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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL




Terres de PVC, Pintat de terres (Epoxi, poliuretà i resines)
Particulars i manteniments amb tot tipus de pintura

ESPECIALISTAS EN



CANALIZACIONES
OBRA CIVIL Y PÚBLICA

Tel. 649 907 732

Delegación de Reus
Pol. Mas de les Ànimes,
c/ Poeta Vicenç A. Estellers, 4
43006 REUS
Tel. 977 757635
e-mail: reus@gilabertmiro.com

Pintures en general
Des de 1930

Tels. 977 826 755 / 629 187 915
C.Vilanova, 3A - 43340 Montbrió del Camp

TECNAFREC Baix Camp, S.L.
Energia solar, (tèrmica, fotovoltaica i eòlica)
Aire condicionat, Ventilacions
Climatització Passiva (Materials Canvi de Fase)
Fred industrial i comercial
Microcogeneració
Dissenys Energètics combinats

CHIMENEAS • BARBACOAS
CASSETES • ESTUFAS • TODO TIPO DE ACCESORIOS
LIMPIEZA DE CONDUCTOS
CALEFACCION • AIRE ACONDICIONADO
Ctra. Nacional 340, km. 1180,5 - Tel./Fax 977 800 008
43839 CREIXELL (Tarragona)
E-mail: chimeneasgaudi@yahoo.es

Tel. 977318023, mòbils 610205800 - 619265791
tecnafrec@tecnafrec.cat - www.tecnafrec.cat

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

Carrer del Roser, 41 • 43201 Reus • Tel. 977 344 891 • 655 922 484
exclpepvila@hotmail.com www.exclusivespepvila.com

• ENERGIES RENOVABLES
• GEOTÈRMIA
• AEROTÈRMIA
• TERRA RADIANT
• ESTUDIS ENERGÈTICS I TERMOGRÀFICS
• LOCALITZACIÓ DE CABLES SOTERRATS
• ELECTRICITAT
• FONTANERIA
• GAS

FINESTRES DE

Baix del Carme, 51
43205 REUS
info@instalgirona.com
Tel. 977 310 733
Fax 977 331 273
Mòbil 609 308 973
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Iniciàvem l’any amb una editorial que es definia com l’era de la incertesa, però mireu
d’això ja en fa un any i de coses n’han passat moltes i hem estat treballant per intentar
sortir del pou. Per això, ens hem mogut molt i hem fet moltes accions que hem escrit de
la millor manera que sabem i així en bona lletra, hem anat fent.
Què estem travessant temps convulsos no és cap misteri. Un temps que demana respostes
positives amb vista --per exemple-- als nostres agremiats, clients o als grups d’interès vinculats a l’empresa, Gremi.... En els diferents fòrums d’actualitat es parla de reinventar-se:
És la paraula de moda.
Mireu no cal que inventem res senzillament els dirigents s’han d’involucrar –aportant
coherència- no només en el negoci empresarial, sinó també considerar que són allà per
l’interès de l’empresa, del sector i també de la societat del qual formen part, i també per
als empleats que són els que treballen, els que procuren. Cal actuar de forma responsable,
hi som per a la longevitat del negoci.
Dèiem en una revista: “Som guardians del negoci i hem d’assegurar que la teulada no
cau”. Però mireu quan cadascú va a la seva, poc es pot fer. Tirar la pedra i amagar la mà
és el pa de cada dia, i per aquest camí no es va ni a Roma, ni enlloc. El que calen són
polítiques de motivació, incentivació per poder ressorgir, amb programes de millora per
les àrees degradades del sector, de l’empresa i dels socis.
Dit això, ara fa poc aconseguíem una vella reivindicació gremial i és què per fi ens atendran a la finestreta única i no caldrà anar d’un indret a l’altre pels permisos d’obres. Això
s’ha fet després de múltiples reunions…Veieu ha donat els seus fruits. Ara calen més
obres…Bé s’anirà treballant…
Ara ve Nadal i confiem que ens aculli amb calidesa: La vida s’ha de viure i es tracta de
viure-la i per viure s’ha de deixar viure i no escanyar al pròxim. I així amb una actitud
coherent també s’és decisiu amb l’honestedat per endavant d’haver-ho fet al màxim bé
possible, cadascú des del seu paper. I a poc a poc, les obres tornaran... per aquells que
ho hagin fet bé.
Sota l’aixoplug del GCBC, sempre trobareu una porta oberta a la consideració… malgrat
per tot arreu es lliuri de tot...
I insistim: ara ve Nadal gaudiu amb les vostres famílies i amb les noves perspectives que
vindran amb el nou Any, que es presenta auster, vindrà a poc a poc el confort i la calidesa
que us cal per seguir.
La Junta del GCBC
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‘Facilitem la compra a Reus’
La presidenta de la Unió de Bo·
tiguers de Reus, Leonor Bartolí
té la botiga d’uniformes Joma’s
i la de disfresses Thaïs i tam·
bé és membre de la junta de
Futbol del Reus Deportiu. Com·
promesa amb Reus afirma que
malgrat que “estem en una
època difícil sempre ho ha
estat per la petita i mitja·
na empresa. Moltes de les
coses que reivindiquem,
ja les reivindicava el ma·
teix alcalde, Carles Pe·
llicer, quan ell mateix
era el president de la
URB”. Per Bartolí la
vida té cicles que
hem de resoldre
tant a nivell col·
lectiu com a ni·
vell personal.

‘Cal ser valents, perquè
la por paralitza’
Leonor Bartolí Santana
Presidenta de la Unió de Botiguers de Reus, URB

- Com es presenta la Campanya
de Nadal?
Amb il·lusió i millor. I sinó millor,
almenys igual que l’anterior, ja
que cada vegada el comerç ofereix
més avantatges, amb més descomptes pels clients i, per tant,
els ingressos són menors.
- La novetat d’enguany consisteix
en regalar una hora de cangur?
Cada any intentem fer una quel-

com que ens diferenciï. Fa uns
anys van fer una campanya que
consistia en deixar els nens al
cinema de l’Orfeó i com que va
resultar molt per això ara hem
pensat que podíem oferir aquest
servei amb l’ajuda de dos centres privats que s’han implicat en
aquesta campanya. L’objectiu és
facilitar la compra a Reus. Ara ho
farem de prova i si va bé estudiarem ampliar-ho a tots els diven-
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dres i dissabtes de l’any.
- I per aparcar?
També des de l’àrea de Promoció
Econòmica que dirigeix la regidora Alícia Alegret s’ha impulsat una
campanya perquè el visitant pugui
aparcar tot el dia a un cost de 5
euros al dia. Tot ajuda i és valor
afegit que oferim al client potencial. Per tant, estem preparats pel
Nadal: hem fet l’espectacle de

llum de Mercadal i altres associacions comercials han fet el els arbres
de Nadal amb l’ajut dels centres escolars. Ara només calen els clients
i crear expectativa fet que ajuda
molt, com les mateixes xarxes socials.

