors i
arquitectes tècnics tenen una
formació suficient per assolir
determinats projectes i una
línia més centrada en la com-
petència exclusiva en allò que
sempre ha definit la profes-
sió: la direcció de l’execució
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de l’obra. La LOE ha vingut a clarificar el marc competencial, si bé persistei-
xen algunes situacions difícils de comprendre en l’àmbit d’alguns tipus d’edi-
ficacions.

El fet que la Llei 12/1986 fos ambigua, amb llacunes i sense el desenvolupa-
ment reglamentari –junt amb les pressions corporatives basades en criteris de
legítima defensa davant presumptes intromissions de competències–, va obli-
gar a les juntes insulars presidides per Agustí Rodríguez i Francisco Crespí a
conviure amb la complexitat dels conflictes judicials. Per part del COAAT de
Menorca, i assessorats jurídicament, s’aconsellava no visar projectes que
podien ser motiu de controvèrsia en base a les sentències que, amb el pas
dels anys, anava dictant el Tribunal Suprem. 

Aquest llarg període de manca de concreció en les atribucions professionals
respon a l’excessiva demora de l’Executiu central en aprovar la Llei
d’Ordenació de l’Edificació. A les disposicions finals de l’esmentada Llei
12/1986, es diu textualment: “El Gobierno remitirá en un plazo de un año a
las Cortes Generales, un proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación, en
la que se regularán las intervenciones profesionales de los técnicos facultati-
vos conforme a lo previsto en el número del artículo 2 de esta ley y de los
demás agentes que intervienen en el proceso de la edificación”. Aquesta llei,
la LOE, es va aprovar el 5 de novembre de 1999 i va entrar en vigor l’any
següent, és a dir, amb tretze anys de retard.
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Es tracta d’una llei –la LOE– molt esperada i demandada pel propi sector en
tant que va fixar, amb claredat, els àmbits d’actuació que pertoquen a cada
agent de la construcció: el promotor, el projectista, el director de l’obra, el
director de l’execució de l’obra, el contractista, els subcontractistes, els orga-
nismes de control tècnic i laboratoris, els industrials, els subministradors de
materials i també, per fi, els usuaris.

Tornant a la història del COAAT de Menorca, la irrupció dels avenços tecno-
lògics van empènyer el col·lectiu a tancar definitivament els llibres de comp-
tabilitat d’apuntaments manuscrits per accedir al sistema denominat “decal-
co” i, per primera vegada, tota la documentació comptable s’adaptava als
requisits legalment exigibles. Un segon aspecte que dóna fe de la comenta-
da evolució tecnològica va ser l’inici, l’any 1989, de les gestions amb les
empreses del ram en un trajecte de llarg recorregut, i no absent de dificul-
tats, per a l’adaptació a les noves tecnologies informàtiques. 
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La informatització del Col·legi va ser el gran repte que va haver de superar la
junta encapçalada per Francisco Crespí, i formada per Juan Massó (secreta-
ri), Enrique Mercadal Vidal (tresorer), Joan Giménez Melià (comptador) i els
vocals Joan Camps Juaneda, Agustí Rodríguez, Joan Florit Florit i Carlos
Burmester Montiel. Per a la part administrativa, la institució va comptar amb
la col·laboració de l’empresa Essa Informàtica, alguns dels antics fundadors
de la qual continuen gestionant, a dia d’avui, l’àrea informàtica del Col·legi.
Per a la part de gestió, en canvi, es va comptar amb la col·laboració del cate-
dràtic d’estructures, Roberto Guerra Fontana, un professional intel·ligent i
magnífica persona tot i que inconstant amb la feina, la qual cosa va donar
lloc a intenses discussions i tenses situacions que van motivar a la junta a cer-
car nous col·laboradors per poder concloure la feina en uns terminis raona-
bles. 

Durant la primera meitat de la dècada dels 90, es van dur a terme obres de
remodelació de la seu col·legial per adaptar-la a les noves necessitats, tant
tecnològiques com humanes, de manera que les dependències van lluir una
imatge més moderna i actual fent possible, a la vegada, un millor ús de les
instal·lacions. Aquestes obres, dirigides per Juan Massó, es van aprovar en un
pressupost extraordinari i van suposar un dèficit important en la liquidació de
l’any 90, quan tot just començava una època de crisi econòmica que va afec-
tar bastant la professió i, de la mateixa manera, el Col·legi. Fou una època
dura, amb problemes aliens a les qüestions estrictament professionals, que
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es van anar resolent i que van servir per aprendre a adaptar-se a les circums-
tàncies difícils i a prendre solucions amb paciència, moderació i diàleg. 

Pel que fa a la relació amb els dos col·legis de Mallorca i Eivissa i Formentera,
durant aquesta dècada es va participar activament en l’anomenada
Agrupació Balear de Col·legis –posteriorment refundada amb el nom de
Consell Balear de l’Arquitectura Tècnica–, a la vegada que es va donar conti-
nuïtat a la feina iniciada per les anteriors juntes en el Consejo General.
En l’àmbit professional, l’any 90 es va crear una comissió específica, encap-
çalada per Rafel Mus i Agustí Rodríguez, per a l’elaboració d’un manual d’ús
i manteniment de les edificacions, avançant-se així a la LOE que fixava l’obli-
gatorietat d’entregar als promotors aquest llibret que, abans de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, es considerava recomanable de cara als propietaris i
futurs inquilins de l’immoble. 

