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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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Impulsar la rehabilitació i millorar l‘eficiència
energètica
Des de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) s’ha impulsat darrerament
una defensa aferrissada per intentar que es reactivi el sector. Una iniciativa que té el suport del Gremi de Constructors d’obres de Barcelona i també el nostre el del Gremi de la
Construcció del Baix Camp GCBC. Són tres punts claus: En primer lloc l’anunci del govern
d’aplicar l’IVA reduït aquest ha de ser al 4% per les obres de rehabilitació i renovació de
vivendes. Sí el cost fiscal del consumidor es redueix al 4% aquest es veurà incentivat a
complir amb les seves obligacions tributàries i lògicament la recaptació augmentarà cosa
que fins ara no passava, ja que molts donats els preus opten per fer les obres de forma
irregular. Penseu que l’incentiu és menor si la tributació es fa al 10% (al 8%, a partir del
juny del 2010 i al 7% amb anterioritat amb aquesta data). Per tant sí s’opta per un 4%
tots hi guanyem!
Un segon punt és flexibilitzar el concepte de renovació de vivendes: Donem suport a implementar una vegada per totes un vertader pla per l’impuls de la rehabilitació i millora
de l’eficiència energètica dels edificis construïts (PIRMEF). Aquest pla ha de contemplar la
possibilitat de què la renovació d’un edifici d’ús no residencial es pugui dedicar després
de l’obra efectuada a ús residencial.
Un pla que passa per avaluar el consum energètic dels edificis públics existents per tal
de reduir un 50% el seu consum i restablir la seguretat i accessibilitat d’aquests indrets.
Estimular amb ajudes i desgravacions fiscals la millora dels immobles existents en matèria
d’aïllament, seguretat, etc... I aplicar tal com s’ha esmentat l’IVA reduït en aquestes actuacions. Una altra via a seguir seria accelerar l’aplicació de la Inspecció Tècnica d’Edificis
ITE ens tots els parcs existents, introduint la certificació energètica i finalment aplicar un
programa específic de millora en les àrees degradades de les ciutats...
Amb tot això ja tindríem molt a guanyar!
Però, sobretot, és molt important no deixar de banda a les constructores petites. A les
petites constructores com les del GCBC que són les que mouen el país i com a tals esdevenen la vertadera riquesa del país. D’aquesta manera afloraria l’economia real, contribuint
a reactivar la construcció amb major intensitat i incrementant la recaptació fiscal.
Uns plans que de ben segur esdevindrien el primer maó, el primer esgraó cap a la recuperació.
Benvinguts siguin a les portes d’un Nadal que s’acosta sota el fred punyent de la incertitud.
Junta directiva del GCBC
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‘Les inversions han de facilitar
la vida als ciutadans’
Mercè Dalmau Mallafré,
alcaldessa de Cambrils
Mercè Dalmau va aconseguir l’alcaldia a les passades
eleccions municipals del 2011, pactant amb el PP i la
PLIC. Militant de CDC des del 2003 abans de fer-se
amb l’alcaldia Dalmau va realitzar una rigorosa tasca
com a regidora a l’oposició. Llicenciada en Pedagogia i
Màster en Logopèdia, és també vicepresidenta primera
del Consell Comarcal del Baix Camp. La seva trajectòria l’ha vincula a diferents associacions i entitats de
Cambrils. Professionalment ha destacat com a tècnica
assessora al Patronat Català Pro-Europa, des de l’any
1993, un òrgan que actualment es denomina Patronat
Catalunya-Món.
- En plena efervescència de la crisi quins projectes
constructius tenen en perspectiva al municipi?
Complicat, però tot i amb això, estem apunt de començar una nova rotonda a l’antic traçat de la N-340
i aquesta plaça unirà dos barris el de la Pallisa i el de
l’Eixample de l’estació que històricament han estat separats i què, per tant, integrarem junt amb l’antic traçat
de la N-340.
Amb els temps que corren el què prioritzem és que
qualsevol inversió que fem faciliti la vida dels nostres
ciutadans.
- Aquesta obra suposarà l’enderroc del pont de l’antiga
N-340?
Encara no. És un dels nostres objectius però amb
l’aportació que va fer l’Estat a l’Ajuntament quan va
traspassar l’antiga nacional, l’anterior equip de govern
va considerar què amb això s’havia de fer un passeig
i amb el que quedava de l’aportació ara farem la rotonda. Per l’enderrocament del pont, que suposa un
inversió molt més elevada, es va
parlar d’un conveni que en realitat
no es va signar mai. Per l’equip de
govern actual és una reivindicació
que tenim pendent i cada any des
de CiU ho presentem com a esmena,
perquè es destini una partida del pressupost general
per l’enderroc del pont.

‘Les dones aportem molt
en tots els àmbits’

- I la restauració de la muralla de Cambrils?
Ara hem rebut uns 200 mil euros del pressupost general de l’Estat per a fer unes feines de restauració i
recuperar el nostre patrimoni històric i aquestes obres
també preveiem que comencin imminentment.
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- Tenen previst fer unes jornades
del Pla de Barris?
La Llei de Barris està en el seu punt
final i s’ha vist oportú com a tancament del pla organitzar una jornada
per debatre sobre temes urbanístics
relacionats amb el Pla de Barris i
els planejaments de les ciutats i poblacions.
- Un altre dels projectes que suren a
Cambrils és el de la construcció de
les passarel·les de vianants a la desembocadura de la Riera
de Riudecanyes?
Tot això són inversions
que ha de fer el Ministeri, per tant, el que s’ha
fet des d’aquí és tenir-ho
tot a punt, perquè quan hi hagi disponibilitat pressupostària per part
de l’Estat es pugui tirar endavant.

que som estem treballant per aconseguir la declaració de Cambrils com
a Destinació Turística Esportiva, ja
que disposem d’un clima adequat
tot l’any...
Sí bé han augmentat els ingressos
de les empreses hoteleres el cert és
que la ciutat té una manca de places hoteleres, i per això, hem detectat quines són les possibilitats reals
de què s’establissin hotels a la nostra població i hem intentat trobar
inversions amb aquest propòsit. Pel

acollir als nostres visitants. I hem
ser còmodes pels que hi vivim i
atractius pels de fora, a través de la
nostra cultura i com a capital gastronòmica de la Costa Daurada.
- És la primera dóna alcaldessa de
Cambrils?
Les dones podem aportar molt
en tots els àmbits perquè són per
naturalesa més tolerants, cordials
i sempre estem negociant, ja que
sabem posar-nos a la pell de l’altre. No som ni millors ni
pitjors que els homes,
sinó que tenim una alta
manera de fer que aporta benefici.

