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Enfilem el final del primer semestre de l’any i veiem com les xifres macroeconòmiques del
país continuen sent molt preocupants, una preocupació que encara s’incrementa molt més
quan ens fixem en el detall. L’atur continua creixent sense aturador i l’estudi de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre ens indica que en els primers
mesos de l’any s’han destruït 20.000 llocs de treball, un 8’7% dels quals pertanyen al
sector de la construcció, un sector fonamental en la reactivació econòmica d’un país, en
la generació de consum i, per tant, en la lluita contra l’atur.
Per aquest motiu, el sector de la construcció ha fet front comú aprofitant la celebració
del saló Construmat a Barcelona per reclamar al govern espanyol un pla de xoc d’inversió
pública de 9.000 milions en els propers tres anys similar al que s’ha posat en marxa a un
altre sector estratègic, el de l’automòbil. Segons el president de la Confederació Nacional
de la Construcció (CNC), Juan Lazcano, aquesta inversió permetria la creació de 240.000
llocs de treball de forma directa, així com altres mesures de “desregulació” per donar sortida a un estoc de 650.000 vivendes buides que estrangula el sector i retornar bona part
d’aquests diners a l’Estat en forma d’impostos de cotitzacions. La inversió en obra pública
i en infraestructures genera ocupació i amb major ocupació l’estat té menys despeses en
subsidis i al mateix temps creix el consum i l’economia se’n beneficia en el seu conjunt.
No hem d’oblidar les dades que s’han fet públiques darrerament i que fan necessari
aquest pla de xoc, perquè en els darrers cinc anys s’han perdut 170.000 empreses del
sector de la construcció o relacionades directament amb ell i també 1’5 milions de llocs
de treball, una quantitat totalment insostenible per un país que lluita per sortir de la crisi
el més aviat possible.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp

Sumari
La construcció reclama mesures valentes al govern de l’Estat per sortir de la paràlisi.
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El Govern estatal estima que la Llei de Rehabilitació podria generar 130.000 llocs
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ACTUALITAT SECTOR

La construcció reclama mesures
al govern per sortir de la paràlisi
El sector proposa en un document un paquet de decisions en àmbits com
l’obra civil, la rehabilitació, l’eficiència energètica o l’habitatge residencial
L’actual crisi econòmica, la dura política de retallades per part de l’Administració Pública i la falta de crèdit han conduït a una caiguda sense
precedents a la Unió Europea del
sector de la construcció, provocant
la desaparició de centenars de milers de petites i mitjanes empreses
i la destrucció de milions de llocs
de treball.
Amb l’objectiu d’intentar posar
fre a aquesta situació i aprofitant
la celebració de la passada edició
de Construmat, tots els agents de
la construcció espanyola han consensuat el “Pla d’Acció Construmat
que es va presentar el 7 de maig
a la CEOE a Madrid per impulsar
l’economia des de la indústria de
la construcció” en una iniciativa
inèdita a Espanya pel seu caràcter
unitari.
El document dels empresaris del
sector de la construcció presentat a
Madrid reivindica el paper d’aquest
sector per sortir de la crisi i proposa
al govern de l’Estat un paquet de
mesures en àmbits com l’obra civil,
la rehabilitació, l’eficiència energètica o l’habitatge residencial.
Que es valori la indústria
Els agents del sector reclamen que
es valori la indústria de la construcció com un motor de creixement
d’ocupació i riquesa, ja que tot i
la contundent caiguda derivada de
l’esclat de la bombolla, continua
donant feina al 8% de la població
activa. Amb el Pla d’Acció presentat
a començaments del mes de maig
a la seu de la CEOE de Madrid, els
professionals del sector reivindiquen l’aportació de la construcció
per a la recuperació econòmica:
segons l’estudi, per cada 600.000

Reunió a la CEOE on es va presentar el Pla d’Acció Construmat.

