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Dues dosis de realisme
Aquest mes podem afirmar amb rotunditat que tenim dues notícies que intenten afrontar
l’actual situació amb realisme. El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Miquel
Domingo, ha presentat un nou pla d’habitatge molt més ajustat a les necessitats reals del
ciutadà segons el moment econòmic que vivim i per això hem d’estar satisfets. Segons
Domingo el pla és “molt més realista” i s’allunya de les expectatives de creixement que
contemplen ara mateix encara més de 21.000 habitatges, una xifra “desmesurada” pel
regidor que caslcula, sent optimistes, que Reus necessitarà 5.000 noves vivendes en els
propers anys. Amb tot, el regidor considera que l’actual parc de vivendes s’ha d’ententre
com una oportunitat pel sector de la construcció, especialment la rehabilitació, perquè algunes vivendes presenten serioses deficiències. Això sí, moltes d’aquestes millores caldrà
fer-les amb ajudes de l’administració perquè moltes famílies no estan en disposició de fer
grans despeses econòmiques.
D’altra banda, també ens hem de felicitar per l’acord entre CiU i PSC que permetrà tirar
endavant el futur parc d’oci BCN World. Ens felicitem que els agents econòmics del territori, cambres, patronal i UGT, hagin signat el manifest que assegura que en la conjuntura
econòmica actual és extraordinàriament important poder acollir un projecte com aquest i
recorden que la demarcació de Tarragona va tancar 2013 amb la taxa d’atur més elevada
de Catalunya, un 27 per cent. Per aquest motiu, afegeixen, “estem segurs que la recerca
de sinergies serà beneficiosa per a tothom” ja que la previsió de rebre deu milions de
turistes anuals serà un revulsiu per al territori.
Nosaltres ens felicitem per aquestes dues notícies, però també reclamem que es tingui
present i es recolzin també les empreses del sector de la construcció, ja que també som
garantia de progrés econòmic.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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El nou pla d’habitatge de Reus frena la previsió de creixement de l’anterior pla.
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URBANISME

El Pla Local d’Habitatge 2014-2021
frena la previsió de creixement
El regidor d’Urbanisme de Reus presenta un document on s’assegura que en
els propers 8 anys la ciutat necessitarà com a molt 5.000 nous habitatges
La regidoria d’Arquitectura i Urbanisme, que encapçala Miquel Domingo, ha presentat a la Comissió
Especial de Polítiques d’Habitatge Social la revisió del Pla Local
d’Habitatge de Reus 2014-2021. El
document analitza la situació de
l’habitatge a la ciutat, així com les
condicions socioeconòmiques que
l’envolten. A la vegada, el pla recull
les noves necessitats socials vinculades a l’habitatge i els nous riscos
d’exclusió social residencial producte de la crisi econòmica. L’objectiu
principal és conèixer com ha canviat la situació de l’habitatge i el
seu entorn per tal de poder definir
noves línies d’actuació i incorporarles al Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que s’està redactant. La
vigència del pla té un termini de 8
anys, del 2014 al 2021, tot i que en
l’elaboració del POUM, es prendrà
com a referència fins al 2032. Segons Miquel Domingo, “s’ha hagut
de fer aquest nou Pla d’Habitatge
per adequar-lo a la realitat actual
perquè el que teníem vigent estava totalment desfasat pels canvis
experimentats en els últims anys
com a conseqüència de la crisi econòmica”. Segons Domingo el pla
és “molt més realista” i s’allunya
de les expectatives de creixement
que contemplen ara mateix encara
més de 21.000 habitatges, una xifra
“desmesurada” pel regidor.
Les noves previsions donades pel
regidor suposen un increment de
2.959 noves llars, en un escenari a
la baixa, mentre que serien de 4.010
i de 5.065, en els escenaris mitjàbaix i mitjà, respectivament. En total, la ciutat passaria de tenir unes
39.000 llars a un màxim de 44.000,
en els millors dels casos. No obs-

La rehabilitació és una de les opcions de futur per les empreses de la construcció a
Reus. Aquí una casa que necessita reformes al Camí de Valls

El pla afirma que s’ha de
treballar en la direcció
d’aconseguir més
habitatge social, tant de
propietat com de lloguer,
i que s’ha de mirar el
sector de la rehabilitació
com una gran oportunitat

Actualment a la ciutat hi
ha prop de 4.500 pisos
vacants, alguns dels quals
no s’han ocupat mai i
d’altres que estan buits
o que necessiten una
rehabilitació
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tant, Domingo ha subratllat que es
partidari de revisar el pla cada quatre anys per tal de detectar si hi ha
hagut canvis en el context social i
econòmic.
Reserves
El nou pla contempla al planejament
les reserves d’HPO i HDP suficients
per cobrir les necessitats de la demanda exclosa del mercat immobiliari per motius econòmics i per
motius de dimensió i composició de
la unitat familiar i, entre altres, desenvolupa un programa específic de
coneixement i seguiment de l’estat
d’ocupació i conservació del parc
edificat per tal de potenciar el seu
ús com a espai residencial. Especialment fa incidència sobre el parc
d’habitatge social i de lloguer amb
la intenció d’incrementar el nombre
d’habitatges destinats a polítiques
socials tenint com a referència l’ob-

URBANISME
jectiu de solidaritat urbana.
La revisió del pla fa una acurada
anàlisi de la situació de l’habitatge
i de les condicions socioeconòmiques actuals i previstes de la ciutat
per plantejar les accions de futur.
Reus té una població de 106.790
habitants, segons les dades del padró de l’1 de gener de 2013. A partir
del 2002 i fins al 2008, el creixement a la ciutat es va produir de
manera exponencial, assolint taxes
interanuals que van arribar al 3%.
Com a conseqüència de la crisi iniciada el 2007, la tendència va canviar
i la població es reduir d’uns 1.000
habitants entre 2009 i 2012.
Aquest canvi de tendència obliga a
reformular les previsions de creixement de la població. Es calcula que
l’any 2021 Reus tindrà 114.378 habitants; és a dir, un creixement de
7.167 habitants entre 2012 i 2021.
En nombre de llars, es calcula que
s’incrementaran de les 38.956 de
2012, segons el padró, a les 41.915
el 2021, segons les previsions. Un
increment de 2.959 noves llars al
llarg del període.
Parc d’habitatges
La informació sobre el parc edificat
a Reus s’ha elaborat a partir de les
dades del cadastre municipal a gener 2013, que xifra el nombre total
d’habitatges en 49.447. L’estancament del sector de la construcció es
visibilitza clarament amb l’evolució
del nombre d’habitatges nous. Entre
2004 i 2007 es va arribar a màxims
històrics, superant la xifra de 1.200
habitatges nous per any. A partir
del 2008 s’aprecien els efectes de
la crisi, passant dels 994 habitatges
nous el 2008 fins als 66 habitatges
de l’any 2012 i els 22 del 2013. El
parc vacant engloba aquells habitatges desocupats, que es troben
fora del mercat de compra-venda
durant un període temporal llarg
així com, els habitatges nous en estoc, preparats per entrar-hi a viure i
que encara no han pogut ser venuts
o llogats. S’estima que a Reus hi ha
4.426 habitatges vacants, 1.641 dels
quals corresponen a l’estoc d’habitatges nou.