- Tarragona s’ha posat les piles?
Reus és capital comercial perquè
no l’avaluo per les grans superfícies sinó per la seva capacitat de
reinventar-se i de conviure en una
visió de ciutat per tal d’atraure als
visitants.

- Des de l’Ajuntament s’han impul·
sat unes ajudes al comerç?
Sí malgrat són escasses uns 30.00
euros l’important és que es prioritzi
el comerç ja que el comerç és important per la ciutat i sí aquestes
ajudes funcionen que ara són ajudes que s’ajusten a la realitat que
vivim i més endavant podran ser
millors.

- Precisament un handicap és Me·
trovacesa i les grans superfícies?
La competència de les grans superfícies es podria suplir amb polítiques d’incentivació al consumidor,
ja que aquí només tenim el comerç,
el turisme i la restauració i. Les
grans empreses només generen el
4% dels llocs de treball i, en canvi,
el comerç el 90%. A Reus hi ha 2000
comerços, només que hi hagi dos
treballadors en cada botiga estem
parlant de 4000 llocs de treball. I
Metrovacesa no em preocupa, perquè no ho veig viable, i cap empresa no ho vol tirar endavant... El que
necessitem és que les botigues estiguin obertes, activades i impulsar el
teixit comercial de la ciutat, perquè
no es degradi.

- Amb la campanya de Nadal hi par·
ticipen totes les agrupacions comer·
cials de la ciutat. Aconsegueixen
anar a una?
Sí és la unió de tots els botiguers
perquè és un projecte de ciutat del
comerç de Reus. La Unió de Botiguers de Reus, URB, va néixer fa
37 anys i les missions de llavors
continuen essent vigents avui en
dia, per tant, no s’ha canviat tant.
Es tracta d’aconseguir coses per
la ciutat. La campanya de Nadal la
promou l’Agència de Promoció de
Ciutat amb l’Alícia Alegret al capdavant. N’estic especialment contenta
de la senyora Alegret, perquè quan
els partits polítics estaven de campanya va ser la primera en venir-nos
a veure i continua manifestant-se en
aquest sentit,
tot i que la
URB és apolítica. Cal que no ens i atraure els
visitants, treballant cadascú des del
seu àmbit (cultural, esportiu o comercial) per la ciutat.

- Quina relació es pot fomentar en·
tre el GCBC i la URB?
Primer haurem de tenir un apropament: Coneixeu-nos. Saber quina filosofia té cadascú i crec que
ens podem ajuda. Pot ser com que
els constructors necessiten feina
podem trobar punts en comú per
poder oferir avantatges als nostres
associats que
vulguin
fer
reformes
o
simplement
buscar
intercanvis. És
tant senzill com parlar i provar. Cal
que es facin polítiques de reactivació i amb el tema dels bancs igual
trobaríem punts en comú, ja que
nosaltres també tenim problemes
de liquiditat, ja que els bancs, ja no
donen pòlisses de crèdit han tancat
l’aixeta i tot està paralitzat. Igual
podríem fer un front comú amb els
bancs. Cal ser valents la por paralitza i amb por no es fa res. I cal
mullar-se, perquè quedant-te a casa
ningú et porta res.

‘Ens hem de diferenciar
amb l’especialització

- Quin és el repte del petit comerç?
Preparar-se pel futur, incorporant
les noves tecnologies, a través de
la formació. Podem pensar que vindran grans superfícies, però el cert
és que no ho podem canviar i davant aquest panorama el que hem
de fer és enfortir-nos i preparar-te
pel que pugui venir. Aquesta és una
assignatura pendent pel comerç de
Reus. Per això, cal apostar per diferenciar-se amb l’especialització. El
tracte al client, la imatge de ciutat i
no perdre mai de vista que és més
difícil mantenir-se que pujar.

- Què li sembla el que ha dit el mi·
nistre Wert sobre que el català ha
de ser una especialització?
Aquest senyor no viu a Catalunya.
Hauria de viure aquí i conèixer Catalunya.
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- I què en pensa d’un Estat propi?
Tot està massa complicat i és Espanya qui ha de tirar endavant com a
país. I després ja es podran potenciar les autonomies, perquè el món
és globalitat.
Pilar Crua

Pregunta & resposta
- Què s’ha de conèixer?
París
- Què és imprescindible per
anar per la vida?
Ser conseqüent amb els teus
principis
- Què li cal a un comerciant?
Ser competitiu
- Un plat de cuina?
Steak Tàrtar
- Amb qui se’l menjaria?
Amb una persona de la qual
n’estès enamorada, així el plat
seria més bo.
- Què li agrada de Reus?
L’esperit de la gent
- Quin concepte en té de l’amis·
tat?
És un intercanvi
- Què construiria a la ciutat?
Un centre per nens abandonats.

Visiteu l’exposició ‘El bosc.
Molt més que fusta’

L’Obra Social “la Caixa” i l’Ajuntament de Reus han presentat avui l’exposició “El bosc. Molt més que fusta”,
que té com a principal objectiu donar a conèixer la importància dels ecosistemes terrestres amb més biodiversitat del món. La mostra és comissariada per Francisco
Javier Gómez i es podrà visitar des del 3 de desembre
de 2012 fins al 20 de gener de 2013 a la vela instal·lada
a la plaça de la Llibertat. L’exposició El bosc es divideix
en quatre àmbits que recorren el complex ecosistema
que constitueix un bosc, amb l’objectiu de sensibilitzar
els visitants respecte la seva protecció i conservació.
Espanya té una superfície arbrada de 14.732.247 ha.
Tenint en compte que la superfície total d’Espanya és
de 50.478.782 ha, els boscos representen el 29 % de
tot el territori. El bosc no és un aplec d’arbres, és un
ecosistema caracteritzat pel domini d’aquests vegetals,
un ecosistema complex, en què els diferents elements
que el formen (arbres, arbusts, animals, fongs, bacteris...) tenen un paper fonamental i estan íntimament
relacionats els uns amb els altres. Com a component
de la biosfera, el bosc desenvolupa una sèrie de funcions ecològiques fonamentals. A més de totes aquestes
funcions, també cal tenir en compte les associades a
l’aprofitament dels boscos com a recurs i el gran valor
sociocultural que tenen per als éssers humans.

Desperfectes
a les Façanes
Aquest mes de desembre
amb la imatge hem recollit com els Bombers de la
Generalitat a Reus han intervingut en uns despreniments d’una façana del
Raval de Martí Folguera.
Un fet que comportarà
l’actuació d’una obra
de construcció.