‘De l’Estat propi els constructors
també se’n beneficiaran’

- Suposo que deuen prioritzar amb
la crisi que estem vivint les constructores locals a l’hora d’adjudicar
una obra?
Ho intentem dins les nostres possibilitats, perquè hi ha un marc legal
que no te’l pots saltar, però la nostra intenció és aquesta.
- En quins terminis està pagant
l’Ajuntament de Cambrils les obres?
Estem entre 90 i 120 dies. Venim
d’una època molt dolenta que hem
pogut solucionar amb el Decret que
va sortir i, a partir d’aquí, estem intentant regular la situació. Amb les
constructores hi ha tot el procediment de les certificacions que és
diferent de pagar una factura.
Com està el projecte del Corredor
del Mediterrani?
Des de Cambrils també ho hem reclamat, perquè no té cap sentit que
s’impulsi un corredor central, que
connecta el no res amb el no res,
quan el que està clar és que ens
hem de connectar a Europa a través
del Corredor del Mediterrani.
-Una delegació cambrilenca representada per vostè i el regidor d’Urbanisme ha viatjat a Rússia per potenciar el municipi en tres vessants:
el turisme esportiu, la inversió hotelera i comercial i el sector agroalimentari. Com ho valora?
Es va promoure des del Fòrum Empresarial Catalunya-Rússia de Meeting Point i com a municipi turístic

que fa al sector agroalimentari hem
promocionat l’oli de Cambrils...I
aquest primer contacte amb Rússia
el valorem molt positivament, tot i
que sabem que aquesta és una carrera llarga.

Pilar Crua

- Com Barcelona World?
És indubtable que aquest projecte
encara que no estigui a Cambrils
reportarà benefici a tota la zona i
a les empreses de serveis i de construcció i ajudarà a reactivar l’economia ja que es preveu que el 2016
estigui construït.
-En un marc d’independència com
quedaria la petita i mitjana constructora?
No té perquè perjudicar-nos, ni als
empresaris, ni a la societat en general. Catalunya té un potencial dins
l’Estat espanyol. Som la zona que
exportem més. Per tant, no crec
que tingui problema el sector de
la construcció. En un primer estadi
els catalans hem de poder dir què
volem fer per després anar a un Estat propi o a unes infraestructures
pròpies, ja que Catalunya no està
rebent, tot el que aporta. El problema de fons és econòmic. I sí l’Estat
propi es pot administrar els seus
diners es podran fer més inversions
que de rebot beneficiaran als constructors. Per tant, sí hi ha un l’Estat
propi els constructors també se’n
beneficiaran.
- Cap on creix Cambrils?
Som una població de 34.000 habitants i volem ser una població amb
bona qualitat de vida i que puguem
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Pregunta & resposta
- Què dignifica a les persones?
El treball i la sinceritat
- Un lloc que s’ha de conèixer
Cambrils
- Què és important?
Està satisfet en allò que fas
- Amb quin personatge històric
li agradaria sopar?
Amb Jordi Pujol
- Una dona valenta
Mercè Rodoreda
- Un àpat
Arròs amb galera
- Un esport o afició
Córrer, llegir...

La Ganxet Pintxo torna a batre
rècords amb 140.00 tapes servides
La GANXET PINTXO, la ruta de tapes de Reus, ha tornat
a superar totes les previsions ja que els 42 establiments participants han repartit més de 140.000 tapes
en onze jornades intenses i molt concorregudes. Des
de la Cambra de Comerç de Reus, organitzadora de
la GANXET PINTXO, el seu president Isaac Sanromà ha
destacat el bon resultat obtingut que millora, de manera substancial, el volum de la primera edició quan la
ruta va tenir un nombre similar de participants.“Hem
aconseguit augmentar la xifra de vendes, el que suposa una nova fita a l’hora de consolidar la ruta com un
dels referents de ciutat amb una grandíssima capacitat
de generar un retorn immediat i tangible per tots els
establiments participants”.
D’ altra banda el president de la Cambra ha volgut recordar que la Cambra treballa i treballarà per reactivar
el consum, com a peça bàsica per sortir de la crisi.
Per això, “convé atrevir-se amb operatius d’aquesta dimensió. Seria fàcil tancar-se a casa i evitar els riscos
que pot generar una organització tan complexa com
aquesta. Però ara més que mai hem de ser valents i ser
valents amb una iniciativa que ha demostrat ser tan beneficiosa per l’economia local”. Finalment, el president
de la Cambra s’ha felicitat, de la bona sintonia existent
entre tots els que han sumat en positiu a favor d’aquesta iniciativa que ha comptat amb el patrocini de cerveses Estrella Damm, la col·laboració de l’Ajuntament de
Reus i KOM KAL i el suport de l’Associació d’Hostaleria
de Reus i el Baix Camp, el Consorci de Normalització
Lingüística, la FAVR i la Unió de Botiguers.
Pel president de la Cambra aquesta, “suma d’esforços i
voluntats s’ha demostrat guanyadora a l’hora de generar operatius d’aquesta dimensió. I aquesta suma que
multiplica és el camí a seguir”.

Pregueu per l’ànima,

Paquita Puig Foradada
Ha mort a Reus el dia 12 de novembre
De l’empresa Construccions Alegre
La Junta Directiva del Gremi de la Construcció
del Baix Camp lamenta tan sensible pèrdua i
dóna el condol a la família.