El centre de la ciutat disposa d’alguns solars on encara es poden construir noves
vivendes, en aquesta ocasió al Barri del Carme

El regidor d’Urbanisme, Miquel Domingo, durant la presentació als mitjans de comunicació de la ciutat del Pla Local d’Habiatge 2014-2021

El pressupost
La Revisió del Pla Local d’Habitatge fixa un pressupost de
17.071.485 euros per desenvolupar les accions que s’hi recullen
en l’horitzó 2021. El 51% d’aquest
pressupost es preveu per a les
accions sobre el parc d’habitatge social i de lloguer; el 43% per
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a accions sobre el parc edificat i
el planejament; i el 6% restant a
la gestió en matèria d’habitatge.
El 70% del pressupost es preveu
que siguin aportacions de la Generalitat de Catalunya, mentre
que el 30% restant serien aportacions de l’Ajuntament de Reus.

Firma convidada

Els motius del Pla Local d’Habitatge
Miquel Domingo. Regidor d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajuntament de Reus

El 24 de març, des de la Regidoria
d’Arquitectura i Urbanisme vam presentar la revisió del Pla Local d’Habitatge de Reus 2014-2021. Ho vam
fer a la comissió especial de polítiques d’habitatge social, tot un símbol de per on va aquest document
que analitza la situació de l’habitatge i les condicions socioeconòmiques que l’envolten, i que recull les
noves necessitats socials en aquest
àmbit i els nous riscos d’exclusió
social residencial. L’objectiu és conèixer com ha canviat la situació de
l’habitatge i el seu entorn per definir noves línies d’actuació i incorporar les previsions i conclusions al
PGOU que s’està redactant.
Tot plegat, forma part del procés
d’elaboració del cos normatiu en
matèria urbanística, un cos format
per documents que es relacionen
entre sí, des del mateix PGOU fins
al pla de mobilitat, el catàleg de
masos o les ordenances urbanístiques, que haurà de regir una època
de certa recuperació que sens dubte
es produirà a mitjà termini perquè
no sigui el desgavell de les dècades
passades que ara ens toca pagar.
Els canvis que s’han produït són
evidents. Per primera vegada des
de la guerra civil Reus ha perdut població; que aquesta pèrdua es pro-

dueix per la sortida d’una part de
l’emigració recent i també de joves
molt preparats que marxen a països
amb economies mes reeixides que
la nostra; o que tenim uns índexs
d’atur i endeutament familiar com
mai en la historia.
A Reus no creixerem desaforadament, anirem recuperant població
i augmentant-ne després. Ens cal
créixer ja a curt termini en població
activa, millor dit productiva, per millorar les nostres possibilitats de recuperació econòmica i també social.
Tot indica, amb números grossos,
que no necessitem previsions de
creixement per sobre dels 35.000
habitants o 15.000 habitatges nous
a tot estirar fins al 2032.
1.500 habitatges
Amb 1.500 habitatges en estoc (quasi a punt per ser utilitzats i en mans
sobretot de bancs o promotors) i
2.500 habitatges usats i sense ocupar per voluntat dels propietaris o
pendents d’obres d’adequació, cal
pensar en aquest primer bloc per
fer front a les necessitats d’habitatge de disposició immediata, d’aquí
les mesures de pressió a la propietat i d’incentivació d’aquest parc.
Si en l’avanç del PGOU parlàvem
de la ciutat compacta, cohesiona-

da i complexa (les tres C), ara, en
la concreció dels tràmits següents,
haurem de parlar de rehabilitació,
reparació i renovació (les tres R) per
sobre de nous creixements. I aquí
el constructor i el promotor petit i
mitjà tenen una funció bàsica.
Pel que fa al tipus d’habitatge, haurem de pensar preferentment en el
lloguer per davant de la compra; la
recessió econòmica ens ha portat
a un risc cert d’exclusió residencial
per a una mica més de la meitat
de la població si no s’adeqüen les
despeses d’habitatge a un màxim
del 30% dels ingressos per unitat
convivencial. Pel que fa als programes dels habitatges, si bé hi ha
persones soles entre els joves i els
més grans que necessiten habitatge
petits, la majoria d’unitats convivencials se situa al voltant dels tres
membres i n’apareixen també amb
més necessitats tant pel nombre de
membrescom per altres necessitats
(treball a casa, estudis, etc.).
Un panorama nou per a nous temps,
lluny de les previsions maximalistes
de fa uns anys, per a una ciutat que
no és nova, ni molt menys, però
que es planteja els nous reptes per
avançar en la millora de la qualitat
social i la convivència.

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

Tel. 649 907 732

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
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ACTUALITAT GREMI

Gregori Salvat, el president del Gremi, al mig, juntament amb la resta de membres de la Junta Directiva.

Salvat espera que es consolidin
les “lleus millores” que s’insinuen
El president del Gremi ho afirma en la celebració de l’assemblea anual on
s’han aprovat els comptes del 2013 i presentat el pressupost del 2014
El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat, va presidir fa uns dies l’assemblea general ordinària del Gremi de
la Construcció del Baix Camp on es
va fer balanç de l’exercici 2013, es
va presentar el pressupost del 2014
i també es va parlar del futur. Salvat va explicar davant d’una vintena d’agremiats i recolzat per la seva
junta directiva que aquest 2013 “ha
estat el pitjor any d’ençà la crisi,
però cal ser mínimament optimista
perquè sembla que hi ha perspectives que insinuen lleus millores a
partir d’aquest 2014”. Per aquest
motiu, va afegir que “des del nostre
àmbit i com a col·lectiu treballarem
perquè això sigui possible”.
Salvat va anunciar també que “estem treballant per ampliar l’oferta
de serveis que resolguin les necessitats actuals i aportin oportunitats
de feina i recursos eficients que ajudin amb la tasca de l’agremiat”.
Finalment es va aprovar per unanimitat els comptes de l’any 2013 i
es va presentar un pressupost més
auster pel 2014 amb l’objectiu de
no crear pèrdues a les arques del
Gremi.

Assistents a l’assemblea general del Gremi celebrada a mitjan del mes de març

En la seva intervenció, Jordi Cabré,
director de la revista, va parlar de
l’evolució de la mateixa, dels bons
resultats obtinguts en el número
especial 400, publicat al desembre,
i també va presentar la nova página
web que ja és pública a www.gremiconstrucciobaixcamp.cat.
El vicepresident econòmic, Gerard
Prats, va presentar el resultats de la
participació del Gremi a la junta de
la FEGCO i es va explicar que amb
la negociació del darrer conveni
2012-2013, s’ha aconseguit suprimir
l’increment de prop de l’1% salarial
que s’havia d’aplicar. “Ha significat
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-segons Prats- a tota la província un
estalvi per tot el col·lectiu al voltant
dels 2 milions d’euros, estalvi que
se n’ha beneficiat tot el sector de
la demarcació, estiguin o no agremiats”.
El vicepresident també va explicar
que ja està en marxa les noves aules a Campclar. Entre els presents
es va destacar especialment la denuncia de les clàusules abusives
aplicades per l’Ajuntament de les
Borges del Camp en algunes obres
públiques i la gran repercussió que
va tenir i que ha de servir com a
exemple per altres municipis.