L’informe assegura que
per cada 600.000 euros
invertits en construcció
es generen 10 llocs de
treball directes i altres 6
indirectes

La indústria de la
construcció espanyola
assumeix que s’ha
d’adaptar al context
actual, però demana
l’acompanyament de les
Administracions Públiques
per garantir els llocs de
treball i la supervivència
de les empreses
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euros invertits en construcció es generen 10 llocs de treball directes i
altres 6 indirectes.
Mesures valentes i factibles
El “Pla d’Acció Construmat” proposa
un total de catorze mesures realitzables que requereixen de l’actuació
de les administracions públiques a
tots els nivells. En aquest sentit, la
indústria de la construcció reclama
l’existència d’un interlocutor únic i
interministerial “que es comprometi a elaborar un Pla Estratègic” per
al sector. Una altra de les mesures
exigides implica establir línies de
finançament i bonificacions fiscals,
estables a mig i llarg termini, per als
propietaris d’habitatges habituals o
propietaris d’immobles destinats al
lloguer. D’aquesta manera, s’estimularia ràpidament el segment de
la rehabilitació, que és un dels que
pot crear ocupació de forma més ràpida. L’estudi econòmic que acompanya el Pla calcula que per cada

ACTUALITAT SECTOR

En l’àmbit de l’edificació
residencial, el pla reclama
mesures per suprimir
o reduir les limitacions
imposades a reserves
de sòl per a habitatge
protegit
euro invertit en rehabilitació es genera un 85% d’activitat econòmica addicional a Espanya. Amb una
inversió de 65.000 euros en obres
de manteniment es crea un lloc de
treball a Espanya.
A més, les subvencions i ajudes
del Govern a la rehabilitació i manteniment d’edificis suposen un retorn per a l’Administració del 111%.
D’aquesta manera, els 627 milions
d’euros anunciats pel Govern espanyol en el seu nou pla de foment
de la rehabilitació es convertiran en
uns ingressos, via impostos, de 695
milions d’euros fins al 2016.
Menys retallades en obra pública
El Pla exigeix definir una estratègia
que aposti per l’eficiència, la transparència i l’estabilitat a la licitació
de l’obra pública. En aquest sentit,
els agents de la construcció reclamen prioritzar les inversions utilitzant criteris d’austeritat i eficiència
econòmica, amb l’obligatorietat de
realitzar anàlisis cost-benefici dels
equipaments públics.

reserves de sòl per a habitatge protegit; aplicar mesures de simplificació i desregulació normativa per donar sortida als estocs d’habitatge.
També reclamen discriminar les zones i segments on hi ha potencial
de demanda d’obra nova per poder
finançar promocions que donin resposta a les necessitats del mercat
en aquestes àrees específiques, ja
que la manca de finançament per a
aquests projectes pot generar tensions futures en els preus de l’ha-

bitatge.
La indústria espanyola assumeix
que s’ha d’adaptar al context actual, però demana l’acompanyament
de les Administracions Públiques
per garantir els llocs de treball i la
supervivència de les empreses. En
aquest sentit, reclama al Govern espanyol que posi en marxa aquest
paquet de mesures el més aviat
possible, ja que, segons els seus
autors, “no hi ha creixement econòmic sense construcció”.

S’han perdut 1’5 milions de llocs de
treball i 170.000 empreses
L’ajust realitzat pel sector de la construcció a Espanya des de l’inici
de la crisi no té precedents. Ni països com Irlanda han patit una
caiguda tan dràstica de l’activitat constructiva. El 2006 la construcció aportava el 12,6% del PIB espanyol i donava feina a més de 2,6
milions de persones, però en cinc anys s’han destruït 1,5 milions de
llocs de treball i han desaparegut prop de 170.000 empreses del sector. L’Informe alerta de la “descapitalització que s’està donant en els
principals sectors productius” com el de la construcció, “expulsant
un bon nombre d’empreses preparades tècnicament i de treballadors
formats, perdent capital humà i tecnològic”.