Des de la dècada dels 80, el Col·legi compta amb l’assessorament legal de
l’advocat José Maria Puig Martín. Puig ha esdevingut pel Col·legi, quasi un
tècnic més donada la seva capacitat d’entendre la problemàtica del col·lectiu
i la seva il·lusió constant envers la feina dels aparelladors i arquitectes tècnics. 

El final d’aquest període està marcat, sobretot, per l’aparició de la Llei
7/1997, de 14 d’abril, sobre mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de
col·legis professionals. El canvi més important d’aquesta nova llei va ser la
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derogació del Reial Decret 314/1979, de 19 de gener, que establia les tarifes
d’honoraris dels aparelladors i arquitectes tècnics com una feina més dels
professionals de manera que se regien per les normes de la lliure competèn-
cia. Cada tècnic, per tant, havia de pactar amb el seu client els honoraris
corresponents a cada treball o encàrrec. Davant aquesta nova circumstància,
el COAAT de Menorca va decidir publicar un document sobre les diferents
formes d’intervenció professional per tal d’orientar als col·legiats i facilitar-los
eines útils per al desenvolupament de la seva activitat.

L’any 1993 comença la segona etapa de Joan Martí a la presidència del
Col·legi, amb dos mandats consecutius. Jaume Rosselló (secretari), Alejandro
Rotger (tresorer), Jesús Barber Pons (comptador) i Joan Giménez i Josep
Maria Michelena Sànchez (vocals) van formar part de la primera junta, que
es va renovar l’any 1997 de manera que Josep Maria Michelena va ocupar el
càrrec de secretari; Joan Lluís Torres Faner fou el tresorer; Poncio Palliser
Pons, el comptador; i Joan Camps Juaneda, el vocal. 

Aquesta etapa (1993-2001) ve marcada també per decrets anteriors que
introdueixen nous canvis en la professió. En realitat, es tracta de noves fun-
cions i responsabilitats que assumeixen els aparelladors i arquitectes tècnics
a partir del Decret 59/1994, de 28 de maig, del Govern de les Illes Balears
sobre el control de la qualitat de l’edificació, i el Reial Decret 1627/1997, de
24 d’octubre, amb les disposicions mínimes de seguretat i de salut laboral en
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la construcció, pel qual els aparelladors i arquitectes tècnics eren considerats
com a tècnics competents per a la coordinació de seguretat de les obres. 

Un pas molt important que va donar el Col·legi va ser la contractació d’un
coordinador de gestió, a partir del setembre de 1996. La creació d’aquesta
nova figura en el sí del Col·legi s’havia discutit un any abans, si bé va ser
necessari concretar el perfil laboral i les retribucions econòmiques d’aquest
tècnic abans que la junta general ratifiqués la proposta d’incorporar una figu-
ra que, amb el pas dels anys, s’ha demostrat cabdal per a la coordinació i des-
envolupament de les diverses activitats que porta a terme l’entitat. 

Montserrat Jori Gomila va ser la primera en ocupar aquest càrrec després
d’una convocatòria de feina en la que hi van concórrer quatre companys.
Aquesta nova ajuda tècnica va fer possible un major dinamisme en el dia a
dia del Col·legi i el reeixir d’iniciatives com la publicació d’un butlletí periòdic
d’informació interna o l’organització de sessions tècniques a la seu del
Col·legi a la vegada que oferia assessorament als col·legiats. Paca Gomila
Mercadal, la va rellevar en el càrrec l’any 2005. 

Aquesta etapa es caracteritza també per establir un major contacte amb
altres professionals del sector, com els enginyers tècnics, així com per l’orga-
nització d’activitats de caire social i de camaraderia entre els mateixos apare-
lladors i arquitectes tècnics, com la disputa de partits de futbol que acostu-
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maven a finalitzar amb un dinar o sopar de germanor. Els combinats de tèc-
nics de Llevant i de Ponent a diferents camps de futbol de l’illa formen part
de la memòria gràfica de la història d’aquests 25 anys del Col·legi, així com
també els sopars de Nadal, una trobada avui ja tradicional que aplega un bon
número de professionals i que esdevé una de les dues cites anuals de cama-
raderia que es desenvolupen de manera distesa al marge del dia a dia de l’ac-
tivitat professional i col·legial. La segona d’aquestes trobades es convoca,
d’ençà l’any 2001, el mes de juny. Es tracta del Dia del col·legiat, una jorna-
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da de caire social que consisteix en una visita d’interès cultural a diferents
punts de l’illa i un sopar que esdevé l’acte central del Col·legi en el decurs del
qual també es lliuren les insígnies d’or als companys amb 25 anys de profes-
sió així com els premis del concurs de fotografia, el guanyador del qual il·lus-
tra la portada del llibre “Preus de la construcció”. 
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Va ser la junta de govern de l’any 1999 que va acordar concedir un escut d’or
símbol de la professió a tots els col·legiats que compleixen 25 anys de l’aca-
bament de la carrera. La pri-
mera gran festa de 25 anys
de professió va tenir lloc el
14 d’abril de 2000, amb un
sopar on 23 companys van
rebre la distinció de mans
del llavors president de la
junta, Joan Martí.