C/ Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges) • Apt. corr. núm. 61
Tel / Fax: 977 760 476 • 43460 ALCOVER (Tgn) expomat@expomat.com
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Nadala
(d’Isabel Barriel)

Esclat de llum, tallet de plata,
estels al cel, lluna blanca,
fan de la nit, tresor i màgia.
Sirenes d ’aigua,
follets i fades,
balleu la dansa,
que el Nadal s’atansa
La junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp, GCBC
us desitja unes bones festes i un venturós 2013
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Perspectives
per a l’Any Nou
Voldria aprofitar aquest espai per fer-vos arribar algunes notícies. En primer lloc, vull recordar-vos que el 3
de desembre es va posar en marxa l’OAC Serveis Territorials, una extensió de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
pensada expressament per agilitzar els tràmits relacionats amb les regidories de Medi Ambient, Arquitectura
i Urbanisme i Via Pública. L’objectiu és fer-vos la feina
més fàcil i més properes i fluïdes les relacions amb l’administració municipal, un objectiu en el que continuem
treballant.
En segon lloc, malgrat la conjuntura general de crisi,
voldria fer-vos arribar un missatge d’optimisme. Els períodes econòmics són cíclics i encara que les previsions
apunten que la recuperació serà llarga segur que ens
en sortirem, com hem superat molts altres episodis incerts. I per fer-ho hem d’estar units, hem de treballar
en equip, agrupats si cal, posant èmfasi en la professionalitat i l’especialització, i molt atents a les oportunitats. Una d’aquestes oportunitats és en el camp de
la rehabilitació i de les reformes, un espai d’activitat
que ens acosta en la bona direcció. En aquest sentit,
entre les noves bonificacions que el govern municipal
ha establert per a les ordenances fiscals del 2013 hi
ha una bonificació del 90% de l’ICIO per a obres de
millora de l’accessibilitat i d’adaptació d’habitatges de
persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda.
Una manera de contribuir, des de l’Administració, ara
que ha passat l’època de les grans obres públiques, a
dinamitzar el sector i a fer realitat un dels eixos bàsics

Miquel Domingo
Regidor d’Arquitectura i Urbanisme

de la proposta de ciutat que defineix el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. Aquí voldria
aprofitar per agrair-vos el vostre compromís en el procés de participació que ens ha permès concretar una
proposta de planejament adaptada a la realitat i en
la que conflueixen els desitjos col·lectius pel que fa al
futur de Reus: una ciutat compacta i cohesionada, que
afavoreixi la mixtura d’usos i aposti per la recuperació
d’espais i no per l’ocupació de nou sòl.

Pregueu per l’ànima,

Josep Ferré Purqueras

Ha mort a Vila-seca el dia 9 de desembre als 69 anys.
De la Constructora Ferré.
La Junta Directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp lamenta tan sensible pèrdua i
dóna el condol a la família.
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Agronova ha sabut fer-se un
espai dins del sector
Han de tornar a fer la seva feina, que és el finançament
per tal que hi hagi circulació de capital”. Algunes de les
entitats amb les quals treballen els han arribat a dir,
literalment: “No us podem mirar en aquests moments
el vostre finançament a través d’un crèdit ICO, perquè

Agronova és una empresa que, a pesar d’haver nascut
amb temps difícils –va ésser constituïda el setembre de
l’any 2009-,i ha sabut fer-se un lloc dins el sector professional on desenvolupa la seva tasca. Aquest fet ha
comportat que cada dia que passa ens plantegi un nou
repte, la recerca d’un nou client i, per tant, un nou espai a crear i mantenir. A la vegada, això sí, l’empresa no
ha deixat mai d’atendre als clients de sempre, els quals
sempre que ens han demanat els serveis han rebut un
tracte professional, i de qualitat, ja que són ells els qui
sempre ens han respòs encarregant-nos tasques, i ens
hem adaptat a les circumstàncies de cadascun d’ells.
“L’especialització d’Agronova, dins del sector, avarca
tot el que ens plantegem i el que ens proposin, ja que
avui en dia els mitjans que tenim a l’abast per al seu
desenvolupament són amplis“ indica Albert Piñol un
dels gerents de l’empresa.
I tal com afegeix Ricard Olmos, l’altre gerent d’Agronova, “Partim de la base, que fem tenint col·laboracions i
ajudes d’altres empreses del sector o alienes a aquest,
com són: despatxos d’arquitectura, centres universitaris i de recerca o autònoms, entre altres”.
És per això que, des d’Agronova, quan es parla d’inversions i de créixer, ho fan amb prudència. “Preferim
doncs, si s’escau, subcontractar empreses, realitzant
així les obres adequadament, per no tenir que ampliar
la flota de maquinària i mitjans, o l’equip humà ”, indiquen els administradors d’Agronova.
Pel que fa a l’obra nova, tal com s’ha referit, “Subcontractar és una manera d’ajudar-nos, ja que uns disposen d’uns mitjans materials que altres no tenim i a
l’inversa i, la veritat és que no estem quiets, tot i que
la feina sola no ens bé, i més ara: van sorgint obres,
petites feines i millores puntuals per a particulars, i
encara alguna que altra promoció”. I continuen dient:
“Una de les obres que estem executant actualment, i
de capital privat, és l’ARBORETUM de la seu mundial
de la International Nut and Dried Fruit – al Mas Barrufet-, ubicat al Tecnoparc”.
A més, “durant uns anys hem treballat per entitats públiques com la Diputació, en millores als accessos de
certs pobles del territori, com són Capafonts, Cabra
del Camp o Masllorenç, a través dels Plans E, d’ajuda i
millora del territori.
Per altra banda, indiquen també que “molta gent i moltes empreses i entitats financeres s’haurien de posar
al seu lloc”, afirmen els responsables d’Agronova; “no
pot ser que les entitats financeres, per exemple, facin la
competència a una sèrie d’empreses, ja sigui des d’una
corredoria d’assegurances, a un agent de la propietat
immobiliària –API’s-, o un concessionari de vehicles.
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des de dalt ens obliguen a posar tots els mitjans i esforços en la venda d’habitatges, evidentment del banc
i a fer les hipoteques d’aquests. No tenim temps”. I,
“això no és una resposta perquè les empreses puguem
estirar del carro, i seguir endavant?”, argumentava Albert Piñol.
Tant Ricard Olmos com Albert Piñol pensen que les
obres públiques, actualment, tenen una certa mancança en la racionalització dels recursos disponibles, especialment per part de les administracions públiques.
“El sector de la jardineria pateix com quasi bé tots els
altres sectors econòmics; són uns temps complicats,
però hem de tornar a creure i a confiar amb nosaltres
mateixos i ens les nostres capacitats reals. Cal tindre
en compte que són els
constructors i els promotors que avui encara
estan en actiu els qui
poden i hauran de tornar a generar moviment
econòmic a una sèrie de
petites i mitjanes empreses especialitzades,
com som els jardiners,
fusters, serrallers, guixaires o els despatxos
tècnics, perquè aquesta
cadena no es trenqui
i puguem mantenir tots
els llocs de treball i generar-ne de nous.