Més habitatges on hi hagi demanda
Finalment, els signants del Pla demanen, en l’àmbit de l’edificació
residencial, mesures per suprimir o
reduir les limitacions imposades a

CONTENIDORS
Pressupostos sense
compromís

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

impereus.sl@gmail.com
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ACTUALITAT SECTOR

Estimen que la Llei de Rehabilitació
generarà 130.000 llocs de treball
Un infome del Govern estatal assegura que cada milió d’euros invertit en
renovació d’habitatges genera fins a 18 nous llocs de treball
El Govern estatal estima que les
modificacions incloses a la Llei de
Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes podrien mobilitzar uns
260.000 milions d’euros d’inversions fins a l’any 2050, el que comportaria la creació d’uns 130.000
llocs de treball a la primera dècada
d’aplicació de les mesures, el manteniment de 170.000 llocs de treball
durant l’execució fins al 2030 i conservant uns 120.000 llocs de treball
a llarg termini.
En concret, l’executiu de Mariano
Rajoy defensa que l’impacte econòmic general de la nova norma serà
“molt positiu, tant pel que fa als
estalvis energètics que comportaria,
en la creació de llocs de treball que
permetrien reconvertir gran part
de la desocupació procedent de la
construcció, com en la qualitat de
vida per a moltes famílies”.
Dades extretes d’estudis
Tot i que el Govern central reconeix
que gran part de les dades utilitzades en la memòria s’extreuen ‘no
tant de l’experiència pràctica com
d’estudis de caràcter divers’ procedents de diverses fonts, remarca
que són estimacions ‘rigoroses’ i
‘bastant fiables’.
En concret, cita un informe del Grup
de Treball sobre Rehabilitació de
2012, segons el qual cada milió

Edifici oficial en construcció al centre de Reus.

d’euros invertit en renovació d’habitatges genera fins a 18 nous llocs
de treball, que s’eleven a 54 si es
tracta de diners públics.

Actualment es rehabiliten
a Espanya no més de
40.000 habitatges any, es
creu que s’hauria d’elevar
la xifra fins a entre
200.000 i 400.000

Elevar la xifra
Atès que actualment es rehabiliten a
Espanya no més de 40.000 habitatges any, es creu que s’hauria d’elevar la xifra entre 200.000 i 400.000,
atesa l’edat del parc edificat, que
reflecteix que el 58% dels 26 milions d’habitatges que hi ha a el país
tenen més de 30 anys i gairebé sis

Pregeu per l'ànima,

Santiago Fortuny Ciurana
Ha mort a Reus el dia 23 de maig de 2003 als 87 anys d'edat.
Contratista d'obres jubilat i antic tesorer de la junta del Gremi de la Construcció.
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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ACTUALITAT SECTOR

Les inversions es
recuperarien en el mateix
termini gràcies als estalvis
energètics i d’emissions,
ja que segons un altre
informe del mateix grup
d’experts es podria reduir
el consum de calefacció
en un 80% i el consum
domèstic d’energia en
general en un 16%
milions tenen més de mig segle.
Per això, l’informe del Grup de Treball que fa seu l’executiu espanyol
conclou que si s’actués directament
sobre una mitjana anual de prop
de 200.000 habitatges entre 2012 i
2020, ampliant fins a les 360.000
habitatges anuals en la següent dècada i arribant a les 250.000 habitatges anuals fins a l’any 2050 la
inversió podria rondar els 260.000
milions d’euros en aquests 38 anys.
Reuperació
A més, les inversions es recuperarien en el mateix termini gràcies als
estalvis energètics i d’emissions, ja
que segons un altre informe del mateix grup d’experts es podria reduir
el consum de calefacció en un 80%
i el consum domèstic d’energia en
general en un 16 per cent, així com
cobrir el 60 per cent del consum genèric si es laran plaques solars. Tot
amb només destinar dos terços de
cada 24.000 euros invertits en rehabilitació a millores energètiques per
aconseguir els resultats esperats
amb aquesta normativa que el govern estatal vol impulsar.

Rehabilitació d’una façana a l’Avinguda Verge de Montserrat de Cambrils.