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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Les constructores poden a acollir-se
a la inaplicació del conveni
Totes les constructors que al·leguin
pèrdues, que hagin suportat pèrdues, o bé, que tinguin una previsió
deficitària de la facturació poden
agafar-se a la clàusula d’inaplicació del Conveni de la Construcció.
La clàusula per aquelles empreses
que puguin demostrar una activitat
econòmica amb dèficit permet despenjar-se del conveni general i col·
lectiu i negociar un conveni específic per l’empresa, segons va explicar
Joan Mercadé , secretari general de
la FEGCO, en la conferència que va
pronunciar, sobre el tema al GCBC el
passat dia 13 de novembre.
Les constructores que es desmarquin del conveni general poden
reduir costos i garantir d’aquesta
manera la supervivència de la seva
empresa. Ara bé, per despenjar-se
del mateix, segons va recomanar
Joan Mercadé, “primer cal arribar a
un acord amb els treballadors, pactant taules salarials diferents, horaris, hores extres i festius”. També va
aconsellar elaborar en primer lloc
una estratègia empresarial, amb
un traçat de viabilitat de l’empresa que permeti a l’empresari disposar d’un plantejament previ per tal
que li sigui més fàcil arribar a un
acord amb els treballadors. Amb la
inaplicació del conveni cada constructora pot disposar d’un conveni
d’empresa aquesta clàusula es pot
aplicar des què ha entrat en vigor
la nova llei que afecta la reforma laboral. Fins al moment cinc constructores de la demarcació s’han acollit
a la inaplicació del conveni de la
construcció. Una clàusula que s’ha
d’aplicar abans que l’empesa entri
en concurs de creditors, ja que un
cop l’empresa entra a un concurs de
creditors llavors, ja és massa tard
per aplicar aquesta clàusula.

El secretari general de la FEGCO, Joan Mercadé, va explicar el conveni d’empresa

Cinc constructores s’han acollit a Tarragona a la inaplicació del conveni

El Gremi de la Construcció del Baix Camp, GCBC tancarà per festes de Nadal
del 24 de desembre al 6 de gener ambdós inclosos
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‘Clement aposta per la qualitat
i la formació’

La Constructora de Pratdip, Clement
Gutiérrez Construccions i Instal·
lacions, davant la crisi econòmica
ha hagut de diversificar-se per abastar nous sectors de mercat i poder
continuar treballant en aquests
temps difícils. Segons Clement Gutiérrez Vidal (fill) “des d’aquest estiu passat sinó hagués estat per les
instal·lacions que hem efectuat, no
haguéssim fet res, ja que ha sigut
amb l’únic que hem treballat”. El
fill va aprendre l’ofici del seu pare
però va ser al Complex Educatiu de
Tarragona, coneguda popularment
com la Laboral, on va aprofundir
els seus coneixements coincidint,
com a companys d’estudi, amb en
Marc Sentís i l’Aleix Plana, ambdós
procedents de les constructores
agremiades, Construccions Sentís i
Plana Hortoneda, respectivament. A
banda del Cicle Formatiu de Construcció que va cursar en el seu dia,
Clement fill ha ampliat la seva formació traient-se el carnet d’instal·lador Elèctric, d’Aigua i el RITE (Reglament d’instal·lacions tèrmiques
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per edificis en calefacció i climatització) i ara està estudiant per poder
muntar instal·lacions de gas.
L’empresa Clement Gutiérrez Construccions i Instal·lacions aposta per
la formació tant dels empresaris
com dels seus treballadors, considerant-la com un punt clau per anar
creixent com a professionals i poder
oferir al client un ventall més ampli
de serveis amb la màxima qualitat
esdevenint cada vegada més competents. Segons opina Clement fill
“ara que ha baixat la feina és un
bon moment per formar-te”.
El principal problema que tenen les
constructores és la demora en els
pagaments per part de l’administració que haurien de pagar a 30 dies,
tal com mana la llei, i “paguen molt
més tard”, adverteix Clement Gutiérrez Valero (pare). També es tarda molt, segons comenta Clement
pare, a l’hora de donar els permisos
d’obres. “Encara es tarda massa tenint en compte que les obres han
disminuït”. Això no ho diu pas per la
població on viuen, sinó per d’altres

de l’entorn. Una altra qüestió a solucionar és
l’economia deslleial, segons opina Clement
pare “jo ho
acabaria sancionant també al
que contracta
així s’acabaria
d’una vegada
per totes”. Un altre factor molt important
que està afectant al sector és la manca de
feina que pateix en aquests moments la
construcció “perquè la gent fa només allò
que és imprescindible: arreglen la gotera, la
rajola que cau, etc... i res més”
Amb la independència els dirigents d’aquesta empresa creuen que s’hi guanyarà, “perquè serà menor el temps necessari per a què
es torni a engegar l’economia catalana i es
tornin a fer inversions tant en obres públiques com privades”.
La constructora Clement Gutiérrez Construccions i Instal·lacions va iniciar-se com
a Construccions Clement Gutiérrez quan el
pare tenia 20 anys, tot i que en realitat ell
a l’ofici va començar amb 15 anys treballant
com a manobre en una obra a Cambrils i als
18 ja era oficial de primera. Segons explica
Clement pare “en aquell temps el gremi ens
va fer un carnet de constructors”.
Entre el seu currículum professional destaquen els nombrosos xalets que han edificat
a Miami i la restauració de l’ermita de Santa
Marina ara fa més de 20 anys. A més, han
canviat la teulada i han arranjat l’interior de
l’Església de Pratdip. També han recuperat la
Torre del Capet (l’antiga presó de Pratdip) i
han participat en la construcció del poliesportiu del poble. Han construït l’agrobotiga,
el casal municipal, el segon
i tercer pis de
l’Ajuntament de
Pratdip, el Centre
d’interpretació
de les muntanyes d’Arbolí i de Llaberia, entre d’altres edificis emblemàtics com la seva
pròpia casa que correspon al Molí de més
amunt del poble. És de pedra, material que
treballen molt i des de fa molt temps, i té
forma de castell, ja que està adjunta a l’antiga torre de vigilància d’entrada al municipi.