EMPRESA
Agronova i Paisatge SL
Administradors: Ricard Olmos i Albert Piñol
Treballadors: 5
Tel: 977 333 281/636 726256
Info@agronova.cat
www@agronova.cat
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XXII Biennal Internacional de
Fotografia de l’Esport
El Centre de la Imatge Mas Iglesias (pl.
de Ramon Amigó, 1) acull l’exposició “FOTOSPORT 2012. XII Biennal Internacional
de Fotografia de l’Esport”, que organitza
el Club Natació Reus Ploms. En el mateix
acte es farà el lliurament de premis de
FOTOSPORT 2012 i del Saló Internacional
de Fotografia EUROPA 2012. FOTOSPORT
2012, de temàtica únicament esportiva,
ha tingut una participació de 1510 obres
de 248 artistes procedents de 36 països
d’arreu del món. La mostra es podrà visitar fins al 19 de gener al CIMIR.
Coincidint amb l’acte de presentació de
FOTOSPORT també es va presentar i lliurar els premis del “XII Saló Internacional
de Fotografia EUROPA 2012”. Aquest saló
correspon a una segona època del saló
que es va organitzar a Reus des de 1973
al 1993. Ara s’ha recuperat amb un format totalment
renovat i amb la mateixa idea de portar el nom de Reus
cap a Europa i el món dins l’àmbit de la fotografia. EUROPA 2012, amb temàtica lliure, paisatge i foto creativa,

ha estat un èxit rotund, ja que hi han participat 5268
obres de 476 autors procedents de 57 països de tot el
món. Al CIMIR es podrà veure un àudiovisual amb totes
les obres premiades.

www.aisladur.com
Especialites en reformes
i manteniments
C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
43206 REUS
Telf.- 977.326.179

P

646 511 780

cbr@grup-clau.cat
www.grupclau.cat

E-mail: raul_aisladur@hotmail.com

TA APARIADO
E
L
R
A
ESPECIALITAT
EN REPARACIONS i REFORMES
Salvador
Amorós Marimón
977 88 71 72
646 22 70 56
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Techos continuos o desmontables
Trasdosados - Tabiques pladur
Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
Todo tipo de decoraciones
Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

………………………………………………………………………………

C/Terrissaires, 1
Polígon “La Cometa”
43700-El Vendrell
Tel.: 977 661 951
977 664 067

Pas de piles, 28 Pol.Ind. Laverno
Carretera Sant Sadurni-Gelida
08739-Subirats
Tel. 938 91 33 21

Els Premis Bonaplanta
2012 guardonen la
restauració de la Bòbila
Sugranyes

Camí de Reus, s/n
43391-Vinyols i els Arcs
Cambrils
Tel.: 977 360 836

Els Premis Bonaplanta 2012, organitzats per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, han atorgat el premi de
Rehabilitació al projecte de «Restauració de la Bòbila
Sugranyes. Centre d’Interpretació de la Producció Ceràmica. Primera Etapa Consolidació estructural», executat
per Figuerola Gavaldà Romera Arquitectes.
L’acte de lliurament dels premis que es va celebrar el
passat mes hi van assistir i recollir el premi el regidor
de l’àrea d’Arquitectura i Urbanisme, Miquel Domingo,
l’arquitecte dels Serveis Tècnics, Gabriel Bosques, i els
arquitectes Joan Figuerola, Joan Gavaldà i Jordi Romera,
autors de la rehabilitació. Aquest premi està adreçat a
l’execució d’aquells treballs de rehabilitació d’instal·lacions o béns mobles industrials, tècnics i científics.

Pl. del Nen de les Oques, 8
43202-Reus
Tel.: 977 312 502

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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La diversitat és el fil conductor
al Parc de Nadal de Reus

El Parc de Nadal de Reus, que organitza l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Reus, obrirà les seves portes el dijous, 27 de desembre de 2012 i fins al 4 de
gener, en horari de tarda. La nova edició té com a fil
conductor la diversitat, entesa com un concepte ampli i obert: diversitat de gustos, d’activitats, de persones... Les entitats aportaran la seva especial visió
sobre una diversitat reflectida al cartell del Parc com
una gran espiral de colors de les que es desprenen
mil i una activitats. En aquest cartell també destaca
la tipografia “Anna Beta” que neix de la imaginació i
la mà d’ Anna Vives, una noia amb síndrome de Down

què, a través de la Fundació Itinerarium treballa per
la integració, creixement i desenvolupament de les
persones amb aquesta afectació.
Davant de l’actual escenari econòmic, el Parc de Nadal ha optat per reduir l’horari d’obertura. Aquesta
edició, el Parc obrirà de les 15:00 h fins a les 21:30,
amb l’excepció del 31 de desembre que tancarà a les
20:00 h i el dia 1 de gener que romandrà tancat. El
Parc, en aquesta segona edició a l’edifici de Fira de
Reus (Tecnoparc), comptarà de tota la superfície ocupada; més de 6.000 m destinats al lleure d’infants i
famílies en aquest període de les festes nadalenques.

ALQUILER, VENTA, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
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INSTALACIÓN,
DE GRÚAS
TORRE
YINSTALACIÓN,
MONTACARGAS
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

REPARACIÓN
YTORRE
MANTENIMIENTO
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DEREPARACIÓN
GRÚAS
Y MONTACARGAS
Avinguda del Progres, nº 2
Polígon Industrial
Pedrafita
E GRÚAS
DETORRE
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MONTACARGAS
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43470
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CAMP
Avinguda
delDEL
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Telf: 977 844Polígon
547Y
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Fax:
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www.cormesa.com
cormesa@cormesa.com
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2 del
Telf: 977del
844
547
/ Fax:
977Progres,
844 548nº 2
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MONTACARGAS
www.cormesa.com
/ cormesa@cormesa.com
Polígon
IndustrialPolígon
Pedrafita
Pedrafita
43470 LA SELVA43470
DEL CAMP
LA SELVA DEL CAMP
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844977
547844
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Avinguda del Progres, nº 2
www.cormesa.com
www.cormesa.com
/ cormesa@cormesa.com
/ cormesa@cormesa.com
Polígon Industrial Pedrafita
43470 LA SELVA DEL CAMP

Telf: 977 844 547 / Fax: 977 844 548
www.cormesa.com // cormesa@cormesa.es
cormesa@cormesa.com
www.cormesa.es
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Tel. 977 333 756 Fax 977 313 197 insareus@hotmail.com
Pl. Pare Gil, 8B • 43202 REUS (Tarragona)

Videovigilància i Sistemes de Seguretat de Reus, s.c.p.
C/ Camí de Valls, 81-87 nau 11 - Redessa - Reus
977 301 764 info@visser.es · www.visser.es

DESDE 1939

ALUMINIOS CASTIDUR S.L.