Per primer cop, hi ha més rehabilitació
d’habitages que no pas construcció
Un article del diari ‘La Vanguardia’ afirmava el passat diumenge 12
de maig que per primer cop la despesa en rehabilitació d’habitatges
va superar l’any 2012 la de la construcció d’obra nova, ensorrada
arran de la crisi immobiliària. Aquestes dades es desprenen de la
intervenció de Pilar Martínez López, directora general d’Arquitectura
i Habitatge del Ministeri de Foment, en unes jornades organitzades
pel Col·legi de Registradors de Catalunya. Segons Martínez, l’any
passat es van invertir 20.673 milions d’euros a rehabilitar habitatges, davant els 17.398 invertits a construir-ne de nous. La despesa
en rehabilitació d’habitatges també s’ha reduït per la crisi (un 35%
respecte als nivells del 2008), però molt menys que la de promoció.
Martínez va explicar, segons explicava La Vanguardia que l’objectiu
del Govern és equiparar la rehabilitació al nivell europeu, molt superior, pel seu efecte multiplicador sobre l’economia. “Cada milió invertit a rehabilitar dóna feina a 56 persones, i en crea tres de riquesa”. Les subvencions públiques gairebé s’autofinancen, va recordar
Martínez: per cada 100 milions d’euros en ajuts, el sector públic en
recupera 96 en impostos (IBI, IVA, IRPF, taxes...) i per l’estalvi en el
pagament de menys subsidis d’atur.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL
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ACTE SOCIAL

Imatge d’arxiu de l’homenatge als jubilats del Gremi de l’any 2012.

El Gremi celebrarà l’homenatge
als jubilats amb un dinar a Reus
L’acte tindrà lloc el 15 de juny al restaurant de l’hotel NH de Reus i comptarà
amb la participació dels agremiats, els seus familiars i les autoritats
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp celebrarà el tradicional homenatge als jubilats amb un dinar de
germanor que tindrà lloc en aquesta
ocasió al restaurant de l’Hotel NH de
Reus el dissabte 15 de juny al migdia. Al dinar hi estan convocats tots
els agremiats, els familiars i també
les principals autoritats locals i del
Camp de Tarragona, a banda de la
junta directiva del Gremi. En aquesta edició, la festa estarà destinada
a homenatjar quatre membres del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp que s’han jubilat en el darrer
exercici. Es tracta del reusenc Josep
Lluís Aramburu; el també reusenc
Joan Maria Ferré; Josep Balañà Juanpere d’Alforja i Clement Gutiérrez
Valero de Pratdip.
Tots els homenatjats, com cada any,
rebran una distinció atorgada per la
junta del gremi i el reconeixement
de la professió i de les institucions.
També en el decurs del dinar hi
haurà sortejos i regals per tots els
participants en el dinar concedits
per diferents empreses del sector

Com a novetat i abans
del dinar hi haurà una
visita guiada a l’exposició
‘Fortuny, el mite’, que es
pot veure al Museu de
Reus

Els agremiats que seran
homenatjats son Josep
Lluís Aramburu, Josep
Balañà, Clement Gutiérrez
i Joan Maria Roig

8

maig 2013

com son Big Mat, Borras Decomat,
el Consorci del Teatre Fortuny, la Cooperativa de Falset, el Consell Regulador de la DO Tarragona, l’Hostal
Sport de Falset i Vermuts Miró entre
d’altres.
Visita al museu de Reus
La novetat de l’edició d’enguany
d’aquest homenatge al jubilat serà
la visita gratuïta i guiada a l’exposició ‘Fortuny el mite’, que es pot veure fins a finals de setembre al Museu de Reus (Raval de Santa Anna,
59). Es tracta de la principal activitat de l’Any Internacional Fortuny
Reus 2012-2013 i constitueix una
completa mostra que ressegueix la
trajectòria artística de Marià Fortuny
i Marsal (Reus, 1838 - Roma, 1874)
a través de quaranta-cinc obres de
l’artista, des de les obres més primerenques fins la seva darrera etapa pictòrica. Aquesta és la mostra
més important de l’artista a Reus
des de l’any 1974, per la qual cosa
es pot parlar d’un esdeveniment artístic històric a Reus.