INVERSIONS

CiU i el PSC tanquen un acord que
permetrà impulsar el BCN World
Els líders dels dos partits, Artur Mas i Pere Navarro, signen a Tarragona la
declaració que permet que el Parlament desbloquegi la llei actual
El president del govern, Artur Mas,
i el líder del PSC, Pere Navarro,
van tancar fa uns dies un acord
per tirar endavant definitivament
el macrocomplex d’oci BCN World,
que es projecta a Salou i Vila-seca
(Tarragonès). Han estat moltes les
hores de negociació entre els dos
partits per arribar a un principi
d’acord que va servir per canalitzar
les negociacions. L’acte oficial de
signatura de l’acord va tenir lloc a
Tarragona amb presència de Mas i
Navarro, de l’alcalde de la ciutat,
Josep Fèlix Ballesteros, i també
dels alcaldes de Salou i Vila-seca,
Pere Granados i Josep Poblet, resLes autoritats, en el moment de signar l’acord a Tarragona.
pectivament. L’ acord ha provocat
la indignació dels socis de govern
d’Artur Mas, ERC, i també del Partit
Popular, que ha quedat al marge de l’acord. Ara s’haurà
El conseller Felip Puig ha anunciat un
de veure el paper d’aquestes formacions quan l’acord
conveni entre el SOC i els promotors
arribi al Parlament, després de Setmana Santa.
CiU i PSC ja han pactat una solució tècnica per garantir del BCN World per formar els futurs
que la Generalitat no perdrà recaptació malgrat concedir la rebaixa fiscal als casinos que exigeix l’empresa treballadors del complex
Veremonte, liderada per Enrique Bañuelos, una taxa
que es redueix del 55% a prop del 10%. La idea és que Es preveu que el nou projecte generi
aquesta rebaixa no es produirà en cap altra activitat uns 17.000 llocs de treball, entre
associada -com hotels o restauració-, que tributarien
directes i indirectes, durant les fases
igual que a la resta de Catalunya.
Actualment, els quatre casinos catalans aporten una re- de construcció, posada en marxa i
captació d’uns 17 milions actuals, i el PSC vol que el estabilització
govern li garanteixi que no es perdran ingressos i a la
vegada escenificar que aquest projecte beneficiarà la
zona de Tarragona.
Segons el conseller d’Ocupació, aquest macrocomplex
turístic ubicat a les terres tarragonines generarà ocupació a curt termini i molts llocs de treball de forma “immediata”. Per aquest motiu, per fer-ho viable, el Servei
d’Ocupació de Catalunya i els promotors del BCN World
estan preparant un conveni de relació per canalitzar
les persones aturades de Catalunya que permeti preparar-les i formar-les perquè puguin adaptar-se als llocs
de treball que generarà el complex tant pel que fa a
C/ Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges) • Apt. corr. núm. 61
l’àmbit de la construcció com la vessant turística. “És
Tel / Fax: 977 760 476 • 43460 ALCOVER (Tgn) expomat@expomat.com
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INVERSIONS

La signatura de l’acord entre Artur Mas i Pere Navarro va despertar una gran expectació mediàtica.

possible que el conveni es signi la
setmana vinent”, va detallat el cap
del departament d’Empresa i Ocupació.
A finals de gener, el conseller delegat de Veremonte, Xavier Adserà, va
assegurar que BCN World té ja compromesos els 4.500 milions d’euros necessaris per construir aquest
macroprojecte d’hotels i casinos als
municipis de Vila-seca i Salou (Tarragonès) que estima que pot generar uns 17.000 llocs de treball, entre
directes i indirectes, durant les fases de construcció, posada en marxa i estabilització del projecte.
El mateix Xavier Adserà va condicionar el fet que BCN World es fes a
Catalunya al fet que es donés llum
verda a aquesta rebaixa fiscal mitjançant aquesta llei, però, això no
obstant, Veremonte encara no ha

Al consell de garanties
Els partits polítics Iniciativa-Verds
(ICV-EUiA) i la CUP van formalitzar fa uns dies la sol·licitud de
dictamen al Consell de Garanties
Estatutàries sobre el projecte de
llei que ha de fer possible BCN
World. Les diputades Hortènsia
Grau (ICV-EUiA) i Isabel Vallet
(CUP) van explicar que el recurs
es fonamenta la manca “d’interès general” de BCN World, que
“només” està ideat per beneficiar
determinats “interessos privats
especulatius”.
El dictamen del Consell de Garanexercit l’opció de compra que té sobre els terrenys on cal edificar el

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

9

març 2014

ties arribarà en un termini màxim
d’un mes, durant el qual la proposició de llei no podrà finalitzar el seu tràmit parlamentari. És
bastant improbable, doncs, que
CiU i PSC puguin situar el debat
final en el Ple que comença el
proper 24 d’abril, tal com tenien previst. Això farà que no es
pugui tramitar possiblement fins
al maig i per tant es pugui endarrerir unes setmanes l’inici de
les obres de construcció de BCN
World.

complex, que són propietat de La
Caixa.

INVERSIONS

Agents socioeconòmics del territori,
amb el projecte BCN World
Patronal, cambres de Comerç i sindicat UGT signen un manifest on demanen
que no es pot perdre una oportunitat com aquesta
Les cambres de Comerç del territori,
organitzacions empresarials i el sindicat UGT s’ha sumat a un manifest
conjunt on es demana als partits
polítics catalans no deixar perdre
la inversió del projecte BCN World i
que es rebaixin els impostos sobre
el joc com demanen els impulsors
del projecte. Van signar el manifest els presidents de les patronals
AECE, Pimec i Cepta; les cambres
de Comerç de Reus, Tarragona, Valls
i Tortosa; i els secretaris generals
d’UGT de Tarragona i UGT de Terres
de l’Ebre .
El manifest titulat amb el contundent “Volem BCN World” considera
que el projecte és una “ocasió única
i irrepetible” per consolidar la zona
com a destinació turística i en destaquen la implicació directa de PortAventura com a aval. Precisament,
consideren que els recels que desperten el projecte són molt similars
als que van sorgir fa 20 anys amb la
creació de PortAventura.
Per als signants del manifest, en
la conjuntura econòmica actual és
extraordinàriament important poder
acollir un projecte com aquest i que
recorden que la demarcació de Tarragona va tancar 2013 amb la taxa
d’atur més elevada de Catalunya,
un 27 per cent. Per aquest motiu,
afegeixen, “estem segurs que la recerca de sinergies serà beneficiosa

Representants de les Cambres de Comerç del territori, patronals i el sindicat UGT, en el
moment de la presentació del manifest.

per a tothom” ja que la previsió de
rebre deu milions de turistes anuals
serà un revulsiu per al territori. “Vo-

“Volem BCN
World” considera que el
projecte és una “ocasió
única i irrepetible” per
consolidar la zona com a
destinació turística i en
destaquen la implicació
directa de PortAventura
com a aval

lem BCN World en el nostre territori
perquè és una oportunitat que no
podem deixar escapar. No ens ho
podem permetre”, conclou el text.
No es pot deixar escapar
El document també assenyala que
el territori no pot deixar escapar
l’oportunitat que representa un
projecte com BCN World i el revulsiu que pot suposar per al conjunt
del territori. Ens ho hem de deixar
perdre?, es pregunta el document
que el màxim representant de la
confederació empresarial ha signat
junt amb altres representants de la
patronal i sindicats de les nostres
comarques.