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.

VENTANAS - PERSIANAS - MOSQUITERAS - ETC…
CONSULTE NUESTRAS OFERTAS ESPECIALES
C/ del Sofre nº 10, Nave 20 Pol. Ind. Riu Clar - 43006 TARRAGONA
Tel. 977 08 16 42 / Fax 977 54 68 33 / Mòb. 637 588 694
aluminioscastidur@gmail.com

Oficinas, Talleres y Exposición:
C/ Tetuán, 1 (Esq. Av. Carrilet) - 434205 REUS
e-mail: ifa@ifa.cat

Tel. 977 75 46 44
Fax: 977 75 49 00

• CONSTRUCTORS DE NATURA
• JARDINERIA INDUSTRIAL
• VIVERS DE PRODUCCIÓ
• VENDA AL MAJOR I DETALL
• FLORISTERIA LISARTFLORAL
• EVENTS EN GENERAL
• SERVEI DE CAFETERIA
C. Sant Antoni 13 - Tel. 977 85 00 59
Fax 977 76 88 14 - 43330 RIUDOMS
oficines@vivers-jordis.com

-ELECTRICITAT
-FONTANERIA
-CLIMATITZACIÓ
I N S TA L · L A C I O N S

&

Manuel Espinosa
& 636 209 104

MANTENIMENTS

Francesc Oller
& 620 792 990

servi.ma.f@hotmail.com

-CALEFACCIÓ
-ENERGIA SOLAR
-BUTLLETINS

C/ Bertrán de Castellet nº 2A, local derecha. REUS 43203 Tarragona

ferros poch, s.a.
Pol. Ind. de Constantí - Av. de les Puntes, s/n - 43120 CONSTANTÍ
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52 - a/e: fpoch@ferrospoch.com
www.ferrospoch.com
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Reus, escollit seu del Campionat
del Món de Patinatge Artístic 2014

La Real Federació Espanyola de Patinatge (RFEP) ha
designat la ciutat de Reus com a seu del Campionat
del Món de Patinatge Artístic del 2014 en la seva Junta
Directiva que s’ha celebrat el dissabte 15 de desembre
a la capital del Baix Camp. La candidatura reusenca,
presentada de manera conjunta pel Reus Deportiu i
l’Ajuntament de Reus preveu l’organització del campionat del 28 de setembre al 12 d’octubre de 2014 al
Pavelló Olímpic Municipal de Reus. El Comité Internacional de Patinatge Artístic havia concedit a la RFEP la
organització del Campionat del món 2014, i aquesta
s’ha decantat per la candidatura reusenca d’entre totes
les ciutats que optaven a acollir el certamen.

El proper 8 de març de l’any 2013, d’acord al calendari
aprovat, es constiturà formalment el comitè organitzador del mundial, coincidint amb l’organització a Reus
del Campionat d’Espanya de grups Show els dies 9 i 10.
Posteriorment, el Comitè Internacional de patinatge Artistic de la FIRS, presidit per Margaret Brooks, ratificarà
el projecte esportiu i el calendari definitiu de la prova.
Ara, un cop celebrada la proclamació de Reus com a
seu del mundial, els diferents estaments implicats en
l’organització hauran de ratificar els acords, aprovar el
contracte programa i el Pla Director del Campionat.
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El Gremi sosté que el 2014
tot anirà millor
Donada l’actual conjuntura el Gremi
va dir en la tradicional festa de Nadal que cap el 2014 tot anirà millor.
Va anunciar que cal unificar criteris
i que cal superar la crisi que està
essent un desastre. Joan Mercader
Secretari General de la FEGCO va dir
que potser amb el projecte Barcelona World es podria motivar feina
pel sector. Es va destacar la participació de totes les persones implicades amb el gremi i dels presidents
que ha tingut l’entitat. L’expresident
del Gremi, Miquel Vilella, va dir que
“els constructors són víctimes quan
sempre han sigut motor, però assenyalar que el què compte és la societat civil”. Per part de l’expresident,
Pere Vinaixa va indicar que el GCBC
ha de defensar la dignificació dels
seus membres.
A l’acte hi va assistir, a part dels esmentats, el regidor Miquel Domingo
de l’àrea d’Arquitectura i urbanisme que integra habitatge, el president de la Cambra de Comerç Isaac
Sanromà i els presidents i vicepresidents del GCBC, Gregori Salvat i
Gerard Prats. També hi col·laborà,
Lluís Salvat i el president de la Germandat i Confraria.
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El Banc del Gaudí
Centre se’n va de Reus
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
ELECTRICIDAD
GAS
INSTALACIONES REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

C/ Victoria Nº28 Reus Tl. 676472821

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
alegre@instalalegre.com

El banc que s’exposava al Gaudí Centre se’n va per
desavinences amb l’Ajuntament de Reus, que ha deixat
que s’esgotessin totes les vies, perquè la peça es quedés a la ciutat, segons els propietaris, Francesc Riera
i Antoni Sentís, “per manca de diners”. Segons Sentís
hi havia vàries fórmules de finançament: Lloguer en
opció de compra, que ho subvencionés la Diputació
Provincial de Tarragona, entre d’altres possibilitats. Els
propietaris, que afirmen tenir un certificat d’autenticitat
de la peça, expedit pel departament de Cultura de la
Generalitat, havien proposat realitzar un conveni amb
una assegurança per pagar-lo durant quatre anys: La
idea era lliurar als 3 milions de visitants anuals que
visiten la Sagrada Família de Barcelona un tríptic de
reclam i només que un 5% dels turistes es desplaces a
Reus això sol suposaria una gran activitat per la ciutat,
ja que aportaria reactivació econòmica per Reus, tant
a nivell del sector comercial, com de la restauració.
Segons ha informat Sentís i Riera ara el Banc s’anirà
a París en unes inversions que s’han interessat i sí no
l’adquireixen sortirà a subhasta mundial i podria acabar
en un museu de la xina...o de París. El GCBC en el seu
dia va donar suport a la iniciativa, ja que va realitzar
una visita guiada al Gaudí Centre. Per tant, Reus s’ha
deixat perdre moltes coses de Gaudí, com la Façana de
Misericòrdia, la font de Can Vicenç i els polítics de la
ciutat no han sabut donar la talla.
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130è aniversari de la
inauguració del Teatre
Fortuny
El passat 16 de novembre, es va
commemorar el 130è aniversari de
la inauguració del Teatre Fortuny
de Reus. El segon en magnificència
de la seva època, com corresponia
també a la segona ciutat de Catalunya. Tot plegat un èxit aclaparador.
L’òpera, versió concert Faust, magníficament interpretada, fou la mateixa de la funció inaugural. El nombrosíssim públic que va omplir el
teatre amb la indumentària pròpia
d’aquell llunyà 1882, donava goig
de veure, en especial les dones. Ells
i elles també, amb les seves ulleres, les joies, rellotges, anells,
guants i barrets de copa. Elles,
amb les seves bosses, moneders, plomes i plomalls, tocats
exuberants amb prominents
escots. Faldilles llarguíssimes i
amb cua, que feien pensar en
invisibles i pesades enaigües,
portamonedes, vanos, i més complements de l’època que les feien
encara més lluïdes. En especial
quan es van mostrar en el ball que
va seguir a la funció. Estic segur
que hi ha molt més a dir i tot en
la mateixa direcció de la feina ben
feta. Altres teatres mundialment coneguts, ja s’han interessat per fer