‘Amb la independència
creiem que s’hi guanyarà’

‘La diversificació ens
permet superar la crisi’

EMPRESA
Clement Gutiérrez Construccions i Instal·lacions
Administradors: Clement Gutiérrez Valero i Clement Gutiérrez Vidal
Seu social : Molí, 1. Pratdip 43320
Telèfon: 977 56 61 03
Mòbil: 686 856 548
Mail: Clement.gutierrez@gmail.com
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L’alcalde comunica la col·laboració de Reus
amb el principal centre d’innovació rus
En els pròxims mesos, representants de la Fundació Skolkovo vi-

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha
anunciat a inicis d’aquest mes de
novembre passat, en conferència
de premsa, la futura col·laboració
de Reus amb la Fundació Skolkovo, el centre d’innovació científic i
tecnològic per al desenvolupament
i la comercialització de tecnologies
avançades més important de Rússia. La delegació reusenca al Fòrum Empresarial Catalunya-Rússia
ha establert els ponts de diàleg
oficials per avançar en futures col·
laboracions científiques i empresarials, principalment, en els àmbits de
la biomedicina i les tecnologies de
la informació i la comunicació.
L’alcalde de Reus ha afirmat: «No
parlem d’un projecte d’abast local. Parlem d’obrir la porta del Sud
d’Europa al centre d’innovació més
important de Rússia”.

sitaran Reus per conèixer personalment els recursos que s’ofereixen.

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

Restauració
del rellotge
de la Prioral

………………………………………………………………………………

La restauració del rellotge de la Prioral de Sant Pere,
considerat com a patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la ciutat. la realitzaran els alumnes de segon
curs del cicle superior de Mecanització de l’Institut Domènech i Montaner durant aquest curs 2012.
C/Terrissaires, 1
Polígon “La Cometa”
43700-El Vendrell
Tel.: 977 661 951
977 664 067

La restauració afectarà al rellotge situat a la segona
planta del campanar, però no a la posada no els mecanismes de campanes que amb anterioritat estaven
connectats al rellotge. La restauració és prevista que
finalitzi el juny de 2013. Un dels distintius més característics del campanar gòtic tardà de la Prioral el representa la maquinària del rellotge mecànic. És de Louis
Dauphin Odobey, modificat per Cronos de Roquetes,
per carregar amb un motor les tres cordes. El rellotge
va ser adquirit l’any 1883. Actualment està fora d’ús i
es conserva en una de les sales del campanar.

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

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

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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El servei d’assessorament sobre
el deute hipotecari resol 47 casos
El Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari de
l’Ajuntament de Reus ha resolt 47 casos des que va
entrar en funcionament el passat mes de març. Actualment, el servei té en tràmit 37 casos més. El servei
municipal, creat per les àrees de Benestar Social i d’Arquitectura i Urbanisme, va adreçat a les famílies amb
dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de
perdre el seu habitatge.
L’Ajuntament de Reus està donant resposta a 305 persones que viuen en els habitatges hipotecats que formen part dels 84 expedients, ja tancats o en tràmit,
gestionats des de la creació del servei d’assessorament
hipotecari el passat mes de març.
Dels 47 expedients resolts, 31 són consultes i assessoraments; 6 s’han resolt amb la dació de l’habitatge en
pagament del deute; 2 amb dació amb lloguer social,
que permet la residència en el mateix immoble; 7 amb
l’adequació de la quota; i 1 amb dació parcial. Les altres 37 visites continuen en tràmit.

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

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

Telf: 977 844Telf:
547
977
/ Fax:
844977
547844
/ Fax:
548977 844 548
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

15

novembre 2012

Inauguració de la placa viària
dedicada a Pere Calderó
amb el nom de Pere
Calderó és un acord
del plenari de Reus
del setembre de 2010.
Pere Calderó va deixar una empremta
destacada a la ciutat
de Reus, gràcies a
les obres artístiques
que encara s’hi poden
veure, i en la seva tasca de mestre i docent.
En concret, avui es
pot gaudir de l’obra
de Pere Calderó a la
ciutat, amb els frescos de l’església de la
Família de Pere Calderó, amb l’alcalde, varis regidors i el president del Centre de Lectura
Sang o el medalló de
l’altar major de MiseriL’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i Hipòlit Monseny, acompanyats dels còrdia, entre d’altres. Aquesta placa
la segona tinenta d’alcalde, Teresa familiars de Pere Calderó, van as- viària no és el primer reconeixement
Gomis, juntament amb la regidora sistir a la col·locació de la placa vi- que la ciutat ofereix a l’artista, ja
de Participació i Ciutadania, Àngels ària al carrer que porta el nom de que l’any 2001 se li va atorgar la
Tello, i el regidor de Via Pública, l’artista. La denominació del carrer Menció Honorífica Municipal.
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Domingo anuncia al GCBC l’inici
de la finestreta única d’obres

La finestreta única ja és una realitat a partir de
l’1 de desembre: Centralitzarà tota la tramitació
relativa a les obres en un sòl punt als serveis municipals d’Arquitectura i Urbanisme al primer pis del Mercat
Central. D’aquesta manera per qualsevol permís relatiu
a les obres ja no caldrà desplaçar-se de l’OAC (Oficina
d’atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, fins al mercat o
a l’inrevés) tal com venia passant. A partir de l’1 de
desembre tot queda centralitzat al Mercat. Aquesta reivindicació del Gremi GCBC s’espera que millori molt
la gestió de permisos dels constructors a l’hora de fer
una obra a la ciutat. La posada en marxa del servei
l’ha anunciat, Miquel Domingo, regidor d’Arquitectura
i Urbanisme en la reunió que ha mantingut amb una
representació de la junta directiva del gremi el passat
dia 21 de novembre. També s’atendran els tràmits d’en-

ginyeria i activitats. Durant
l’encontre s’ha parlat d’intentar obrir els horaris d’ocupació de via pública, una
qüestió que s’ha vist de difícil solució perquè, segons
ha informat Domingo “es tractarà en una reunió que es
mirarà de convocar amb la regidora titular d’Ocupació
Pública, Alícia Alegret i algun representant de la Policia
Local”.
Així mateix també s’ha transmès la necessitat de controlar els abocaments de runa a la deixalleria, mitjançant un llistat de les empreses o persones que disposin
del permís d’obres pertinent per poder abocar, dret a
llei, a l’abocador municipal. Una acció que es troba encara en fase d’estudi, entre d’altres temes que s’han
debatut per tal de millorar l’activitat constructiva de la
ciutat i dels agremiats al GCBC.
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Rafael Romero deixa la presidència
de la Cambra de Contractistes
Rafael Romero ha fet arribar a les
entitats i empreses associades a la
Cambra de Contractistes d’Obres
de Catalunya CCOC una missiva on
exposa la seva renúncia al càrrec.
El contingut de l’escrit us el reproduïm a continuació:

CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
ELECTRICIDAD
GAS
INSTALACIONES REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

C/ Victoria Nº28 Reus Tl. 676472821

Benvolguda, Benvolgut,
El proppassat 5 de novembre vaig presentar la meva
dimissió com a President d’aquesta entitat davant la
Junta Directiva i em va ser acceptada.
El 17 d’octubre de 2012 vaig assolir els 65 anys. Les
institucions cal que es renovin per continuar sent un
organisme viu i innovador. Jo havia entrat al servei de la
Cambra de Contractistes al març de 1982 i vaig ser elegit President al maig de 1993. Trenta anys de la meva
vida professional i quasi bé 20 com a President han
estat una etapa prou perllongada.
Val a dir que en aquest temps penso que he deixat
més amics que adversaris. El meu principi de conducta
ha estat l’honradesa i la lleialtat, àdhuc amb els que,
per les circumstàncies, havíem de sostenir posicions
enfrontades. Tinc la satisfacció de poder dir que fins i
tot amb les persones amb què vaig haver de debatre
durament, m’he guanyat bons amics.
Però ara és l’hora de deixar pas a noves persones amb
noves idees. Al gener de 2013 es convocarà una Assemblea General per tal de iniciar el procés electoral que ha
de portar a tenir un nou President electe a primers del
mes d’abril. Mentre això no passa, el President actual,
segons preveuen els Estatuts, és l’amic Jordi Rubau i
Comalada, President de Construccions Rubau SA, com
a Vicepresident de més edat.
Jo seguiré estant al servei de l’actual Junta Directiva en
tot allò que considerin necessari.
Després de tants anys no era lògic marxar donar un cop
a la porta i abandonar el vaixell sense mirar enrere. I
seguiré estant al servei de la nova Junta si ho considera
convenient; això sí, sense la dedicació ni la intensitat
emprades fins ara.
Tots el qui em coneixen saben que son un xic sentimental. Per això, podeu disposar de mi en el que considereu convenient per a vosaltres, ja que el primer, en
aquests casos, són els amics.
Rebeu la meva salutació ben cordial i alegre,

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

Rafael Romero
Economista
Ex President
rafael.romero001@gmail.com
Barcelona, 13 de novembre de 2012
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Exposició «Fortuny, gravador»
al Museu de la plaça de la
Llibertat
Fins al 12 de gener es podrà veure la mostra “Fortuny, gravador”, que recull els diferents gravats realitzats per Marià Fortuny que es conserven als fons
del Museu de Reus. Aquesta és una de les activitats
més rellevants que s’han programat amb motiu de
l’Any Internacional Fortuny Reus 2012-2013.
El museu compta amb un total de 31 gravats que
es corresponen a trenta de les trenta-cinc planxes
que en el seu dia va gravar Fortuny (un dels gravats del museu és repetit), és a dir, que a Reus s’hi
conserva pràcticament la col·lecció completa. Entre
els gravats més interessants que es podran veure
en aquesta exposició hi ha La Victoire, Meréchal
ferrant au Maroc, Cabilenc mort, Àrab vetllant el cos
del seu amic, Família marroquina i Anacoreta.
«Com a aiguafortista iguala a Goya i s’aproxima a
Rembrandt». Així definia Marià Fortuny el gran crític
francès Théophile Gautier l’any 1870, a les planes
del Feuilleton du Journal Officiel. Que el posés a
l’alçada de dos grans artistes, dominadors de les
tècniques del gravat com ningú, no era pas gratuït.
Fortuny, a més de destacar en les tècniques pictòriques, va dominar amb mestratge la difícil tècnica
del gravat calcogràfic tot posant-la al servei de la
seva creativitat.
· L’exposició «Fortuny, gravador» es podrà visitar al
Museu de la plaça de la Llibertat fins al 12 de gener
de 2013, de dimarts a dissabte de 10:30 a 13:30 h
i de 17:00 a 19:00 h.
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La constructora Plana Hortoneda
torna a liderar els concursos de
paletes
L’empresa de Vila-seca Plana Hortoneda, agremiada al GCBC, ha tornat
a presentar-se a diferents concursos
de Paletes aconseguit un bon paper
en gairebé la totalitat de les localitats on ha concursat. En primer lloc
els dos paletes de Plana Hortoneda, Aleix Plana i Aleix Safta (paleta i manobre, respectivament) han
participat en el concurs de Banyoles
al Pla de l’Estany assolint el tercer
premi. En aquesta ocasió el concurs
es va realitzar, amb un temps de 2h
i 45 i segons informa Aleix Plana “la
peça estava mal projectada, la qual
cosa va fer que totes les que seguien estrictament el plànol acabessin
caient, cosa que va complicar la valoració del jurat”.

A Banyoles van quedar en tercer lloc

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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Un altre dels certàmens en els quals
ha concorregut Aleix Plana, aquest
cop com a jutge, és al Concurs de
Paletes de Màlaga Peña Palustre en
el qual l’any passat la parella de
Vila-seca va quedar en primer lloc.
“Aquest any vaig tenir l’honor de
formar part del Jurat qualificador, ja
que en l’edició anterior varem guanyar el primer premi. Cal dir que es
passen més nervis havent de qualificar els companys que no pas concursant. Una gran experiència en un
ambient espectacular”, manifesta
Aleix Plana.

Concurs de Màlaga on l’Aleix Plana va fer de jurat

Durant el passat mes d’octubre els
paletes de Vila-seca (aquest cop
Aleix Plana amb Vasile Safta com a
company nou) han participat al concurs de Santa Maria de Palau de Tordera guanyant el segon premi “en
honor a la Festa Major i aprofitant
el 12 d’octubre a Santa Maria, vam
fer un concurs força bonic amb un
alt toc reivindicatiu”, indica Plana.