El darrer any de presidència
de Martí, per altra banda, es
va caracteritzar per la convo-
catòria d’un concurs per al
disseny d’un logotip identifi-
cador del Col·legi. A la con-
vocatòria es van presentar
un total de 28 treballs, 6
dels quals van quedar fora
de concurs per no complir
amb les bases de la convoca-
tòria. El jurat format per
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Joan Martí, Josep M. Michelena, Poncio Palliser, Joan Camps, el director de
l’Escola d’Arts i Oficis Antoni Arcas, el dibuixant Juan José Zacarías “Zaca” i
el publicista Jordi Marbán es van reunir el 7 de juny de 2000 per proclamar
guanyador, per unanimitat, el treball presentat Sara Ortiz Solera sota el lema
“Ayer i hoy”.
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L’elecció d’una imatge pròpia del Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Menorca va esdevenir el primer pas en el procés de modernitza-
ció de la institució que es va iniciar amb l’entrada al segle XXI. 

La junta que es va elegir el juny de 2001 ja posava de manifest aquesta volun-
tat de renovació i d’adaptar la institució als nous temps. Per primera vegada,
les dones van tenir presència en el sí d’una junta integrada per professionals
molt joves que presidí Josep Maria Michelena. La resta de membres van ser:
Poncio Palliser, Joan Camps, Eulàlia Escudero Carreras, Eva Riva Triay, Susana
Salgado Sánchez i Paca Gomila. La novetat no fou només  la presència feme-
nina a la junta sinó, també, el fet que les dones eren majoria. 

Aquest punt de vista diferent i les ganes d’intentar reformar l’estructura del
Col·legi va portar a la nova junta a encetar un procés per a la redacció dels
primers estatuts particulars. L’objectiu era dotar l’entitat d’una identitat prò-
pia i plasmar el punt de vista dels col·legiats sobre com s’ha d’interpretar la
professió i l’activitat col·legial, des d’una perspectiva liberal i encaminada a
una entitat de serveis. La comissió encarregada de la redacció dels nous esta-
tuts va estar formada per Josep Maria Michelena, Poncio Palliser, Rafel Mus,
Joan Martí, i amb l’assessorament jurídic de Josep Maria Puig. 

En aquesta mateixa línia de modernitat, l’any 2003 es comencen a elaborar
els primers gràfics amb les dades estadístiques de visat de que disposa el
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Col·legi, referides a metres quadrats d’edificacions i a pressupostos de les
obres. Aquesta feina s’ha anat desenvolupant de manera que, d’ençà l’any
2006, es fan públics cada any a través dels mitjans de comunicació i esdeve-
nen una important referència estadística sobre el mercat de la construcció a
Menorca. Les presentacions dels tres anuaris, a la seu col·legial, ha tingut lloc
els dies 10 de març de 2006, el 14 de març de 2007 i 21 de febrer d’aquest
mateix any 2008.

La creació de la pàgina web www.coaatmenorca.com, amb la intenció d’es-
devenir una eina de feina viva per als col·legiats; així com la convocatòria
d’un concurs d’idees per a la remodelació del local, són altres de les iniciati-
ves que s’han portat a terme durant els últims quatre anys. L’equip d’arqui-
tectes valencians format per Carmen Martínez Gregori i Pablo Vázquez Ortiz
van guanyar l’esmentat concurs d’idees amb un projecte que responia a les
demandes de dotar a la seu col·legial d’un aspecte més modern i actual a par-
tir d’una nova proposta de redistribució de l’espai. Aquest projecte, però, ja
forma part de la història del COAAT de Menorca en tant que la comissió cre-
ada específicament per estudiar la remodelació del centre –formada per Joan
Martí, Poncio Palliser, Montserrat Jori i Paca Gomila– van determinar que la
intervenció no aconseguiria resoldre els problemes d’espai que presenta l’o-
ficina. Durant l’assemblea general de col·legiats que es celebra el 19 d’abril
de 2007, els membres d’aquesta comissió proposen la compra d’un nou local
i, un mes després, es convoca una sessió extraordinària i monogràfica durant
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Des de l’any 2006, es presenten les dades estadístiques de paràmetres de construcció a través dels mitjans de comunicació.
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El Col·legi va organitzar diferents xerrades informatives sobre la LOE. El professor de Dret Administratiu, Jesús del Olmo,
va oferir una ponència a la seu col·legial el setembre de 2002. Foto Arxiu Diari Menorca.



la qual s’acorda canviar de seu col·legial i que la nova sigui un edifici propi i
emblemàtic. 

Com a conseqüència d’aquesta decisió, aquest mateix any, i per primera
vegada des de 1999, s’acorda no retornar als col·legiats la part de superàvit
de la liquidació de l’exercici amb l’objectiu d’anar incrementant el capital
col·legial per fer front a una futura adquisició de la seu social. 

Amb el propòsit d’avançar com empresa de serveis, des del Col·legi s’orga-
nitzen xerrades tècniques i presentacions de productes cada dues setmanes
amb la idea de posar al dia als professionals i formar-los en els nous materials
i tècniques que surten al mercat. Per arribar al major número de col·legiats
possible, i fent ús de les noves tecnologies, el desembre de 2002 es va apro-
var la creació d’un servei de videoconferència a la seu de PIME a Ciutadella,
gràcies al conveni signat amb la patronal empresarial, per facilitar als com-
panys de ponent l’assistència virtual a aquestes sessions tècniques.

