£a bitlla
Dret a opinar
-Què és Construccions Lloret?.
Mira fa un temps vàrem posar a
les furgonetes de treball de
casa un apòstrof al nom de
l'empresa (Lloret's) per què
crèiem que una empresa no és
una persona ni ho pot ser-ho
mai, sinó que és la perfecta
coordinació de tots els qui la
formen. Construcciones Lloret
gira entorn d'un eix principal
que és el meu pare, com sempre ha estat, un home que m'ha
enssenyat a la pràctica el que
ha de ser una empresa: honradesa, serietat, noblesa, poder
donar el servei adequat a
cada client...
-Les construccions, reparacions i restauracions de cases, naus o torres quines
aventatges t e n e n al ser fetes
amb el sistema artesana!?.
Segons les dades que tinc de
l'exterior, s'intenta la construcció de vivendes pre-fabricades
però aquestes a la llarga mai
tenen èxit. Una empresa que
treballi artesanalment, podrà
tractar la vivenda amb més
afecte ja que l'originalitat és
més important que fer tot un
seguit de vivendes amb un motllo estàndard. El pre-fabricat
està bé per llocs de treball però
no pas per viure-hi.
-La setmana passada el gerent d'una coneguda empresa immobiliària ens deia
que la crisi de la construcció
va minvant. Què n'opines?.
La construcció és d'alguna
manera l'engranatge que fa
moure un país. Quan la construcció
trontolla,
trontollen
molts altres rams. Crec que la
construcció no és tan sols la
que desperta de la crisi sinó
que és tot el país el que marxa
amb una recuperació.
-Bé, però tal com ens deia el
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-Una construcció arquitectònica per establir-hi una
discoteca d'aquí
Granollers?.
L'església de Palou.
-Una immobiliària?
Eminad
-Una discoteca?
Karibú
-Un restaurant i un bar?

Toni Lloret
Constructor

darrera setmana p o d e m observar c o m la construcció de
vivendes ha crescut un 2 , 7 %
a Barcelona i un 0 , 7 5 % a
Catalunya el 1 9 8 5 . Continuarà aquest ritme ascendent el 1986?.
No sé quan s'apujarà, amb quin
percentatge, però crec que sí
que ho farà. En les construccions de vivendes la gent tendeix a mirar-s'hi més ja que ara

La Taberna d'en Grivé i
Local Radical
-Un centre cultural?
El Museu
Una entitat d'estalvi?.
El
Banc
Mercantil
de
Tarragona
-Un gimnàs esportiu?.
Squash Cardedeu
Una entitat a destacar?.
L'Intersectorial
-Un lloc per estar-hi a gust?.
Esmorzant al bosc amb la
meva filla el diumenge
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prefereix invertir més a casa
seva o en el negoci que deixar
els diners al banc, doncs ja no
surt rentable deixal-s'hi.
-La inauguració de la Porxada
és un fet. Segons l'opinió
d'un constructor c o m s'ha
dut a t e r m e la restauració?.
Ha estat un encert fer la remodelació. Tècnica i constructivament ha estat acertada ja que li
han conservat la forma i es veu

Noms propis
-Un bon arquitecte?.
L'Amadeo Clusella i l'Antoni
Gaudí
-Un artista?
En Josep Bové
-Un parell de polítics?
En Josep Pujadas i en Josep
Muntal o en Josep Muntal i en
Josep Pujadas
-Un bon advocat?
En Paulino Puig
-Un playboy?

que és una construcció amb
qualitat. L'únic aspecte negatiu
seria la seva duració. Dotser
s'ha allargat massa, però ha valgut la pena ja que l'han deixat
en bones condicions. Ara bé, si
l'Ajuntament hagués tingut més
diners, s'hagués arreglat més
ràpidament però un poble té
altres coses més per arreglar
que la Porxada.
-Molta gent veu però, que la
diferència d'antiquitat existent entre les velles columnes i el nou sostre es veu
massa. No s'hauria pogut evitar aquest contrast?. O ja està
bé així?.
La pedra és un element que
sempre està igual. Ja que és un
element durador. En canvi la
fusta es va tornant vella poc a
poc. Les coses han de ser tal
com són, naturals, no se les ha
d'envellir artificialment. D'aquí
10 ó 15 anys aquest contrast ja
no es veurà.
-La discoteca Karibú d'Hostalets de Baianyà ha estat un
projecte a m b força acceptació. Quina relació hi has tingut a m b ella?.
Ha sigut una de les obres on
m'he sentit més complagut amb
mi mateix. Era una obra que
s'havia de fer amb un temps
límit, encara que és de grans
dimensions, cosa que ho vam
aconseguir. Fa 4 anys que està
feta i continua essent una discoteca on t'hi pots trobar molt a
gust; té una molt bona decoració.
-Entre les funcions que desenvolupen l'arquitecte, el
constructor i l'aparellador,
existeix sempre la compenetració que hi ha d'haver entre
els tres?.
Per fer una cosa ben feta, cada
persona ha d'acceptar la missió
a realitzar del seu company.
L'harmonia entre tots és molt
important i entre nosaltres és
molt bona.

En Jordi Torras
-Un
professional
de
la
seva feina?
En Joan Agudo
-Un agent d'assegurances?
En Josep Marquès - Silveri
Botey
-Un bon metge?
En Josep Lluís Arimany (fill)
-Un home de qui aprendre?
L'Antoni Lloret (pare)
-Un bon amic?
En Carles Riera

Marc BOTEY