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

CONTENIDORS

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

La Universitat Rovira i Virgili presenta
la nova càtedra d’Habitatge
Les principals línies d’investigació de la càtedra són les tinences intermèdies,
el mercat hipotecari, la mediació immobiliària i els arrendaments a Europa
La Universitat Rovira i Virgili (URV)
ha presentat recentment la nova
càtedra d’Habitatge amb l’objectiu
d’establir una plataforma estable en
recerca, docència i transferència de
coneixements en matèria d’habitatge des d’un punt de vista interdisciplinar i internacional. La Generalitat,
a través de la secretaria d’Habitatge
i Millora Urbana, dirigida pel tarragoní Carles Sala, col·labora amb
aquest projecte.
El director de la càtedra, Sergio Nasarre, va presentar l’acte, al qual
han assistit també el rector de la
URV, Francesc Xavier Grau; la directora general d’Arquitectura, Vivienda
y Suelo del Ministerio de Fomento,
Pilar Martínez; el delegat provincial
a Tarragona del Col·legi de Registradors de Catalunya, Víctor Prado; el
vicedegà del Col·legi de Notaris de
Catalunya, Alberto Martín; el president de la Cambra de la Propietat
Urbana de Tarragona, Agustí Pujol,
i el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Tarrés.
Entre les grans línies d’investigació
en què treballa la càtedra cal destacar les tinences intermèdies, el mercat hipotecari i els consumidors, la
mediació immobiliària i els arrendaments a Europa. L’equip està format
per investigadors sèniors i juniors, i
consta d’un consell assessor i una
comissió de seguiment.

Presentació de la Càtedra d’Habitatge de la URV

L’equip està format per
investigadors sèniors
i juniors, i consta d’un
consell assessor i una
comissió de seguiment
La càtedra presentada és fruit d’un
conveni de col·laboració signat el
passat mes de desembre de 2013
entre la URV, l’Agència de l’Habitatge, el Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA),
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la Cambra de la Propietat Urbana de
Tarragona i el Col·legi de Notaris de
Catalunya. En l’acte es van afegir a
la càtedra el Ministerio de Fomento,
el Col·legi de Registradors de Catalunya i l’Ajuntament de Reus.
L’any 2011, l’Agència de l’Habitatge
ja va signar un conveni amb la URV
centrat en la investigació de les
possibilitats del Dret privat per millorar l’accés a l’habitatge i arribar a
un marc legal de tinences intermèdies per a la propietat compartida
de l’habitatge.

L’optimista

1+1=3
Núria Riu. Periodista de la secció d’economia del Diari de Tarragona

- 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

Alguna cosa es mou al territori. Amb una En aquesta ocasió en un escenari històtaxa d’atur que supera el 27% i un se- ric: la torre del Pretori. Un espai que va
guit d’elements que ens asseguren que viure un nou moment històric com es la
la recuperació de l’economia al Camp de presentació de l’acord entre el Govern i
Tarragona és més lenta que a la resta el PSC que permetrà tirar endavant amb
del país, aquests últims dies hem vist el projecte BCN World. Tot i els múltiples interrogants que aquest projecte
dues imatges per a l’optimisme.
En menys de 48 hores Tarragona va ser genera, posa de manifest que els grans
amfitriona de dos esdeveniments que inversors veuen les nostres comarques
van marcar l’agenda del President de la com una terra d’oportunitats.
Generalitat, Artur Mas. Pot resultar anec- El President Mas va assegurar durant
dòtic, però posa de manifest que dos la seva presentació que aquest amb
sectors que són estratègics com la qu- aquest projecte les comarques de Tarímica i el turisme estan aquí disposats ragona exerciran un “lideratge mundial”
a donar un nou pas per tirant del carro. en matèria turística. Ara cal estar atents
Primer va ser la constitució de ChemMed perquè aquest també acabi esdevenint
Tarragona. Un organisme que aixopluga un projecte per a l’excel·lència.
sota un mateix paraigües a les empre- Però més enllà dels reptes i oportunitats
ses del sector químic, als sindicats, a futures, em quedo amb la imatge que en
menys de dos dies
les administracions i
es va repetir en dues
al sector del coneiEn matèria
ocasions. I aquesta
xement. I poso en
d’infraestructures són
és la dels principals
especial valor aquest
darrer, que liderat masses els episodis en els agents del territori
i establint siper la URV, els cenque els estira i arronses, sumant
nèrgies i complicitats
tres tecnològics i els
entre uns i altres, han
en dues iniciatives
instituts de formació professional han avortat iniciatives que ara que poden representar una autèntica vid’aportar
l’excel·representen un autèntic
tamina per la nostra
lència a un sistema
economia.
productiu que necesllast
No trobem gaires
sita evolucionar per
precedents en aquest sentit. En matèria
no veure’s amenaçat.
Sinèrgies i valor afegit. Dos conceptes d’infraestructures són masses els episoque aquests dies hem escoltat molt i dis en els que els estira i arronses, entre
que han de ser el motor de la diferencia- uns i altres, han avortat iniciatives que
ció que ens porti a posicionar el territori ara representen un autèntic llast. Uns
projectes que, ara més que mai, són
com a referent internacional.
Encara no havien passat ni 48 hores necessaris per seguir sent competitius i
d’aquest acte que es va celebrar al Pa- mantenir un lideratge ara somnolent. La
lau de Fires i Congressos de Tarragona llavor està plantada i ara, més que mai,
que la importància d’un nou moment al- cal seguir una direcció que esperem que
terava l’agenda del President i en reque- molt aviat aporti els seus fruits. Perquè
ria per segona vegada la seva presència. un i un sempre són tres.
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COJUNTURA ECONÒMICA

El nombre
d’aturats
segueix caient
a Tarragona

………………………………………………………………………………

La xifra de desocupats acumula 9
mesos seguits de descensos
El nombre de persones inscrites a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) quan va tancar el mes
de març a les comarques de Tarragona es va situar en
73.922 persones, cosa que suposa 891 persones menys
que el febrer, el -1,19%, i 2.161 aturats menys que el
març de l’any passat, el -2,84%. Les comarques tarragonines acumulen en termes anuals nou mesos seguits
de descens de la desocupació, segons les dades fetes
públiques pel Ministeri. El nombre de contractes celebrats a les comarques tarragonines van sumar 15.086
actes, l’1,75% més que el març del 2013. D’aquesta
xifra, 1.842 van ser contractes indefinits, cosa que suposa el 12,21% del total, un percentatge que està per
sota del 12,32% que es va registrar el març del 2013.
Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social en el global de Catalunya, al mes de març hi havia un total de
2.878.037 persones afiliades al sistema, xifra que representa un increment de 18.341
Les persones que cobren
persones
afiliuna prestació assistencial ades (+ 0,64%)
respecte
al
o la renda activa
mes de febrer, i
d’inserció sobrepassa
20.114 persones
aquest mes el 50% de les més respecte
al mes de març
persones que reben una
de l’any passat
prestació (50,61%).
(+0,70%).
Per últim, i sobre
el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya s’ha situat
en el 63,52%, 1,35 punts percentuals menys que la taxa
del mes anterior. En aquest sentit, 229.676 de les persones registrades a les oficines de treball, un 36,48%,
no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda
activa d’inserció sobrepassa aquest mes el 50% de les
persones que reben una prestació (50,61%).
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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