L’any 2005, després de quasi dos anys de contacte amb la demarcació del
Col·legi d’Arquitectes a Menorca, s’arriba a un acord sobre les atribucions
professionals en el que es pacten els projectes en què només es considerarà
necessària la intervenció d’un arquitecte o un aparellador o arquitecte tècnic
amb l’objectiu de desenvolupar aquelles atribucions que són reconegudes
per la pròpia Llei d’Ordenació de l’Edificació. El tema de les atribucions es reo-
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bre a finals de 2007 de manera que a mitjans d’aquest any 2008 s’ha asso-
lit un segon pacte amb els arquitectes, fruit de la bona entesa entre els dos
col·lectius i les pròpies possibilitats d’acord que brinda un territori petit com
Menorca.

La imminent aprovació, l’any 2005, del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) obli-
ga a alguns membres de la junta a incrementar la freqüència de viatges a
Madrid per assistir a trobades informatives al Consejo General, i posar-se al
dia d’aquest assumpte per després poder-ho transmetre a la resta de
col·legiats. Amb l’aprovació del CTE, el març de 2006, el COAAT de Menorca
organitza tot un programa de reunions amb diferents col·lectius, com ara per
exemple fabricants, subministradors de materials i constructors, per donar a
conèixer el contingut del Codi Tècnic i, sobretot, el que fa referència al mar-
cat CE dels materials. Aquesta normativa que regula els mínims de qualitat
d’una construcció i aporta solucions constructives a determinats problemes,
va suposar un canvi substancial per a tot el sector, amb implicacions directes
en tot el que feia referència a la necessitat de reciclatge dels professionals i
l’obligatorietat de documentar totes i cadascuna de les passes que es donen
en una construcció. 

Com a conseqüència de la implicació del Col·legi de Menorca en tot el que
feia referència al Codi Tècnic, l’any 2007 es va acceptar l’oferiment del
Consejo General de la Arquitectura Técnica de participar en el gabinet tècnic
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encarregat de l’elaboració d’unes fitxes de materials seguint els criteris esta-
blerts pel CTE. De fet, aquesta normativa va contemplar una de les reivindi-
cacions del col·lectiu professional: que tots els materials portin la garantia de
fàbrica. Una altra reivindicació consisteix en garantir una mà d’obra qualifica-
da en el sector de la construcció.
Un dels darrers acords adoptats per l’assemblea del Col·legi és la ratificació,
el passat 28 de febrer d’enguany, del primer reglament de règim intern, com
a conseqüència dels estatuts que regeixen la institució des de l’any 2002. En
aquesta ocasió, la comissió responsable de la seva redacció estava formada
per Josep Maria Michelena, Amilcar Seguí Prieto, Joan Julià López, Joan Martí
i l’assessor jurídic Josep Maria Puig.

La commemoració enguany dels 25 anys del Col·legi Oficial d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Menorca es celebra amb la vista posada en els canvis
que suposarà la desaparició, l’any 2010, dels estudis d’arquitecte tècnic. Les
noves promocions tindran a l’abast una nova carrera que, amb el nom
d’Enginyer d’edificació, tindrà una major càrrega lectiva, si bé les atribucions
seran les mateixes, i amb la novetat d’important d’obrir la porta perquè els
professionals puguin accedir a càtedres docents, un dels canvis de la profes-
sió que estan per arribar. 
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A finals dels anys setanta, la construcció a Menorca no disposava encara de
referències documentades sobre preus unitaris adaptats a l’illa. En un
moment en que la tendència quant a la confecció de pressupostos per a la
l’execució d’obres exigia noves respostes, i no les simples ofertes de preu
alçat per metre quadrat de superfície, els aparelladors van començar a treba-
llar per oferir una eina que, a la llarga, ha esdevingut la intervenció més bri-
llant del Col·legi en tota la seva història per la repercussió que ha tingut en
el sector. 

Durant la dècada dels 80, el Col·legi ja va realitzar diferents publicacions tèc-
niques com ara, per exemple, dos estudis sobre “Granulometria d’àrids” i
“Estudi sobre els àrids utilitzats per la indústria de la construcció a Menorca”
i “Documentació Tècnica per adaptar a Menorca la CT-79”. Es tractava de tre-
balls que perseguien millores, com a primer pas davant les noves exigències
en el control de la  qualitat del sistemes constructius, en el marc de les feines
d’investigació que volia portar a terme el Col·legi en benefici de tot el sector.
Així mateix es va elaborar un llistat de preus per a parets mitgeres que es va
realitzar a partir d’un acord assolit amb l’Associació de Constructors de les
Illes Balears amb el propòsit d’establir criteris unitaris i evitar conflictes d’in-
teressos entre propietaris. El llibre “Preus de la construcció” superà amb
escreix aquests treballs anteriors, tant pel que fa al volum de feina que repre-
senta la seva edició, com per la repercussió i incidència del contingut.
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Portada de l’edició 2008 del llibre “Preus de la construcció”.