Una altra jornada va transcórrer en
el concurs de paletes de Girona amb
el Premi UEC. Aquest concurs s’emmarca dins de les Festes de Sant
Narcís i, enguany, es van realitzar
dins del recinte Firal i “les peces
executades van quedar exposades
durant els 6 dies que va durar la
fira”, assenyala el paleta de Vilaseca. L’element que van haver de
realitzar, “va ser un boteller molt
original, i tot i fer molt bon paper,
al final, una petita trava de morter
ens va desqualificar, ja que en el
plànol no s’hi especificava. Vam tenir mala sort, perquè podríem haver
repetit el primer premi”, manifesta,
Aleix Plana.

Santa Maria de Palau de Tordera

Concurs de Girona on van realitzar un boteller i per poc guanyen.

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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Ajuts de 3000 euros per les empreses
que s’internacionalitzin i innovin
La nova línia d’ajudes, impulsada per la regidora d’Innovació, Empresa i Ocupació, que regenta Marc Arza,
preveu subvencionar amb 3.000 euros les empreses de
Reus que presentin un pla de creixement empresarial,
rigorós i viable, enfocat a la innovació i la internacionalització. Les empreses hauran de contractar de manera
indefinida un mínim d’un treballador jove, de menys de
30 anys, amb formació i/o experiència qualificada, i que
haurà de tenir un paper directe en el pla de creixement
que proposi l’empresa.

•

•

Línies d’ajudes:
• Línia de subvencions de la regidoria de Promoció
Econòmica enfocada a impulsar la competitivitat
dels comerços, dels serveis, i dels mercats de Reus.
L’Ajuntament subvencionarà a partir del 2013 amb
un 10% de la inversió i un màxim de 3.000 euros,

Geología

Medi Ambient

la reforma i la modernització dels establiments comercials; i amb un 20% de la inversió i un màxim
de 1.000 o 1.200 euros, l’obertura de nous negocis.
Bonificació de la quota de la taxa d’activitats amb
un 50% de la quota per a tots els negocis que es
donin d’alta el 2013; i una rebaixa d’un 30% addicional per a les empreses que creïn i mantinguin un
mínim de 2 llocs de treball durant el 2013.
Pla d’ocupació concertat amb les empreses i les regidories de Benestar Social i d’Innovació, Empresa
i Ocupació, dirigit a persones d’alta vulnerabilitat
social: aturats de llarga durada, amb fills menors
de 16 anys al seu càrrec i que la unitat familiar no
tingui cap tipus d’ingrés. L’Ajuntament es farà càrrec del 25% dels costos salarials de la contractació
i el 75% restant anirà a càrrec de l’empresa.

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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Campanya ‘Per Nadal, regala Reus’
‘Les botigues donaran una hora de guarderia pels nens’

L’Agència de Promoció de Ciutat de l’Ajuntament de
Reus ha coordinat i col·laborat amb les entitats comercials de la ciutat per promoure de manera conjunta la campanya de Nadal que s’inicià el divendres 23
de novembre, amb l’encesa dels llums de Nadal, i que
s’allargarà fins al 6 de gener. Amb el lema «Per Nadal,
regala Reus», la campanya busca la suma d’esforços
del sector durant la temporada de més vendes de l’any.
Servei cangur de la Unió de Botiguers
La Unió de Botiguers de Reus oferirà durant aquestes
festes de Nadal un servei nou de cangur per infants per
tal que els pares i mares puguin fer les compres amb
tranquil·litat. Per això regalarà un tiquet d’hora per poder deixar els nens fins als 8 anys a La Granja al carreró
de la Sang o al centre els Nanos del carrer Tívoli.
Enllumenat de Nadal
En l’enllumenat de Nadal de destaca l’ús de la tecnologia led. Per seguir aquesta línea innovadora, enguany
alguns dels carrers han triat models que son primícia a
l’Estat. I en total hi participen 23 carrers
Pràcticament tot l’enllumenat és amb leds, amb un baix
consum elèctric i poca contaminació lumínica. L’Ajuntament es fa càrrec del consum i col·labora en un 20% del
cost del lloguer i instal·lació dels motius. El 80% restant va a càrrec dels botiguers dels carrers interessats.
Espectacle de música i llum
Després de la bona acollida de la iniciativa l’any passat, la Unió de Botiguers de Reus organitza un renovat
espectacle que combina música i llum. Es podrà veure i
sentit cada dia que estiguin oberts els comerços, a les
19 h, a la plaça del Mercadal.
Guarniment de carrers amb arbres de Nadal
Els nens i nenes de Reus veuran com la seva creativitat
artística també decora els carrers de la ciutat gràcies a

la iniciativa de l’entitat el Tomb de Reus, que guarnirà
els carrers del centre de Reus amb arbres de Nadal,
decorats amb elements elaborats pels alumnes dels
diferents centres escolars de Reus. Es premiaran les
decoracions més destacades.
Activitats d’animació al carrer
Els carrers de Reus s’ompliran de vida, amb la celebració de diferents activitats dirigides a tots els membres
de la família. S’han programat els tradicionals retaules
vivents, cants de nadales, cercaviles musicals, etc.
Mercats de Nadal i d’artesania
Entre el 30 de novembre i el 17 de desembre, s’organitza el tradicional Mercat de Nadal a la plaça del Mercadal, amb la venda de productes nadalencs.
Entre el 6 de desembre i el 5 de gener, a la plaça de la
Llibertat, s’instal·larà el Mercat d’Artesania.
Mercats municipals: «Bo i de qualitat, sempre al Mercat»
Els Marxants de Reus, el Mercat del Carrilet i el Mercat
Central reforcen la promoció conjunta «Bo i de qualitat,
sempre al Mercat» i repeteixen imatge per la campanya de Nadal, amb els paradistes com a protagonistes.
Cada mercat aporta a la campanya iniciatives pròpies:
Campanades de Cap d’Any
L’Ajuntament torna a programar, enguany, les campanades de Cap d’Any des de la plaça del Mercadal, amb
una animació musical especial a càrrec d’un dj.
Aquesta campanya la coordina l’Ajuntament i les entitats comercials següents:
La Cambra de Comerç de Reus, la Unió de Botiguers
de Reus, el Tomb de Reus, l’Eix Comercial del Passeig
Prim i Sunyer, i el Centre Comercial el Pallol, així com el
Mercat Central, el Mercat del Carrilet i els Marxants de
Reus i Excèntrics.
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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