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

…………………………………………………………………………………..
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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

REUS/BARRIS

Impulsen millores als edificis
i espais públics de Mas Pellicer
Ajuntament de Reus i Generalitat de Catalunya impulsen obres a set blocs
d’habitatges de protecció oficial d’aquest barri reusenc
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya portarà a terme els pròxims
quatre mesos a set blocs d’habitatges de protecció oficial del barri
Mas Pellicer una sèrie de millores.
L’alcalde de Reus, Carmes Pellicer,
va explicar el dia de la visita d’obres
que a més d’aquesta acció del Govern català, l’Ajuntament també
ha començat diferents accions de
millora a diversos espais d’aquest
barri.
L’alcalde va recordar que l’Ajuntament col·labora a través de la Brigada Municipal en l’arranjament
d’espais comuns d’aquesta zona
residencial de la ciutat i també ha
destacat que pròximament l’Ajuntament construirà una pista poliesportiva amb zona d’esbarjo i executarà la construcció d’un vial per
connectar el barri amb la zona de
Tecnoparc, dues accions que tenen
un pressupost de 90.000 euros en
el pla de noves inversions 2014 de
l’Ajuntament.
L’alcalde va realitzar una visita al
barri de Mas Pellicer amb el director
de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, Jordi
Sanuy, una visita en què van participar diversos representants veïnals

Visita de l’alcalde Pellicer i representants de l’Agència de habiatge

L’aportació econòmica
aquest projecte és de
180.000 euros a càrrec del
Govern i de 90.000 del
consistori reusenc.
i tècnics de l’Agència d’Habitatge.
En finalitzar la visita, es va signar
l’acte d’inici de les obres de rehabilitació de diversos edificis per part
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de l’Agència de l’Habitatge i l’empresa constructora que es fa càrrec
d’aquests treballs, que tenen un
pressupost d’uns 180.000 euros.
A la visita també hi van participar
el regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Miquel Domingo, la regidora de
Benestar Social, Montserrat Vilella,
i la regidora de Participació i Ciutadania, Àngela Tello. L’alcalde va subratllar i agraïr la col·laboració veïnal en les tasques de manteniment
i preservació del barri Mas Pellicer.

EMPRESES

La patronat tarragonina lliura els
guardons 2013 a Fira de Reus
El part temàtic PortAventura es va endur el Premi d’Honor de l’entitat
empresarial en un acte que va comptar amb la presència d’Artur Mas
El parc temàtic PortAventura es va
emportar el Premi d’Honor dels
guardons CEPTA 2013, lliurat el divendres 29 de març en el transcurs
de la Nit Empresarial que la patronal
de les comarques de Tarragona va
celebra a les instal·lacions de Fira
de Reus, en un acte que va comptar amb l’assistència del president
de la Generalitat, Artur Mas. Durant
la vetllada, també es va reconéixer
com a millor empresa 2013 ‘Reserva
de la Tierra S.L.’, una empresa catalana dedicada a l’elaboració, la producció i la comercialització de vins,
prioritàriament catalans, així com
també d’altres zones de l’Estat; i al

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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EMPRESES
Els diferents premiats, al fons,
en l’acte de
lliurament dels
guardons de la
Nit de l’empresari de la CEPTA a
les instal·lacions
de Fira de Reus

Col·legi Aura i Turó amb el guardó a
la trajectòria empresarial.
En la Nit Empresarial 2013 també va
guardonar l’empresa Gomà-Camps
de La Riba (Alt Camp), amb el premi a la internacionalització. El grup
empresarial familiar es dedica a la
fabricació, transformació i comercialització de productes de paper tissú
i altres solucions afins.
El guardó a la innovació va ser per a
Terminales Portuarias, S.A. (TEPSA),
una
companyia
independent,
participada al 100% pel grup
francès Petrofrance, especialitzada
en la recepció, emmagatzematge
i reexpedició de productes líquids
a granel; mentre que el guardó a
l’emprenedoria se´l va endur per
RS Tecnologia S.L., una empresa
nascuda l’any 1998 i dedicada a la
innovació i desenvolupament de
tecnologia pròpia en el sector de
la pavimentació, a les Borges del
Camp (Baix Camp).

La patronal també va premiar com
a empresa familiar al celler centenari Jané Ventura S.A.; a la Fundació
Escola Internacional del Camp (EIC)
amb el guardó a la creació d’ocupació; i a l’empresa arrelada des
de fa més de 40 anys a Reus Elring
Klinger, S.A.U. amb el guardó a la
inserció i inclusió social.
Premis turístics
També es va reconèixer el Patronat
Municipal de Turisme de Cambrils
(Baix Camp) amb el Premi a l’Excel·lència Enoturística per a intermediaris d’oci; a l’Hotel Hostal Sport de
Falset, amb el Premi a l’Excel·lència
Enoturística per a allotjament-restauració; i en la categoria de cellers,
pels Cellers Augustus Forum.
La Nit Empresarial 2013 també va
guardonar amb reconeixements
especials: Edificaciones y Reparaciones Tarraco S.L., Finques Gomis
S.L., Imprenta Requesens, Afruse
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S.L., Centre Tecnologia de la Química de Catalunya, Dow Chemical S.L.,
i Maletas Queralt.
El President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va parlar en la
seva intervenció del projecte BCN
World mostrant-se confiat de la
seva execució. Durant el seu parlament, Mas també va voler transmetre un missatge d’optimisme als
presents, assegurant que “fins ara
estem vivint en un congost estret,
dur i perillós, amb precipicis al costat, però ara comença a haver-hi senyals d’obertura d’una vall”.
El president va valorar un estudi
presentat per la Cambra de Comerç
de Barcelona on s’assegura que en
qualsevol escenari de futur del país,
Catalunya i la seva economia són
“perfectament viables”. “És un fet
que a vegades es posa en dubte interessadament i val la pena que ho
esbandim de pressa”, va afegir el
President.

INFRAESTRUCTURES

Es posa en marxa un nou servei
de rodalies al Camp de Tarragona
Les noves freqüències permeten comunicar Reus i Tarragona amb 55
freqüències al dia, i amb trens cada 30 minuts a les hores punta
El nou servei de rodalia del Camp
de Tarragona va entrar en funcionament el passat 20 de març, amb
dues línies: la Reus-Tarragona (RT1)
i l’Arboç-Cambrils (RT2). El primer
tren de la RT1 surt de Tarragona a
les 7.00h i arribarà a Reus 16 minuts després; i en direcció contrària, surt de la capital del Baix Camp
a les 5:37h i arriba a Tarragona a
les 5:52h. A la RT2, el primer tren
de l’Arboç inicia servei a les 7.00h
i de Cambrils a les 8.09h. A més,
comencen a circular els quatre trens
semidirectes Tortosa-Barcelona, que
escurcen el temps de viatge entre
14 i 23 minuts.