A Mallorca, la decisió de publicar un llibre de preus ja estava presa i en fun-
cionament i es va oferir a les illes menors la possibilitat d’incorporar sengles
annexos adaptats als preus específics de Menorca i Eivissa i Formentera. Era
una opció, però la idea de crear un llibre de preus específic anava prenent
força per part dels membres de la junta de govern. La conjunció de voluntats
i determinació, propiciades des de la proposta del president Rafel Mus de no
establir terminis per a la primera publicació, va aconseguir que l’equip format
per Joan Cardona, Agustí Rodríguez i Josep Capó Cantallops dugués a bon
port aquest projecte tan desitjat. Van ser necessaris quatre anys de feina i
dedicació constant, al marge de les obligacions professionals del moment
d’aquests tres col·legiats.

El punt de partida per a la realització d’aquesta publicació van ser els fitxers
personals dels membres de la comissió encarregada de tirar endavant el pro-
jecte, una important base de dades d’unes 500 fitxes elaborades manual-
ment d’ençà 1977 que es va anar completant amb la inestimable col·labora-
ció d’un bon número d’empreses constructores, amb els seus encarregats i
oficials, proporcionant dades quant als rendiments, que van permetre acon-
seguir un tractat amb una informació propera a la realitat constructiva prò-
pia de l’illa. La primera edició del llibre “Preus de la construcció” es va publi-
car l’any 1985. El Col·legi de Mallorca hi va aportar la seva experiència i els
seus serveis informàtics, personalitzats amb el suport i guia de Miquel
Llambias i el treball informàtic de Pere Comas Planas.
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Les fitxes particulars de l’equip de creació van servir de base de dades per iniciar la feina d’elaboració del llibre de preus de la construcció.
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La publicació del llibre va ser notícia als mitjans de comunicació de l’illa.



Segons recullen les cròniques periodístiques de l’època, a la presentació d’a-
questa publicació hi van assistir unes setanta persones. Durant l’acte, el pre-
sident Rafel Mus, va destacar que, amb aquest tipus d’iniciatives, “el Colegio
de Aparejadores trata por todos los medios de hacer oir su voz, comprome-
tiéndose con sus opiniones en todos los temas que tengan que ver con la ciu-
dad, el urbanismo y sus problemas”. La mateixa crònica conclou: “Precios de
la construcción, no es sólo una publicación, sino un ejemplo de la capacidad
de trabajo y del compromiso con el medio, de un Colegio Profesional que
marca el camino a seguir y que ya se ha constituido en una respetable insti-
tución en Menorca”.

A partir d’aquell moment, els constructors de l’illa tindrien al seu abast una
eina de feina que els permetria adaptar les ofertes econòmiques a les seves
característiques d’empresa i en funció de les tipologies d’obra, prescindint, si
així ho consideraven, d’ajuts externs a l’hora de realitzar pressupostos d’obra
mantenint d’aquesta manera la confidencialitat que requereixen dites tas-
ques professionals.

Després de vàries edicions fetes amb la col·laboració de Mallorca, i amb el
desig d’iniciar un camí en solitari que abastés tot el procés fins la publicació,
el COAAT de Menorca va iniciar els contactes amb professionals de l’illa per
dissenyar un programa informàtic adaptat a les necessitats que requeria l’e-
laboració del llibre de preus. Al marge dels intents fallits, com el del progra-
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La presentació del llibre va aplegar nombrosos professionals a la seu col·legial.



ma Macropre de Roberto Guerra Fontana, la insistència i la constància dels
membres de juntes de govern posteriors van aconseguir el sistema informà-
tic de generació i de servei a l’usuari del que ara es disposa.

Tot i les converses mantingudes amb el col·lectiu d’arquitectes per a l’edició
conjunta d’aquest llibre, l’acord no va ser possible davant els diferents punts
de vista sobre les formes de participació. 

L’elevat cost d’aquesta publicació, lligat a la curta tirada d’exemplars, feien
inevitable un balanç negatiu, any rere any. Tot i el dèficit, el projecte va seguir
endavant gràcies a la ferma voluntat de les juntes de govern i del col·lectiu
en general i, també, gràcies al suport incondicional de l’Associació de
Constructors de Balears que van col·laborar, fins i tot, en la venda d’exem-
plars, fet que va evitar que l’edició s’interrompés. Els constructors Germán
Torrent, a Maó, i Damià Moll, a Ciutadella, i les seves respectives juntes, van
ser uns grans valedors del projecte que avui esdevé una eina de referència,
fins i tot en peritatges davant litigis judicials.

Per evitar que les pèrdues econòmiques s’acumulessin al llarg dels exercicis,
l’any 1997 es va aprovar una proposta plantejada per la junta de Joan Martí.
La idea consistia en editar una separata resumida i de fàcil maneig que incor-
porés publicitat de diferents cases comercials, una iniciativa que va aconse-
guir estabilitzar els balanços econòmics de la publicació. Aquell mateix any,
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es va convocar el primer concurs de fotografia entre els col·legiats per pre-
miar i elegir la imatge que cada any seria portada de la publicació. 

A partir de l’any 2002, es va crear una comissió de seguiment amb l’objectiu
de perfeccionar el llibre de preus en tots els seus continguts, conscients d’as-
solir uns objectius de millora sense un final previst i portant a terme una feina
que, des dels inicis, s’ha fet d’una manera completament altruista. Aquesta
comissió està formada per Joan Cardona, Agustí Rodríguez, Montserrat Jori,
Juan Massó, Paca Gomila i Eva Riva.
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El maig de 1999 es va organitzar una jornada tècnica sobre la nova normativa del formigó, EHE 98. Foto Arxiu Diari Menorca.