les utilitzades pels fusters i altres estaments gremials,
que ens servia per pujar-hi a canviar els ciris, ja creCarrer Alt del Carme, número 5 (II Part)
mats, per altres de nous i sempre tenint cura de la capella per
Fins al 1936, (descriu en el llibre
por que un ciri no es colltorcés
de la imatgeria religiosa, Josep
per l’escalfor d’altres o pel sol
Olesti i Trillas) el guarniment de
fet del dia -mes de juliol- Per
la capella en la seva festa patroevitar-ho, s’utilitzava una vela o
nal consistia a obrir la capella,
borrassa de l’amplada del cartreure la porta vidriera, fer nerer.
teja general de la pols, canviar
Traginar l’escala d’un lloc a l’alels escapularis, col·locar-hi les
tre, pujar i baixar d’ella era una
cortines i penjar-hi l’escalinata
tasca ben molestosa. Ho férem
de fusta amb tres graons i les
així des de 1936. Com que els
seves corresponents estovalles,
veïns, exveïns i devots de la
unes tovalles,amb bona punta
Verge ens portaren una gran
i ben planxades. Els graons es
quantitat de ciris per cremar-los
cobrien de flors i els candelers
tots, ens obligarem a tenir la
cirials s’omplien de ciris. Al pricapella oberta tres dies, o fins
mer graó, damunt les tovalles,
Santa Marina. Cal remarcar, i ho
l’omplíem de “maigs” que no
dic amb satisfacció, que durant
era altra cosa que pots semels molts anys que la capella
brats de bordanys i que, ciriats
estigué sense guàrdia a la nit
en la més profunda foscor, creimai succeí res desagradable ni
xien en blanca cabellera. Com
censurable. Avui podríem dir el
és natural, els pots els guarnímateix? Ho dubto.
em amb papers. Recordem que,
més o menys, les capelles de Mare de Déu del Carme que hi havia abans del 1936 L’any 1936, encara continuàrem
el costum d’arranjar la capella
Sant Antoni i Sant Cristòfol, les
però,
pocs
dies
després
, tinguérem, a la matinada , la
més properes al nostre veïnat, s’adornaven al mateix
desagradable sorpresa de veure la capella oberta i la
estil.
Acabat d’ornar l’altar i trobant-nos a l’alçada del primer imatge del Carme, que era de guix, trossejada al mig
pis, col·locàvem al seu costat una escala de fusta, de del carrer. La figura , d’alçada regular i bonica estampa, era d’estil barroc (com es pot veure en la primera
fotografia).
La profanació i la destrossa ja estava consumada i
aquells valents de la malifeta devien tenir la satisfacció
barroera de fer gala de la seva incultura i de la seva
negativa a la llibertat, que clamaven i només entenien
a la seva manera

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Seguirem en el proper número de la revista La Façana en més informació i història sobre la capella de la Mare de Déu del Carme.

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

Advent: ‘Temps de Nadal’
Advent: S’associa amb l’arribada
del Nadal, que es correspon amb el
naixement de Jesucrist.
En la religió cristiana, s’anomena
Advent el període de desembre previ a Nadal.
Aquest dura de 21 a 28 dies, atès
que se celebra en el transcurs dels
quatre diumenges més pròxims a
Nadal. És, juntament amb la Pasqua, la festa cristiana més important i és normalment temps d’estar
a casa i en família.
D’altra banda, cada dia més, Nadal
està esdevenint un concepte comercial. Això no ens hauria de fer
perdre el veritable significat del què
són aquests dies: són els dies previs al naixement de Jesús.
Nadal s’associa a un nombre ingent
d’icones i símbols, com l’arbre de
Nadal, els Reis Mags, el Pare Noel,
el pessebre, les nadales, les postals
de Nadal, la neu, però, sobretot, la
compra de regals.
Això que ho veiem com a normal,
dissortadament en els darrers anys
degut a la crisi econòmica, pot
portar a moltes famílies a què ho
passin amb més dificultat, ja que

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

no disposen dels ingressos mínims
ni per afrontar el dia a dia, encara
menys poden entrar en la dinàmica
que comporta aquests dies.
Des de la Germandat, com us vinc
recordant darrerament, nosaltres
col·laborem gestionant el repartiment de les donacions que es fan
a la bústia del Pa de Sant Antoni .
És un petit pas per ajudar als menys
afavorits que malauradament ara
són més dels que desitjaríem.
Com a mestres de cases que som:
talment poséssim maons també ho
fem a nivell social en el sentit de
què posem el nostre maó com una
petita acció que mirem de fer individualment per mirar d’ajudar als que
passen més necessitats.
El repartiment es fa en espècies perquè així ajudem a cobrir les
mancances que puguin tenir els
que necessiten menjar amb dignitat
cada dia.
Només recordar-vos que a través de
la Germandat de Sant Antoni de Pàdua col·laborem per millorar les necessitats de la nostra societat i que
si voleu participar tota ajuda serà
benvinguda.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom

C.P.

Domicili

Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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L’Ajuntament obre una línia d’ajudes
per impulsar el comerç local

