Aniversari COAATT
El COAATT celebra vuitanta anys amb
el repte de seguir renovant-se i donant
suport als col·legiats i col·legiades

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona celebra enguany els seus 80
anys d’història. Fundat l’any 1940, el
COAATT és actualment un dels òrgans
col·legials més actius de les comarques
de Tarragona que destaca per la seva
obertura cap a tota la societat i pel paper de suport constant que dona al seus
col·legiats i col·legiades en el seu dia a
dia professional.
Els últims cincs anys no han estat
gens fàcils des del punt de vista dels
professionals de la construcció, obligats
a mantenir-se dins d’un sector productiu
molt tocat per aquella crisi dels inicis de
la segona dècada del segle XXI que, ara
sembla llunyana, però que encara cueja i
ens toca de ple de nou amb el Covid-19.
Amb tot, però, el COAATT ha
aguantat aquests anys durs de recuperació lenta consolidant les feines realitzades, defensant als seus col·legiats,
oferint la millor cara davant del futur
i cercant nous àmbits laborals on els
nostres professionals hi podien tenir
cabuda. S’han fet també molts esforços
per mantenir els comptes sanejats, per
fer una aposta pels canvis tecnològics
que han permès modernitzar i impulsar
laboralment a tots els col·legiats i col·
legiades. Igualment, s’ha fet una aferrissada defensa del nostra col·lectiu
per aconseguir la seva qualificació i la
defensa de les competències que han

estat, i han de seguir sent, cavall de
batalla de l’actual Junta.
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Els darrers cinc anys, perquè venim de la celebració del 75è aniversari l’any 2015, han succeït moltes
coses i s’han produït molts avenços. Un
d’ells, i molt important, va ser la creació aquell mateix any del portal Obres
amb Garantia que té com a principal
objectiu respondre a les necessitats de
la ciutadania quan és el moment de fer
obres i reformes. L’èxit del portal www.
obresambgarantia.com és innegable i
ho demostren les xifres assolides: més
de 100.000 visites al web durant els
primers 4 anys de funcionament (no
es comptabilitzen encara les dades
d’aquest any 2020) traduïdes en quasi
2.000 sol·licituds de feina.
Per tant, aquell projecte que va
partir de la idea de ser una borsa de
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col·legial, telèfons directes als diferents
departaments i el carnet del col·legiat.
És una manera molt àgil de poder
consultar tota la informació del COAATT adaptada a un mòbil. Resumint, la
constant evolució digital ha fet que el
COAATT estigui creant noves maneres
d’ajudar, primer als nostres col·legiats i
després de poder ser una eina més de
la societat.

treball i ser una finestra al nostres col·
legiats perquè siguin més visibles a Internet, ha tingut una evolució constant
i és a partir del 2019, que l’eina s’ha
expandit i evolucionat a multicol·legi.
Actualment a part dels col·legiats del
COAATT, també reben ofertes de feina
els col·legiats de Zaragoza i Mallorca
gràcies als convenis signats amb els
col·legis d’aparelladors i arquitectes
tècnics d’aquestes dues províncies.
Obres amb Garantia és un fet com
també ho és que durant aquests últims
cinc anys, el COAATT ha fet una evolució tecnològica molt gran. Avui en dia,
ens comenta el responsable del Departament d’Informàtica del Col·legi, Jaume Cabré, parlar d’aquest concepte,
el d’evolució tecnològica, va totalment
lligat a estar en el món d’Internet. Per
això s’han impulsat diferents projectes
que han fet que la marca COAATT
s’hagi fet visible en aquest món digital. Per aconseguir-ho, afegeix el Jaume, s’ha treballat a fons en reforçar els
projectes aplicant molt de màrqueting
online.
El web del COAATT (www.apatgn.
org) durant aquest últims anys també
ha fet una evolució molt gran. Avui en
dia, qui no consulta via mòbil o tablet
un web?.
Era bàsic crear un nou web, amb
continguts nous treballats amb molt
esforç per cada departament, que fos
totalment responsive, és a dir, que des
de qualsevol dispositiu fos accessible,
i dotat de la seguretat bàsica per fer
front a les amenaces continuades que
els webs reben dels hackers.
Gràcies a aquest nou web i amb el
reforç del gran treball que s’està realit-

zant en les xarxes socials, el COAATT
no solament dona resposta als nostres
col·legiats, sinó que ha arribat a tothom.
L’APP iCOAATT, consisteix en una
APP creada exclusivament pels nostres
col·legiats. L’App posa a l’abast del
col·legiat tot un seguit d’informació
necessària per a l’activitat professional
i aporta, de manera especial, la centralització de moltes gestions en un sol
espai: el telèfon mòbil.
Consulta àgil de les notícies del
web, sistemes de notificacions, accessos directes, calculadores, agenda
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EL FUTUR, ELS PROPERS ANYS
L’actual situació generada pel Covid-19, amb la incertesa que porta, no
ens permet fer lectures a mig o llarg
termini, no ens ajuda a fer cap lectura
concreta del futur més immediat perquè
tot queda supeditat al dia a dia, al moment i a l’evolució d’un problema que
és el més global que es recorda perquè afecta a tot el planeta. Amb tot,
amb la mirada posada en aquests 80
anys d’història del COAATT, no abandonem l’optimisme que ens caracteritza –aquesta vegada més moderat que
en altres ocasions- i pensem que hi ha
oportunitats per sortir de nou de la crisi
que s’ha generat aquests últims mesos.
Amb treball, dedicació, constància,
esforç, unió i esperança en la millora
tirarem endavant i d’aquí a uns anys
seguirem fent lectura de la feina realitzada i podrem parlar del coronavirus i
aquella crisi que va portar en passat.