Junt amb el llibre “Preus de la construcció”, les accions de formació per al
col·legiat esdevenen el segon gran pilar del Col·legi des de la ferma voluntat
d’esdevenir una empresa de serveis per a aparelladors i arquitectes tècnics,
oferint xerrades i sessions tècniques d’interès sobre nous materials i sobre la
normativa que afecta el sector.

Aquest interès per la formació permanent i el reciclatge professional del
col·lectiu ja es feu palès l’any 1973, quan es van sotmetre a la consideració
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dels membres de l’assemblea diferents propostes de com utilitzar el superà-
vit generat per l’entitat. Les propostes consistien en ampliar l’assegurança de
responsabilitat civil, implantar una assegurança metge, adquirir un nou local,
organitzar cursets, concedir préstecs als col·legiats, fer front a les liquidacions
d’hisenda, o rebaixar el 8 per cent de càrrega col·legial. La decisió va ser fer
cursets relacionats amb la professió. 

Al llarg de la darrera dècada, les sessions informatives han estat constants i,
pràcticament cada quinze dies, s’organitza una trobada a la seu col·legial.
Aquestes sessions giren al voltant de la normativa del formigó, les patologies
més freqüents relacionades amb la humitat, els morters, els elements de
seguretat, les impermeabilitzacions, la salubritat o els aïllaments acústics, per
citar alguns exemples.

Des del COAAT de Menorca, però, també s’ha fet una important tasca per
donar a conèixer diferents normatives com la Llei d’Ordenació de l’Edificació
(LOE) o el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

Si bé aquestes xerrades van adreçades als mateixos col·legiats, l’entitat
també ha organitzat algunes activitats obertes a tothom com ara, per exem-
ple, les xerrades que van tenir lloc en el marc de la fira Hàbitat 2004 sobre
domòtica i la casa intel·ligent, organitzades conjuntament amb el col·lectiu
d’arquitectes i dels enginyers tècnics. Els actes van consistir en la projecció de
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la pel·lícula “Mon Oncle”, de Jacsques Tati, i quatre conferències a càrrec
d’Antonio Álvarez-Osorio, enginyer tècnic industrial elèctric; Raül Enríquez,
arquitecte tècnic; Xavier Monteys, arquitecte; i Joan Perchés, enginyer indus-
trial.
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El COAAT de Menorca va ser coorganitzador en la taula rodona sobre domòtica a la fira Hàbitat 2004. Foto Arxiu Diari Menorca.



Un fet que caracteritza la història del Col·legi és la voluntat de participar acti-
vament en el planejament del territori menorquí. A partir de finals de la dèca-
da dels setanta, els aparelladors i arquitectes tècnics són presents en dife-
rents òrgans de debat d’àmbit insular, com la Ponència Tècnica de la
Comissió Insular d’Urbanisme i la Comissió de Patrimoni Historicoartístic, a la
vegada que aporten el seu punt de vista sobre els plans generals d’ordena-
ció que s’estaven gestant a través de documents d’al·legacions o amb la par-
ticipació a taules rodones i de debat públic convocades per diferents col·lec-
tius i institucions.

L’agost de 1977, Rafel Mus va representar el col·lectiu d’aparelladors i arqui-
tectes tècnics a la taula rodona organitzada pel GOB sobre “Ordenació del
territori a Menorca”, un acte que va tenir lloc a l’Institut Joan Ramis i Ramis
de Maó i que va contar amb la participació també dels arquitectes Joan J.
Gomila, Josep Maria Buscató i Enric Taltavull. Més d’un centenar de persones
van seguir aquest debat en el que tots els ponents coincidien en la necessi-
tat de redactar un Pla insular d’ordenació. 

Per altra banda, l’any 1981, l’Ateneu de Maó va ser escenari d’una taula
rodona on s’analitza l’Avanç del nou Pla General de la ciutat redactat per l’ar-
quitecte Victorino Tolós, que havia de substituir l’anterior, de l’arquitecte
Mateo Seguí. En aquella taula rodona hi van assistir els arquitectes Joan J.
Gomila i Enric Taltavull i l’arquitecte tècnic Joan Martí, i es va aconseguir
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demostrar que aquella proposta no era vàlida per a Maó. Un any després, el
COAAT de Menorca va fer públic un escrit dirigit als partits polítics reclamant
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Joan J. Gomila, Joan Martí i Enric Taltavull en una taula rodona de 1981 sobre l’avanç del Pla General de Maó. Foto Joan Martí.