quelcom de semblant.
I per cert, qui va fer la feina ben feta.?
Doncs el Bravium. I qui o què és
el Bravium.? Doncs tothom ho sap.
L’entranyable teatre del carrer de la
Presó. El qui més actuacions fa al
seu escenari i també al bar, de tots
els teatres de Reus. ¿I com pot ser
això, si més aviat és una entitat que
passa en bona part desapercebuda
i no surt gaire als mitjans de comunicació.?. Aquí jo no sé que dir. O
potser sí. Perquè ben bé la resposta
ens la dóna la organització d’aquest
sarau de la commemoració del nos-

Miquel Vilella Suazo
Expresident del Gremi de la Construcció del Baix Camp, GCBC
Riudecanyes. l’Institut Pere Mata, el
mercat dels dilluns i el Reus, París
i Londres que no és cap fatxendaria. Modernisme a dojo! Cases fetes
per senyors que, finalment, en bona
part no les van poder gaudir, però
aquí les tenim per els nostre gaudi i admiració dels qui ens visiten.
I clar, tot plegat va ser capaç d’engendrà personatges en tot l’espectre de les arts, però també en altres
manifestacions, que van fer dir a
un pintor famosíssim mundialment
i tocat per la tramuntana, que ell
també era de Reus. Però posem-nos
de peus a terra. Els que sí són
de Reus, és igual que hi hagin
nascut com no, són la Junta del
Bravium amb el seu president
Jaume Amenós al capdavant.
Elles i ells d’una manera desinteressada, per una banda,
i molt interessada per l’altra,
com és fer quelcom per la ciutat,
i d’una manera sorprenentment callada ens han donat una lliçó sense
proposar-s’ho de reusenquisme del
millor. Tot el nostre reconeixement
per haver fet un acte com aquest
que veurà història.

‘El Bravium ens ha donat
una lliçó de reusenquisme
del millor’
tre primer coliseu. És curiós com el
teatre més humil de Reus enalteix al
més esplendorós. Jo crec que aquí
rau l’autèntic reusenquisme. Aquell
que parla poc i fa molt. Aquell que
va ser capaç de fer aquest teatre
i moltíssimes iniciatives més com
l’utòpic canal de Reus Salou i per
això van fer el Carrilet, el Pantà de
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Més de 325 jocs en català, a la venda
en botigues del Baix Camp i el Priorat
El Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura
torna a posar en marxa, com cada
any, la campanya “Jocs en català”
per donar a conèixer l’oferta comercial de jocs i joguines en català i
també les botigues en què les consumidors en podran trobar.
Col·laboren en aquesta campanya
17 establiments: Abacus, Galatea
Llibres, Juguettos-Interkits, Joguines
Guasch, Joguines Mar i Cel, Joguines Segú, Joguines Somnis, Llibreria
Gaudí, Magatzems Chacón i Tomàs
Barberà a Reus; Joguines Rialles i
Zacaries Jac (al Port i a la Parellada), a Cambrils; El Llapis, Estanc
M. Pilar i Mikilàndia a Falset, i Esclat a Vinyols i els Arcs. També hi
col·laboren dues botigues virtuals:
www.productesdelaterra.cat i www.
raletralet.cat.

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ
TERRES PER A JARDINERÍA
PEDRES PER A DECORACIÓ
ÀRIDS I CONSTRUCCIONS GIL, SL
Tel. 977 313 141
www.aridsgil.net - aridsgil@aridsgi l s l . c o m
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Aplicació de la Inversió del Subjecte
passiu en el sector de la contrucció
Joaquim Coma i Borsot del despatx de Pich Associats,
de Barcelona, convidat pel secretari general de la FEGCO, Joan Mercadé, va realitzat el passat 12 de desembre
a la seu de la Federació de Tarragona, una exposició
sobre el tractament de la nova lletra f ) de l´article 84
de la LLei de l´IVA, introduida per la LLei 7/2012 i on
s´indica quan es d´aplicació la inversión del Subjecte
passiu en les obres de construcció.

Segons va insistir Coma, per aplicar la Inversió del subjecte passiu, s´ha de tractar d´execucions d´obra de urbanització de terrenys o de construcció o rehabilitació
d´edificacions, tal i com defineix la llei de l´IVA, i sempre que aquestes operacions es facturin a empresaris.
En cas d´intervindre subcontractats a la obra, aquests
també hauran d´aplicar la Inversió.

CONTENIDORS
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VICTOR CATALË, 23. POL. AGRO REUS

PROPERA OBERTURA
C/ RECASENS I MERCAD, 45 - POL. AGRO REUS

Bastides de qualitat al
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.:al977.84.20.24
Bastides de qualitat
Fax: 977.84.12.35
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35
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Entrevista del Gremi per aconseguir
millors condicions pels agremiats

El president del Gremi, GCBC, Gregori Salvat i Isidre Domènech de la
junta directiva estan mantenint una
sèrie d’encontres amb els responsables polítics de la xarxa de clavegueram i d’Aigües de Reus. Concretament amb el regidor Sebastià
Domènech Bosch, que a banda de

Geología

l’àrea d’esports, és president de
l’empresa municipal Aigües de Reus
i també es va reunir amb Marcos
Massó Caballé, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus.
El Gremi està tractant d’aconseguir
millors condicions pels constructors
en les connexions a la xarxa de cla-

Medi Ambient

vegueram i amb les escomeses. De
moment el tema està en converses
i en quan s’arribi a un acord que es
preveu que s’hi arribi es farà públic.
L’objectiu del GCBC amb aquesta
acció és vetllar pel futur del sector.