- 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

La regidoria de Promoció Econòmica, Alícia Alegret, ha presentat aquest mes de
novembre passat les bases de la nova
línia de subvencions municipals enfocades a impulsar la competitivitat del
comerç, dels serveis, i dels mercats de
Reus. Amb aquestes ajudes, l’Ajuntament ofereix suport econòmic a aquells
comerços de la ciutat que facin un esforç
per millorar, potenciar i fer més competitius els seus negocis, tot buscant
l’excel·lència en el servei i en la qualitat
dels seus productes.
La convocatòria, que s’obrirà l’any 2013,
preveu tres línies de subvencions:
• Reforma i modernització dels negocis
• Noves instal·lacions comercials
• Accions de promoció comercial
Reforma i modernització dels negocis
Els negocis que sol·licitin l’ajuda hauran
de tenir una antiguitat mínima d’obertura al públic de 3 anys i hauran de realitzar una inversió mínima de 6.000 euros
en la reforma i modernització del seu negoci per millorar la seva competitivitat.
Les bases de les ajudes preveuen una
subvenció del 10% de la inversió fins un
màxim de 3.000 euros en els casos següents:
• Obres i instal·lacions (exposició i
venda, senyalització, sistemes de
seguretat, accessibilitat, estalvi
energètic, tractament de residus…)
• Projectes d’interiorisme, enginyeria i
arquitectura
• Renovació i millora tecnològica
(equips tecnològics, software, Internet, implantació de sistemes d’informació…)
• Implantació de comerç electrònic
• Obtenció de la Certificació de qualitat aplicable a cada activitat.
• Establiments comercials de primera
instal·lació
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Per tal d’impulsar noves instal·lacions
comercials, les bases preveuen una segona línia d’ajudes, amb una subvenció
del 20% de la inversió en immobilitzat
material (adequació, rètol, mobiliari)
amb un màxim de 1.000 euros per als
nous establiments comercials; i de 1.200
euros per nou establiment ubicat dins
dels mercats municipals.
Poden optar a aquesta subvenció els treballadors autònoms i les pimes, detallistes i majoristes, amb establiments a peu
de carrer o dins d’un mercat municipal
de Reus, amb productes de qualitat, diferenciats i presentació i venda innovadora. Els titulars dels negocis hauran de
ser provinents de l’atur.
Accions de promoció comercial
La convocatòria preveu una tercera línia
d’ajudes enfocades al foment del comerç
associat i a les accions de promoció del
comerç i els serveis de Reus. Les vases
preveuen una subvenció del 50% del
cost de l’acció de promoció, fins a un
màxim de 3.000 euros.
Poden optar a aquesta tercera línia
d’ajudes les associacions, les agrupacions comercials, els gremis o les entitats
que liderin actuacions de foment del
comerç i els serveis amb campanyes innovadores i que promoguin un alt valor
afegit des dels seus productes i serveis i
la seva qualitat professional.
Aquesta nova línia d’ajuts opera en
paral·lel a les bonificacions per a noves
llicències d’activitats i creació d’ocupació que entraran en vigor amb les ordenances fiscals de 2013. Les bonificacions
contemplen una reducció del 50% de la
taxa d’activitats per a noves altes i una
rebaixa del 30% addicional a les empreses que creïn i mantinguin un mínim de
dos llocs de treball.
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Jornada sobre la petjada carboni
per millorar la competitivitat a les
empreses

La Cambra ha organitzat el passat dia 12 de novembre
una sessió sobre com calcular la Petjada de Carboni a
les Organitzacions, en col·laboració amb la consultora
BENU CONSULTING
Durant la jornada s’han presentat diferents metodologies i normes que permeten calcular la petjada de carboni d’una activitat, emplaçament i producte. Cal tenir
en compte que el concepte petjada de carboni està
prenent una especial rellevància en el coneixement de
la repercussió que les organitzacions, activitats i esde-

veniments tenen sobre el medi ambient en referència a
les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
La Cambra també ha organitzat aquest mes de novembre passat una nova SESSIÓ 360º. Una jornada formativa que proporciona a tots els participants la metodologia i les eines necessàries per millorar les relacions
amb els clients, consolidar els recursos i activitats clau
de l’empresa i treballar sobre noves propostes de valor
diferenciades.
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AFILIACIÓ

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

Núm./Ref:

a omplir pel Gremi

DADES DE L’EMPRESA
Nom empresa

NIF

Domicili

C.P.
Telèfon

Població

Fax
Tel. Mòb.

E-mail
Representant legal
DNI del representant legal

Data naixement

Càrrec
Núm. patronal Seguretat Social

DADES BANCÀRIES
Quota

Banc

Oficina

Dig. Control

Número de compte corrent
Signatura i segell de l’empresa

Data afiliació
a omplir pel Gremi

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
adreça: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol
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.- Una senyora molt endiumenjada,
Sempre va en cotxe i sempre està mullada.
Què és?.

Sudoku

2.- Tinc un cap molt petitet,
Un sol peu que en punta acaba,
El meu cos és llarg i prim;
No m’endevines encara?
3.- El seu nom és de persona,
Però persona no és.
El seu color és blanc i groc,
Però ou no és. Doncs, què és?

5 4

2

4.- Jo sóc filla de muntanya
I vinc al món del fred quan ve el fred,
I en posar-me al no t’estranyis
que en cremar-me faci un pet.

1 3

5 3

3

9 8

4 7

5

3

6

8

5.- Ningú és més neta que jo,
però ningú en faria un petó

3 5
8

Troba les 5 diferències

7 4

7 4

3 8

5

9 2

5
9

6

Pressupostos sense
compromís

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

5.- Escombra

6 2 8 7 1 3 5 4 9

4.- Castanya

5 3 9 2 4 6 8 7 1

3.- Margarida
2.- Agulló

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

1.- Llengua

8 6 5 4 7 2 9 1 3

Solucions endevinalles:

Impermeabilización depósito de agua - Cubiertas - Morteros técnicos - Aditivos - Pavimentos
técnicos - Aislamientos - Mantenimiento - Protección contra el fuego - Asesoramiento Soluciones integradas a medida - Formación - Compromiso
Nos adaptamos a tus necesidades

C/ Vicent Andrés Estellés, 3 43206 REUS Télf.977 310030 www.puntquimic.com info@puntquimic.com

PRODUCTOS TOP:









IMPER ELASTIC MAX (Impermeabilizante para usos extremos)
PUNT TOP (Antideslizante para suelos)
SELLA MS (Adhesivo sub-acuático)
MULTIGRIP (Puente de unión para superficies de baja adherencia)
NIVEL MULTI (Auto-nivelante aislante acústico)
BANDASTOP (Banda tapa fugas de tuberías)
REVETERM (Revestimiento de corcho, térmico, acústico y decorativo)
DRENA MUR (Lámina para drenajes verticales revestidos)

Para mayor información visite la web www.puntquimic.com o contacte con
nosotros, vía teléfono 977.310 030 o info@puntquimic.com y será asesorado
por nuestro departamento técnico.

Equipo de aplicaciones técnicas.

Productos de alta calidad que
mejoran el rendimiento y ayudan a
optimizar costes.

DESCUENTO especial de un 15%
durante este mes en los productos de nuestra
amplia gama, dirigidos a sectores como,
industria,
alimentaria,
mantenimiento,
construcción.

NUEVA PAGINA WEB
www.puntquimic.com