Les noves rodalies territorials enllacen Reus i Tarragona amb 55 freqüències al dia (27 trens diaris cap
a Tarragona i 28 cap a Reus, el que

Les rodalies territorials
es completen amb un
nou servei ferroviari
entre l’Arboç i Cambrils,
creant així un nou eix de
comunicació del Baix
Penedès amb Tarragona i
la Costa Daurada fins ara
inexistent
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suposa 10 freqüències per sentit
més que les actuals), i amb un tren
cada 30 minuts en les hores punta
de matí, migdia i tarda i intervals
inferiors a l’hora durant tot el dia. A
més, també entra en funcionament
el nou servei ferroviari entre l’Arboç
i Cambrils, amb cinc noves expedicions per sentit al dia. És el nou eix
de comunicació entre el Baix Penedès, Tarragona i la Costa Daurada,
fins ara inexistent, permet millorar
la connexió de la rodalia de Tarragona amb la de Barcelona.
La millora dels serveis ferroviaris al
Camp de Tarragona es complementa
amb la incorporació dels nous ser-

INFRAESTRUCTURES
veis al sistema tarifari integrat de
l’ATM de Tarragona abans de l’estiu.
Es farà de forma progressiva a tots
els municipis que formen part del
servei de rodalia, és a dir, entre els
municipis de Reus i Tarragona i en
el corredor l’Arboç - Cambrils.
Semidirectes
També el mateix dia van començar
a funcionar els serveis semidirectes
Tortosa-Barcelona, que escurçen el
temps de viatge entre 14 i 23 minuts i que permeten arribar de Tarragona a Barcelona en una hora.
Aquests nous serveis es fan amb
trens de la sèrie 449, més moderns
i confortables. La resta del material
mòbil que circula per les línies R15 i
R16 s’anirà substituint. Les novetats
també impliquen que ja s’han posat
en funcionament els dos nous trens
diaris entre Reus i Barcelona, amb
parada a Torredembarra, Altafulla,
Sant Vicenç i Vilanova, que permetran mantenir l’oferta de combois
d’aquestes poblacions amb Barcelona i incrementar fins a 35 els serveis diaris Reus - Barcelona.
Paral·lelament, el conseller va anunciar la posada en funcionament de
les dues primeres línies de bus exprés.cat al Camp de Tarragona, coincidint amb l’inici del servei de rodalia. Fins ara el servei només s’oferia
a la demarcació de Barcelona. Al

Camp es posarà en marxa la línia
e1, que fa el recorregut Tarragona-El
Vendrell i l’e2, que uneix Tarragona i Valls, a finals del mes que ve.

Aquesta xarxa d’altes prestacions
és una aposta pel bus exprés com
a mode de transport públic eficient
i competitiu.

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.
Oficinas, Talleres y Exposición:
C/ Tetuán, 1 (Esq. Av. Carrilet) - 434205 REUS
e-mail: ifa@ifa.cat
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Tel. 977 75 46 44
Fax: 977 75 49 00

L’advocat respon
Carlos Just. Advocat del Gremi de la Construcció del Baix Camp

Millor prevenir que....
Resulta massa habitual que els clients del despatx, sap, doncs “la seva veïna o el seu cunyat ha tingut un
quan s’acomiaden de mi després d’haver finalitzat una cas igual”. Ja diuen que la ignorància és molt atrevida.
feina, em diguin que esperen no trobar-me més, en Val a dir que no hi han dos casos iguals, com tampoc
el bon sentit de la paraula. Ràpidament matisen que el clients son idèntics. Tot s’ha d’analitzar doncs un
s’estan referint a no trobar-nos en l’àmbit professional, petit detall, pot donar lloc a un gir de la situació. Els
doncs ho assimilen a tenir problemes, desitjant que el papers, les proves, no son sempre iguals en situacions
futur encontre, ho sigui en el pla personal, prenent un similars. A més, hi ha clients que ho llancen tot, i dificulten la prova i altres que tot ho guarden i et permeten
refresc, per exemple.
Davant d’aquestes paraules, em falta temps per recor- acreditar allò que convé. Supòsits similars, amb proves
dar al meu estimat client, que a l’advocat no cal anar-hi diferents, poden donar lloc a resultats dispars.
només quan es tenen problemes, sinó que també es Sovint dic al client que quan comprin una rentadora, no
convenient comptar amb ell, abans de tenir-los, o millor cal que vagin a l’advocat, doncs a molt arriscar, poden
posar en perill els 400 euros que els hi ha costat la
dit, per evitar tenir-los.
Certament, tots som una mica autodidactes. Ens agrada màquina. Però si es compra o lloga un pis, fet que el
(a alguns més que a altres) arreglar els desperfectes de client no ho fa cada dia (o ho farà en poques ocasions
casa nostra, abans de trucar a un instal·lador. Si més no durant la seva vida), cal que cerquin l’assessorament
d’un advocat.
ho intentem (alguns, insisteixo).
Però en l’àmbit de la medicina o del dret, l’auto diag- Internet està ple de models de contractes de tot tipus,
nòstic i/o l’automedicació del client (en sentit literal però no assessora sinó intoxica. Però algú sap què és
la garantia de l’avalloguer en un
i metafòric), acostuma a ser massa
contracte de lloguer ?, qui paga
perillós i alhora font de molta feina
A l’advocat no cal anarl’impost sobre bens immobles quan
per metges i advocats.
es ven un pis ?, quins impostos paSempre he dit i repetit que el mon hi només quan es tenen
garé?, quina és la solvència de la
es bassa i funciona per les lleis i la
problemes, sinó que
contrapart?, etc.
salut. Si incomplim les normes leNo li pregunteu a la veïna ni al
gals o les de la salut ens arrisquem també es convenient
vostre cunyat, sinó a l’advocat de
a tenir problemes, i està clar que comptar amb ell, abans
confiança. Us ben asseguro que la
molts de nosaltres, no som ni metinversió té retorn.
ges ni lletrats. Malgrat això, massa de tenir-los, o millor dit,
sovint la gent es creu que d’allò en per evitar tenir-los

Pregueu per l’ànima,

Josep Maria Masdeu Bové
(Ex membre de la junta del Gremi)

Va morir a Reus el dia 15 de gener de 2014.
Fou enterrat el dia 16 gener a la Parròquia de Sant Andreu de la Selva del Camp.
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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CIUTAT

L’Ajuntament de Reus elimina Innova
i simplifica l’estructura d’empreses
L’acord del ple municipal va comptar amb el suport dels grups del Govern,
CiU i PP, al qual s’hi va afegir el partit independent Ara Reus
La junta general de la societat Innova i el ple de l’Ajuntament de Reus
van aprovar fa uns dies, amb el vot a
favor dels grups municipals que donen suport al Govern —CiU i PPC—
i el grup municipal d’Ara Reus, els
acords per a la reordenació de l’estructura societària de l’Ajuntament
de Reus que vol dir la supressió de
la societat Innova. L’acord es fonamenta en quatre grans objectius: el
manteniment i la millora de la prestació de serveis públics de qualitat;
la garantia de preservació dels llocs
de treball; la simplificació de l’estructura; i la recuperació i el manteniment de l’autonomia econòmica i
financera municipal.
L’acord significa la dissolució de
l’Entitat Pública Empresarial Innova,
deixant pas a les societats RELLSA,
Hospital i Reus Transport, que pugen a primer nivell; la fusió per
absorció d’Innova Grup d’Empreses
Municipals de Reus SA respecte Aigües de Reus Empresa Municipals

manejable i orientada a la prestació
de serveis a la ciutat i als ciutadans.