Hidrogeología

Geotècnia

NOUS
SERVEIS

MICROPILOTS

Cambrils

Passeig La Salle 9, 1r 1a
43850 Cambrils, Tarragona
Tel. +34 977 368 089
Fax. +34 977 368 046
info@geomediterrania.com

GEOTÈRMIA

Barcelona

Av. Josep Tarradellas, 91 - 95
08029 Barcelona
Tel. +34 93 363 43 99
Fax. +34 977 368 046
barcelona@geomediterrania.com

ESTUDIS D’IMPACTE
I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

www.geomediterrania.com
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servei total a la construcció
forjats
ceràmica tradicional
materials d’unió
servei camió-grua

paviments
revestiments
reforma integral
de cuina i bany

Carretera de Cambrils a Reus, Km. 3
43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. 977 850 840 Fax 977 768 356
info@gero10.com
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Nou concurs per Plana Hortoneda
En aquesta ocasió es tracta del 9è concurs de paletes comarcal del Baix Llobregat.
S’ha realitzat –segons s’ha informat a la redacció de la revista

La Façana - durant el darrer mes i es tracta del 9è Concurs
Comarcal de Paletes de Sant Boi de Llobregat, dins la Fira de
la Puríssima organitzada pel mateix Ajuntament.
El concurs l’ha organitzat el Gremi de Constructors d’Obres del
Baix Llobregat, que forma part del de Barcelona.
L’obra realitzada es tractava de la construcció d’una font
d’obra vista amb trencadís d’estil gaudinià, de construcció
tradicional.
La parella guanyadora de la construcció va ser Aleix Plana i
Vasile Safta. En segon lloc van quedar Ramon Oliveres i Josep
Rius.
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La imatgeria religiosa als
carrers de Reus

Josep M. Salvadó Bigorra
Expresident de la Confraria de Nostre Pare
Jesús a la Columna i de la Germandat de
Sant Antoni de Pàdua

La capella de la Mare de Déu del Carme

melites del carrer de la Font, que hi tenien col·legi, tancaren la casa i la buidaren, i van anar a Tarragona. Vaig
Carrer Alt del Carme, número 5 (III Part)
viure les gestions per adquirir-los l’altar que tenien a la
Passaren uns anys i la capella estava buida, fins que nostra ciutat, fet que aconseguírem. L’altar era format
s’aturaren les alteracions revolucionàries. Quan pensà- per dues peces: la taula i la capella. Dues peces ben
rem en el meu germà (es refereix al germà de Josep treballades. El meu germà i jo ens lliuràrem a muntar
tot un altar, que talment, semblava el d’una església i,
Olesti i Trillas) d’encarregar una
per tant, resultà el més vistós
nova imatge, una persona devoque mai es pogué contemplar
ta n’oferí l’actual, també de guix
als nostres carrers.
i procedent de l’escola d’Olot.
Els temps moderns, que tant
Amb el meu germà, que al cel
troben la tranquil·litat dels carsia, i amb les famílies pròpies
rers amb la seva intensa circuemprenguérem la tradició, amb
lació, tan diferent dels temps
la variant que muntàrem la capassats en què no eren conepella als magatzems de casa
guts els vehicles de carburants
nostra, per evitar els maldecaps
i només circulaven els carros
d’abans, ja que es més fàcil l’aragencials del transport i dels
ranjament i la neteja i, el més
pagesos quan, al capvespre,
important, permetia tancar les
retornaven de la jornada del
portes ala nit i dormir tranquils.
camp, fins i tot, les bicicletes
Aquest trasllat només es reaeren ben escasses, ens obligalitzava per les festes patronals
ren a trencar la tradició, ja que
del carrer.
feia impossible l’estacionament
Tinc la satisfacció, tant de la
dels vianants pel davant de la
família del meu germà com la
capella. Nosaltres, però hem
meva, de lluir-nos com ningú en
continuant honorant cada any
el muntatge de l’altar, farcit de
la seva festa celebrant una misflors obsequiades pels devots i
sa al convent de les clarisses de
un gran nombre d’enllumenats
la Divina providència i sempre
de cera i de canelobres elèctrics
hem tingut oberta la vidriera de
i adornat amb roba de cobrellits Mare de Déu del Carme actual
la santa i hem omplert al màde color fosc, fins que compràxim
de
flors
el
fons
de
la
fornícula, al mateix temps que
rem uns cortinatges de domàs vermells que envoltaven
els
propietaris
de
la
casa
cuiden de la seva il·luminació.
la capella.
L’altar,
el
regalàrem
al
convent
de les clarisses, com
Un anys després, no recordo quants, les monges cartambé cedírem a una església els canelobres metàl·lics
d’electricitat.
D’ençà a uns anys, novament s’ha reprès la devoció a
la Verge del Carme baixant la imatge de la fornícula i
exposant-la als baixos per la devoció de la gent, alhora
que diferents actes públics se celebren al carrer en el
dia del Carme.

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Seguirem en més informació i història, aquest cop sobre la capella de la Mare de Déu de la “Carxofa” . A què
no sabeu de quina Verge es tracta? Us ho explicarem
en el proper número de la revista La Façana. No us ho
perdeu sinó no ho sabreu!

www.andamiostejeda.com
Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria de Nostre Pare
Jesús a la Columna i de la Germandat de
Sant Antoni de Pàdua

Dolça, benigna pau

La matinada és amb el fred més pura;
Les muntanyes, de boira s’han velat.
Pels aires autumnals la ratxa esquiva
De l’arbre espolsa el desolat capcim.
Del cel cau l’aigua a fils, gelada i viva
i han reverdit els camps sota el plugim.
I dins el bosc humit torna a ésser clara
la veu del fontinyol sota el penyal
Que, vestint-los de molses, hi prepara

Els caminets joiosos de Nadal

Amb aquest dolç despertar amb aquests caminets joiosos és com hem d’actuar com hem d’aconseguir sentir-nos. I d’aquesta manera tindrem el món aprop i les
perspectives aniran aflorant i podrem tirar endavant
amb el suport i lideratge de les persones que tinguin
seny i que creguin en la humanitat i en els éssers humans.