58 El Col·legi va participar a la taula rodona que va tenir lloc l’any 1985 a l’Ateneu de Maó sobre el Pla General de la ciutat.



claredat i compromís amb les propostes urbanístiques, encetant així uns anys
de participació activa de l’entitat en els debats públics sobre el tema. L’any
1984, Joan Martí va representar al Col·legi en una taula rodona. En aquella
ocasió, la cita va ser a Ciutadella sobre la norma complementària al Pla
General. A principis de 1985, Rafel Mus va prendre part d’una taula rodona
que va tenir lloc a l’Ateneu de Maó sobre el Pla General de Maó, junt amb el
regidor d’Urbanisme Antoni Ferrer; l’alcalde Borja Carreras, l’arquitecte Enric
Taltavull; i l’advocat Tomàs Pou, en representació dels veïns. Un any després,
Mus també va participar en el debat sobre “Urbanisme i participació ciutada-
na amb el PGOU de Maó”, organitzat per la Coordinadora d’Associacions de
Veïns i que va comptar, en aquella ocasió, amb la presència d’Antoni Ferrer,
en representació del PSOE; Joan Pons Moll, del PSM; Àngels Torrent, en
representació dels veïns; l’arquitecte Joan J. Gomila; i Enric Serra, en repre-
sentació de l’equip tècnic redactor del document en fase d’aprovació.

De fet, la redacció del Pla General de Maó va esdevenir un fet que va generar
una important tasca per part del Col·legi, que va participar molt activament en
tot el procés de l’avanç i l’aprovació definitiva del document i, sobretot, fent
un important esforç per apropar i fer entenedor el seu contingut a tota la ciu-
tadania. Tota la feina al voltant del PGOU de Maó es va plasmar en un extens
document d’al·legacions, presentat en data de 31 de desembre de 1985, on
s’exposaven les mancances que, al seu entendre, presentava el document,
sobre qüestions com la comunicació de la carretera de Sant Lluís amb la de
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l’Aeroport que, encara a dia d’avui, no estan resoltes. El COAAT de Menorca
també va presentar en el seu dia al·legacions al Pla especial del port de Maó
o al Pla Especial de Protecció del Casc Antic de Ciutadella, entre d’altres nor-
mes de planejament. De manera més recent, l’entitat va expressar les seves
consideracions al voltant del Pla Territorial Insular (PTI); aprovat pel Consell
Insular de Menorca l’any 2003; i el maig de 2006 va recollir en un document
els suggeriments a l’avanç del nou planejament urbanístic del municipi de Maó
i després de l’aprovació inicial, va presentar al·legacions el maig del 2008.

L’any 97, per altra banda, el col·legi decideix prendre la iniciativa davant el
debat constant i la major incidència pública que va prenent en la societat tot
el que es refereix a planificació social i econòmica del futur de l’illa.
Aparelladors i arquitectes tècnics van organitzar les Jornades Tècniques sobre
el Territori de Menorca. El fet de ser una corporació pública de dret i interes-
sos privats, i uns professionals d’obligada i constant intervenció en el fet de
l’edificació, va voler dur a aquest col·lectiu a definir una postura clara en tot
el que feia referència a la planificació de l’edificació per a defensar-la, des-
prés, en els diferents fòrums d’intervenció d’aquella època: Consorci de la
Reserva de la Biosfera, Directrius d’Ordenació Territorial, Pla Territorial Parcial
(ara PTI), Llei del Sòl Rústic, plans sectorials, plans generals municipals, etc.

La jornada va tenir lloc els dies 21 i 22 de novembre a l’Hotel Cala Galdana, i va
registrar un gran èxit de públic i de participació. Els ponents convidats van ser:
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- Joan Rossell, catedràtic de Geologia de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb una ponència sobre Geologia.

- José Bonilla, cap del Servei d’Urbanisme de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, amb la ponència “Urbanisme i Ordenació”.

- L’economista Tomàs Serra, qui va parlar del model econòmic del Pla
Territorial Parcial.

- Joan Lluís Pretus, doctor en Biologia de la Universitat de Barcelona, amb la
ponència “Dinàmica del paisatge de Menorca”.
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Taula rodona sobre el PTP i la Llei del Sol Rústic que es va celebrar el novembre de 1997. Foto COAAT de Menorca.



- Onofre Rullan, professor de Geografia de la UIB, amb una intervenció sobre
“L’expansió d’activitats urbanes sobre el Sòl Rústic”.

- Pere Antoni Agulló, cap del Departament Jurídic de la CAIB, amb una apor-
tació sobre la nova Llei del Sòl Rústic.
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L’any 1997 es van organitzar unes jornades tècniques sobre el territori de Menorca. Foto COAAT de Menorca.



El president d’aquell moment, Joan Martí, va presentar i dirigir les jornades
–un capvespre i el matí següent– que van concloure amb la taula rodona “La
incidència del PTP i la Llei del Sol Rústic en la Menorca del segle XXI, amb la
participació de tots els ponents esmentats i el president de l’Institut Menor-
quí d’Estudis, Tomàs Vidal.

Durant aquell mateix any, el Col·legi va presentar al Consell Insular de
Menorca i als vuit ajuntaments una proposta novedosa a l’illa consistent en
la implantació d’una inspecció tècnica dels edificis per avaluar el seu estat. La
proposta, però, no va aconseguir el suport necessari per tirar-ho endavant.

Tres anys més tard, i fruit de l’interès per col·laborar i incidir activament en
temes urbanístics, el Col·legi va encarregar i presentar un estudi tècnic de
sonometria amb una extensa informació recopilada a partir d’un important
treball de camp i amb unes conclusions sobre les zones amb nivells de renous
acceptables per admetre l’ús residencial.
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La vocació del col·lectiu d’aparelladors i arquitectes tècnics per mantenir els
professionals puntualment informats va motivar la creació d’un butlletí infor-
matiu que s’ha mantingut al llarg dels anys, en diferents periodicitats. Es trac-
ta d’un mitjà de comunicació intern on es recull l’activitat que ha anat desen-
volupant la corporació en les diferents etapes de la seva història, així com
informació tècnica d’interès pels professionals. 