SA i Gestió de Serveis Funeraris
Reus SA, esdevenint Reus Serveis
Municipals SA i la fusió per absorció
de Reus Desenvolupament Econòmic SA respecte Tecnoparc Reus SA
i Gestió Urbanística Pública SA.
El nou model d’empreses comporta,
segons Carles Pellicer, una simplificació de l’estructura societària que,
tot disminuint el nombre d’empreses, permetrà una gestió més econòmica i eficient, més transparent,
més propera a les estructures de
l’Ajuntament i en definitiva, més

Transcendència
La transcendència del nou model
societari radica en que permet complir tres condicions bàsiques de
l’autonomia econòmica i financera
de l’Ajuntament de Reus en el futur:
Mantenir l’estabilitat pressupostària, com ja està fent l’Ajuntament.
L’alcalde també vol que el període
mig de pagament a proveïdors, no
superi en més de 30 dies el màxim
que preveu la normativa de morositat. L’evolució des de la liquidació de 2013, fa preveure que amb
dades de 31 de març, ja s’estaria
complint aquesta regla.
La sostenibilitat financera. La ràtio
d’endeutament a 31 de desembre
de 2013 era de 121,46%, fora del
llindar permès. Sense la reordenació, a final de 2014 millora, però
fins al 112,81%, encara fora del límit.

El nou model d’empreses
comporta, segons Carles
Pellicer, una simplificació
de l’estructura societària
que, tot disminuint el
nombre d’empreses,
permetrà una gestió més
econòmica i eficient

www.aisladur.com
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

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

646 511 780

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

info@aisladur.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
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REUS/BARRIS

Obert al pas de vianants el nou
passatge del Portal del carrer Nou
Aquest portal permet donar continuïtat a l’eix de vianants procedent del
passeig Prim que passa pel portal del Carme
L’alcalde, Carles Pellicer, va formalitzar fa unes setmanes l’obertura al
pas públic del passatge que comunica el raval de Martí i Folguera amb
el carrer de Barreres. Aquest vial rebrà el nom de Portal del carrer Nou
i permetrà donar continuïtat a l’eix
de vianants procedent del passeig
Prim que passa pel portal del Carme i comunica a partir d’ara amb
el carrer de Barreres i el carrer de
l’Abadia.
Pellicer va explicar que la voluntat
de l’Ajuntament és millorar la mobilitat i la qualitat de vida de la
ciutadania i va agrair als veïns de
la zona la seva col·laboració per
fer possible l’obertura de nou pas.
L’alcalde també va donar a conèixer
el nom d’aquest passatge, que serà
Portal del carrer Nou, «en record del
carrer Nou que antigament comunicava aquesta part de la ciutat entre
el raval i el carrer de Barreres».
La regidoria d’Arquitectura i Urbanisme ha realitzat diferents treballs
de millora per adequar el passatge
a la mobilitat i la seguretat dels vianants. Entre altres accions, s’han fet
noves instal·lacions d’il·luminació,
s’ha millorat el ferm i s’han eliminat
els desnivells per deixar el passatge
al nivell dels carrers amb què co-

L’Alcalde i els veïns del barri, durant l’obeertura del portal

S’han fet noves
instal·lacions
d’il·luminació, s’ha
millorat el ferm i s’han
eliminat els desnivells
per deixar el passatge al
nivell dels carrers amb
què comunica

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

munica. Aquesta acció ha suposat
una inversió aproximada de 9.000
euros.
A la visita que va fer l’alcalde al
nou espai públic el van acompanyar
el regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Miquel Domingo i els representants veïnals de l’Associació de
Veïns de la Concepció i l’Harmonia
del Carme. Els representants veïnals
van destacar la millora de l’accessibilitat al centre urbà i el fet que
s’hagi culminat una millora llargament esperada.

www.andamiostejeda.com

C/ Serè nº 4, urb. Planes del Puig
43392 Castellvell del Camp

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

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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CULTURA

El Gemi dona suport a Reus com
a capital de la Cultura Catalana
La projecció cultural de Reus així com el dinamisme i les gran capacitats
de la ciutat, avalen la candidatura i reafirmen la voluntat de ser referent
La junta directiva del Gremi de la
Construcció del Baix Camp va aprovar l’adhesió de l’entitat a la candidatura de Reus com a Capital de la
Cultura Catalana pel 2017. L’objectiu
d’aquesta designació és ampliar la
difusió, l’ús i el prestigi social de
la cultura catalana, i a la vegada
promocionar la localitat designada
com a capital. La projecció cultural
de Reus així com el dinamisme i les
gran capacitats de la ciutat, avalen
la candidatura i reafirmen la voluntat de ser referent cultural.
La decisió del gremi arriba després
que l’Ajuntament de Reus iniciés fa
unes setmanes una campanya ciu-

tadana per aconseguir adhesions a
la candidatura del municipi com a
Capital de la Cultura Catalana 2017.
L’objectiu de la iniciativa és aconseguir que tant les entitats culturals,
com les lúdiques, festives, esportives, socials o de veïns de la ciutat
signin l’adhesió a la candidatura i
que es puguin adjuntar al projecte
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de designació que s’ha de presentar
a finals del proper mes d’abril.
El dia 13 de desembre, el Ple de la
Corporació municipal va acordar per
unanimitat sol·licitar a l’Associació
Capital de la Cultura Catalana la designació de la ciutat de Reus com
a Capital de la Cultura Catalana per
a l’any 2017. Es poden fer arribar
les adhesions a títol particular o bé
com a entitat o col·lectiu. Es recolliran a l’oficina de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al Gaudí Centre, als
diferents Centres Cívics, al Pavelló
Olímpic Municipal, al Casal de Joves,
i també a l’IMAC, seu de la regidoria
de Cultura i Joventut.

ACTUALITAT GREMI

Oferta pel Gremi de la Construcció
pel programa d’amidaments
Els agremiats tenen una descompte del 50% en la compra d’aquest software
Els membres del Gremi de la Construcció del Baix Camp tenen una
oferta especial en el programa informàtic d’arquitectura i construcció
destinat a professionals de l’arquitectura i la construcción pel qual es
poden fer amidaments i pressupostos d’una forma fácil i senzilla. El
programa Com-Cal (www.com-cal.
es) està en aquests moments en
promoció pels agremiats. Una llicència té un cost de 100 euros, en lloc
dels 200 que valia fins ara, mentre
que per més dues llicències o més,
el programa té un cost de 60 euros
per llicència. La compra del programa es pot fer a la mateixa web de
l’empresa.
Com-Cal és un programa informàtic
bilingüe, castellà i català, l’objectiu
del qual és facilitar al professional
de l’arquitectura i la construcció, la
realització d’amidaments, pressupostos, certificacions i comparació

d’ofertes, mitjançant una eina àgil,
intuïtiva i d’ús senzill. Incorpora
també una base de dades bilingüe
de partides d’obra d’edificació i enderrocs valorades. Està compost de
29 capítols, 254 subcapítols i 2.800
partides d’obra d’edificació valorades, amb el cost directe.
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El programa està dissenyat pel seu
funcionament amb el sistema operatiu Windows aprofitant les seves
funcionalitats, característiques i
comptabilitat.
La base de dades Com-Cal es pot
trobar en un volum imprès i un CDRom amb la mateixa composició.