Ara venen temps de Nadal

I és amb aquest propòsit que hem de recollir-nos amb
els que estimen, sinó quin sentit té tot plegat. No és
pot perdre el nord. I si el perds els que us agrada llegir
trobareu formules per obrir portes...
Però, ara que ve Nadal i toca aprendre del que realment
val, aprofito l’avinentesa, per dir-vos, remetent-vos al
Nou Testament, els Reis d’Orient o simplement els Reis

o els Reixos, uns mags que guiats per un estel, van
portar regals a Jesús. Explica com l’estel els guiava i
gràcies al sentit de Déu, al sentit, de germanor i de
comunió de creure en el bé van arribar a bon fi.
Crec que des de la Confraria i la Germandat hem de
ser fidels a allò que volem dins lo racional, és a dir,
no s’ha de sucumbir, ni sacrificar a ningú, sinó com a
germans/es tirar endavant. Sempre hi ha algú disposat
a donar-te un cop a l’espatlla d’ànim, de situació, de
treball si cal, de renovació, i si no és així llavors vol dir
que no ho saben fer prou bé i els que van davant els
que dirigeixen cal que s’apliquin en l’exemple i què ho
aprenguin a fer, mostrant la seva humilitat a través del
perdó. Un altre dels camins que s’haurien d’obrir per
Nadal. D’aquesta manera el món canviaria i guanyaria
en política saludable i s’obtindria el bé i les pèrdues es
convertirien en guanys!
Perquè cal que participeu en actes solidaris no per
compartir el dolor de la humanitat sinó perquè aflori
l’esperança i les perspectives... Sí feu la vida més fàcil
als demés, de pas ells hi faran la vostra i si no és així
han de començar... Per això, la meva missió és encomanar-vos, esperant el miracle, però mentrestant hem de
viure. Com?. Sí has donat... t’han de donar... I si t’ho
prenen obtenir una oportunitat.
Però ara ve Nadal què tingueu unes bones festes i tal
com proclama el vers de Nadal que siguin dolces.

Germandat de Sant Antoni de Pàdua i
Confraria de Nostre Pare Jesús a la Columna

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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Visita de l’alcalde i la
regidora d’ensenyament
a les escoles

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- VALLES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA

WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
C/ Arquitecte Caselles nº 21 bx Reus
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora de l’àrea d’Ensenyament i Política
Lingüística, M. Dolors Sardà, han visitat
aquest mes passat les escoles Marià Fortuny i Rosa Sensat. Aquesta visita s’emmarca dins de la ronda de trobades que
la regidora realitza regularment a les escoles i instituts de la ciutat. Els responsables dels dos centres han ensenyat les
instal·lacions a les autoritats municipals.

A la trobada s’han tractat diferents qüestions relacionades amb els centres escolars, i l’alcalde i la regidora han agraït
la seva tasca educativa. Les trobades
tenen l’objectiu de conèixer d’aprop les
inquietuds de cada un dels centres, la
seva tasca educativa, així com poder
establir ponts de comunicació directes
amb les escoles i els instituts.

Els centres cívics de Reus s’impliquen
en el Voluntariat per la llengua
Durant el mes de novembre la dinamitzadora del programa Voluntariat per la
llengua del CNL ha visitat els sis centres cívics de Reus per explicar aquest programa de foment de l’ús de la llengua catalana als usuaris que hi fan alguna
activitat a fi d’arribar a tots els barris de la ciutat. Les visites van començar
al Centre Cívic Llevant i van continuar al Migjorn, al Ponent, al Carme i al Mas
Abelló i van acabar al Centre Cívic Mestral. El Voluntariat per la llengua es va
explicar a les persones inscrites en alguns de la gran varietat de cursos que
s’imparteixen en aquests espais.
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La jornada es va fer a la seu d’Activa Mútua i va
estar molt concorreguda

D’esquerra a dreta: Enric Roda d’Apemta; el jutge, Francisco Javier
Sánchez, Miquel Benabarre i Joan Miquel Benages d’Activa Mútua.

Apemta i Activa Mútua organitzen una
jornada sobre la Reforma Laboral
L’Associació Provincial d’Empresaris del Metall de Tarragona (APEMTA) ha organitzat juntament amb Activa
Mútua una jornada que va tractar de les “Primeres interpretacions judicials sobre la Reforma Laboral”. La
jornada, que es va fer el passat dia 28 de novembre, a
la seu d’Activa Mútua la va protagonitzar el Magistrat
Jutge del Social de Tarragona, Francisco Javier Sánchez
Icart i la presentació va anar a càrrec d’Enric Roda, president d’APEMTA i de Miquel Benabarre, secretari general d’Activa Mútua.
El magistrat va fer una exposició dels punts més importants que es modifiquen amb l’entrada en vigor de
la nova Reforma Laboral, com les indemnitzacions en
els acomiadaments improcedents. A propòsit d’això, el
jutge Francisco Javier Sánchez, va indicar que els treba-

lladors que portin més de 28 anys a l’empresa la seva
indemnització, en cas d’acomiadament, es calcula a raó
de 45 dies per any de servei en un màxim de tres anys.
Val a dir que el nou criteri general sobre la indemnització amb la nova reforma pels nous contractes és de
33 dies de salari per any de servei amb un màxim de
24 mensualitats. Pel que fa al nou contracte indefinit
de suport als emprenedors, Francisco Javier Sánchez va
proclamar, que té importants bonificacions en matèria
de Seguretat Social i Fiscal i què ofereix un període
de prova d’un any a tres, que possibilita l’anàlisi de
les capacitats i aptituds del treballador. En contra va
comentar que només s’hi poden acollir les empreses de
menys de 50 treballadors.
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Conforme l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals
proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP amb la finalitat
d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti al contrari.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent
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variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.
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a
c
i
Lúd

Endevinalles
1.- Passo la vida fent voltes, caminant a poc
a poc però per més que camino sempre estic
al mateix lloc

Sudoku

2.- Endevina, endevinalla, Quin és el cuc que
pica la panxa?
3.- Faig de savi i de talòs,
faig de vidu i de promès,
faig de ric i de pagès,
ploro i canto com si res,
faig de tot i no sóc res.

9

8 9 1 2

4.- Una dama enmig d’un prat
que duu vestit
de seda i brocat.

3
7 2 4

8 1

5.- A molts vesteix i no és sastre,
i alimenta a molts també,
i encara que algú el maltracta
no en diu mal, sempre en diu bé.

Troba les 7 diferències

9

4

9 8

5 8

6

4

5

9

4

5 6 3

1

2 4

6

3 9

Pressupostos sense
compromís

6 1 8 7 2 4 5 3 9
9 4 7 5 6 3 2 8 1
2 5 3 9 8 1 6 4 7

5.- El be

5 8 9 6 7 2 4 1 3

4.- La serp

1 7 6 4 3 9 8 5 2

3.- El comediant
2.- El cuc

impereus.sl@gmail.com
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4 3 2 8 1 5 9 7 6
3 6 5 1 9 8 7 2 4
8 9 1 2 4 7 3 6 5

1.- El rellotge

7 2 4 3 5 6 1 9 8

Solucions endevinalles:

Prades
La Febró

Agrupa els constructors i empresaris de la comarca
per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i
posa a disposició dels seus agremiats els serveis de:

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

La Selva del Camp
Maspujols
Riudecols
Almoster
Les Borges del Camp
Castellvell

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

Vilanova d’Escornalbou
Montbrió del Camp
Vinyols i els Arcs
Colldejou
Montroig del Camp
Cambrils

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos - 43202 REUS
Tel. 977 32 30 13 - Fax 977 33 00 96
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.com
www.gremiconstrucciobaixcamp.com