L’any 2005, es va eliminar aquest butlletí informatiu en format paper com a
conseqüència de la creació del web del Col·legi www.coaatmenorca.com,
una eina ben viva i dinàmica a l’abast de tothom que dóna presència a l’ens
col·legiat a través de la xarxa d’Internet.

Una bona mostra de la voluntat de comunicació del COOAT de Menorca són
les presentacions anuals de les dades estadístiques de paràmetres de cons-
trucció que es donen a conèixer a través dels mitjans de comunicació, les
quals mostren les tendències del sector a Menorca.

Una eina de comunicació constant en tota la trajectòria del Col·legi són
també les diferents conferències que es realitzen a la seu col·legial –obertes,
quasi totes, al sector de la construcció en general–, així com els anomenats
“Berenars de la construcció”, unes trobades entre companys per a compartir
i debatre qüestions tècniques que sorgeixen en la feina diària i conèixer les
formes d’actuar d’altres professionals a l’hora de plantejar resolucions.
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Portada del primer butlletí informatiu publicat pel COAAT de Menorca l’any 1996. 



4 d’abril de 1972 

President Pedro Pons Florit
Secretari Bartolomé Mercadal Sintes
Administrador Joan Cardona Cardona

3 de novembre de 1975

President Pedro Pons Florit
Secretari Joan Reynés Gelabert
Administrador Joan Cardona Cardona

8 d’abril de 1976

President Rafel Mus Seguí
Secretari Joan Reynés Gelabert
Administrador Enric Mariages Saura
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10 de novembre de 1978

President Rafel Mus Seguí
Secretari Agustí Rodríguez Pons
Administrador Enric Mariages Saura

13 de juny de 1979

President Joan Martí i Torres
Secretari Agustí Rodríguez Pons
Administrador Joan Palleja Gasull
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17 de setembre de 1982

President Rafel Mus Seguí
Secretari Agustí Rodríguez Pons
Vocal Joan Cardona Cardona
Vocal Alejandro Rotger Pons
Vocal Joan Pallejà Gasull
Vocal Jaume Rosselló Mascaró
Vocal Joan Vidal Moya
Vocal Joan Borràs Borràs
Vocal Carlos Mayor Herran
Vocal Antoni Gordi Galmés

6 de maig de 1983 

President Rafel Mus Seguí
Secretari Agustí Rodríguez Pons
Tresorer Joan Cardona Cardona
Comptador Alejandro Rotger Pons
Vocal Jaume Rosselló Mascaró
Vocal Joan Borràs Borràs
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6 de maig de 1985 

President Agustí Rodríguez Pons
Secretari Francisco Crespí León
Tresorer Joan Cardona Cardona
Comptador Joan Reynés Gelabert
Vocal Pedro Carretero Niembro
Vocal Juan Massó Calzado

6 de juny de 1989

President Francisco Crespí León
Secretari Juan Massó Calzado
Tresorer Enrique Mercadal Vidal
Comptador Joan Giménez Melià
Vocal Joan Camps Juaneda
Vocal Agustí Rodríguez Pons
Vocal Joan Florit Florit
Vocal Carlos Burmester Montiel
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3 de juny de 1993

President Joan Martí i Torres
Secretari Jaume Rosselló Mascaró
Tresorer Alejandro Rotger Pons
Comptador Jesús P. Barber Pons
Vocal Joan Giménez Melià
Vocal Josep M. Michelena Sànchez

9 de juny de 1997

President Joan Martí i Torres
Secretari Josep M. Michelena Sànchez
Tresorer Joan Lluís Torres Faner
Comptador Poncio Palliser Pons
Vocal Joan Camps Juaneda
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9 de juny de 2001

President Josep M. Michelena Sànchez
Secretari Poncio Palliser Pons
Tresorer Joan Camps Juaneda
Comptadora Eulàlia Escudero Carreras
Vocal Eva Riva Triay
Vocal Susana Salgado Sánchez
Vocal Paca Gomila Mercadal

30 de maig de 2005

President Josep M. Michelena Sànchez
Secretari Poncio Palliser Pons
Tresorera-Comptadora Mar Rovira Arqué
Vocal Joan Julià López
Vocal Montse Aduart Silvestre
Vocal Begoña Borràs Botana
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També formen part important de la història del Col·legi de Menorca els tre-
balladors administratius que hi han col·laborat, tots ells molt necessaris i
valuosos per a la vida col·legial. Especial menció i reconeixement a retre per
part del Col·legi a Emèlia Florit Florit i Rita Serra Huguet, que han acompan-
yat als col·legiats al llarg de tots els seus 25 anys d’història –i més anys– i l’a-
graïment també a Margarita Saura, Jaume Villalonga, Paco Fàbregues, Juana
Grandío, catalina Rosselló, Celeste Mercadal, Sandra Orfila, Llucia Carretero i
Núria Yglesias.

5. EL PERSONAL ADMINISTRATIU