OCI

La Ganxet Pintxo de primavera
despatxa 200.000 tapes en 10 dies
Malgrat les inclemències meteorològiques del carrer cap de setmana, la
ruta de tapes reusenca assoleix la xifra que s’havia marcat l’organització
La Ganxet Pintxo Primavera ha assolit l’objectiu de les 200.000 tapes
servides en 10 dies malgrat que la
climatologia del darrer cap de setmana, i molt especialment de l’últim diumenge, no ha estat la millor
aliada per una ruta d’aquestes característiques. Aquestes circumstàncies posen més en valor les virtuts
de l’operatiu, capaç fins i tot de
desafiar el mal temps, i el fort arrelament que la Ganxet Pintxo té a
nivell ciutadà d’ençà la seva creació
ara fa dos anys i mig.
Pel president de la Cambra, Isaac
Sanromà, la tendència d’aquests
dies ‘ha estat altament positiva i
s’ha de reconèixer la voluntat de
totes les parts implicades establiments i clients- a l’hora de fer
possible la dinàmica de la GANXET
PINTXO malgrat que en moltes ocasions el temps no ha acompanyat’.
Precisament per això, i recordant
també que durant l’operatiu de
tardor de l’any passat el temps va
obligar a prorrogar excepcionalment
la Ganxet Pintxo, Sanromà no descarta plantejar per la propera edició
un allargament de la ruta, especialment per intentar aprofitar un tercer
cap de setmana. És a finals de setmana quan hi ha més afluència de
públic, especialment de fora de la

ciutat, i no descartem plantejar-nos
aquesta possibilitat per treure més
rendiment a l’operatiu que requereix de molts esforços organitzatius.
Estudi
Aquesta és una qüestió que també es plantejarà a l’enquesta que
durant la propera setmana començarà a realitzar, per encàrrec de la

L’organització no descarta,
segons Isaac Sanromà, que
en la propera edició de
tardor es pugui allargar la
ruta una tercera setmana

Cambra, el Gabinet CERES amb l’objectiu de conèixer la valoració dels
clients de la Ganxet Pintxo. Una iniciativa que va anunciar el President
de la Cambra durant la ruta amb els
mitjans de comunicació, realitzada
fa pocs dies, amb voluntat d’analitzar la realitat d’un operatiu plenament consolidat. ‘Seria molt fàcil
acomodar-nos en una mena d’autocomplaença constant atenent els
resultats òptims d’aquestes últimes
edicions -segons Sanromà-. Però és
precisament ara quan considerem
que cal fer aquest diagnòstic per
saber en quins àmbits podem millorar per donar satisfacció als nostres
clients’.

SERRALLERIA DE FERRO I INOX
AUTOMATISMES I MANTENIMENTS
TOT TIPUS D’ENCÀRRECS:
Teulades i cobertes;
estructures i altells, façanes
i tancaments comercials,
portes de garatge,

portes d’accés a finca,
reixes, reformes integrals,
portes industrials, reformes
de lolt, reixes..

C/ ENERGIA, 4B - POL. IND LA DRECERA (LA SELVA DEL CAMP) T. 977 84 59 05 / 699 93 76 52 KPCM@KPCM.ES www.KPCM.es
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LLIBRES

Josep Baiges recull les polèmiques
sobre l’any Prim en un llibre
El periodista reusenc presenta aquest Sany Jordi “De Prim a Plim”
El periodista reusenc Josep Baiges
torna a l’actualitat periodística, en
aquest cas literària, amb la presentació pocs dies abans de Sant Jordi
del llibre “De Prim a Plim. El viatge
d’un insòlit criminòleg al país de la
fantasia de fruites”, editat per Salòria Edicions de la Seu d’Urgell, que
es va presentar en un acte públic
que va tenir lloc fa uns dies al Centre d’Art Cal Massó.
El pròleg és del periodista i escriptor de Falset Toni Orensanz i el llibre
recull articles sobre Pérez Abellán el
forense que s’ha mirat i regirat la
mòmia del general Prim. El llibre arriba després de l’èxit que va obtenir
a la tardor de l’any 2012 amb el llibre «Els 100 dies que van canviar el
món de Reus» que va servir per ex-

plicar les darreres eleccions municipals a la ciutat també amb un recull
dels articles que diàriament publica
Baiges al blog El Món de Reus.
Presentació
L’acte de presentació va ser conduït per diversos periodistes vinculats als mitjans de comunicació
de la ciutat: Marc Càmara, Enrique
Canovaca, Jordi Escoda, Francesc
Gras, Sílvia Sagalà i Guillem RamosSalvat. Entre els assistents, l’autor
del llibre va sortejar una ampolla d’autèntic Plim Reserva de col·
leccionista. S’ha de recordar que
el mes de gener l’empresa Gili va
trencar les relacions amb el propietari de la recepta de la tradicional
beguda de Reus.

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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Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria de Nostre Pare Jesús a la
Columna i de la Germandat de Sant Antoni de Pàdua

A les portes de la Setmana Santa
Benvolguts confrares de la Confraria
de Nostre Pare Jesús a la Columna,
membres del Gremi de la Construcció del Baix Camp i amics tots.
Com si fos ahir ens tornem a trobar
en una nova Setmana Santa. Que
hagi passat un any és senyal que el
temps no s’atura i com qui no vol ja
tornem a retrobar-nos un any més.
Com deia l’any passat, en temps
de crisis econòmica -que malauradament encara no hem deixat- és
molt d’agrair la col·laboració tant
dels membres de la junta com de
tots els col·laboradors, confrares i
amics.
Aquest any tenim l’honor que el
portador de l’estendard sigui Gregori Salvat Barceló, president del Gremi de la Construcció del Baix Camp.
Ho dic amb orgull perquè el Gremi
és part fonamental en l’origen de
la Confraria vertebrada alhora per la

Germandat de Sant Antoni de Pàdua i per altra banda, de manera
més personal, perquè és dona la
circumstància que és el germà de
qui us escriu aquestes paraules.
El Guió també estarà molt ben

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

acompanyat per la nena Sara Simó.
A banda de la participació de la processó del Sant Enterrament i d’altres actes que celebren altres confraries com a preludi de la Setmana
Santa estricta, hem estat convidats
a portar l’estendard a la Baixada del
Sant Crist de l’Arxiconfraria del Sant
Crist de la Creu el passat 8 de març
i també ens han ofert portar l’estendard a la processó Penitencial de
Sant Josep Obrer el Dimecres Sant a
les vuit del vespre. Us convidem a
que ens acompanyeu tots els que
ho desitgeu. La nostre participació
a la Setmana Santa de Reus ha de
continuar fent-nos presents com en
els darrers anys.
Espero que els que desitgeu participar ho feu amb ganes i com cada
any confiem que ens retrobem durant els dies de la Setmana Santa
de 2014.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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