ACTUALITAT EMPRESES

Acord de col·laboració
entre la Cambra de
Reus i Activa Mútua
L’acord incideix en el foment de la
cultura preventiva de salut laboral

………………………………………………………………………………

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

El president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac
Sanromà, i el director gerent d’Activa Mútua, Miquel
Àngel Puig, van rubricar fa uns dies un conveni de col·
laboració entre aquesta mútua i l’ens cameral que permetrà fomentar la cultura preventiva en matèria de salut laboral a les empreses. En aquesta línia el conveni
estableix l’organització periòdica d’accions informatives
i divulgatives que contemplin continguts com els de les
cobertures de riscos professionals, la cobertura de la
prestació econòmica IT per Contingències Comunes, les
campanyes informatives de reducció de l’absentisme,
la interpretació legal de la nova normativa relacionada
amb les mútues, la normativa de l’autònom, la prevenció de riscos laborals, els incentius a empreses amb
baixa sinistralitat, i també informació i avís de les noves
normatives que vagi generant el Ministeri de Treball.
Entre aquestes accions també es difondrà el Pla de
Mobilitat i Seguretat Vial especialment dirigides a les
empreses susceptibles de sol·licitar la reducció de cotitzacions per contingències professionals establerta en el
RD 404/2010, ja que tenen dret a incentius econòmics
com l’aplicació d’aquest pla. La intenció d’aquesta programa és el d’impartir periòdicament jornades o conferències, i també oferir formació on line.

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

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

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

Tel. 649 907 732

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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L’optimista

‘Les alegries del vi’
Rut Troyano. Periodista experta en enoturisme

- 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

Avui parlarem de vins, perquè de la cri- trobareu notícies relatives a la cultura
si, potser ja n’hi ha prou, no? I a més del vi i una secció de curiositats que
proposo que ens ho mirem des d’una té de tot, sobretot coses divertides al
perspectiva positiva, allò que diuen de voltant d’un sector que a vegades penveure el got mig ple, o millor dit, la copa so que hem menystingut plegats. Amb
mig plena. No hi ha tast de vi sense l’estima i consideració que li teníem al
alegria. I no em refereixo a l’alegria pos- porró...
terior al beure, sinó que el vi, i el cava Ets un freak del vi? Si t’identifiques amb
per descomptat que també, sempre van la majoria de les frases següents, sí! Seacompanyats de bons moments. Sovint gons Wine Folly:
els compartim amb amics i familiars. Per Et preocupes quan et deixes les amocasions especials però també per al polles de vi al cotxe amb les finestres
dia a dia. Tan se val, són estones emo- pujades? T’entristeixes perquè no vas
néixer un any de bona collita? Has gracionants i agradables per igual.
Cada dia ens ho posen més fàcil això de duat el nivell d’humitat del teu soterrani
comprar vi. I sort! De les necessitats dels per fer-hi un celler? Tens el vins de casa
productors de la DOQ Priorat ha nascut classificats segons si són pels aficionats
ara un projecte que porta per nom www. a amants del vi o pels freaks com tu?
vidirecte.cat. El trobareu a la xarxa i és Estàs convençut que remenar la copa
un espai de relació i compra entre l’ela- compulsivament abans de beure és reborador i el client final. Vins de totes alment una malaltia? Creus que un tast
les denominacions d’origen, a preus jus- de vi com cal inclou menjar-se la terra
de les vinyes?
tos fixats per
Pots
recitar
l’elaborador. “No hi ha tast de vi sense alegria. I
de memòria
El transport
les varietats
és gratuït i no em refereixo a l’alegria posterior
et pots endur al beure, sinó que el vi, i el cava per de raïm de les
ampolles de
descomptat que també, sempre van DO catalanes,
però no et
cellers difeacompanyats
de
bons
moments”.
saps el númerents amb la
ro fix de casa
qual cosa el
servei de picking representa un avantat- teva?
ge respecte d’altres plataformes que hi Un cop t’hagis radiografiat, tens dues
ha a la xarxa. És un servei que vol apro- opcions, seguir Vidirecte.cat i comprar
par el celler a casa, a només un clic re- vi per posar-les de nou en pràctica, o
bràs les ampolles per beure i compartir i bé escapar de la crisi –si encara no ho
en menys de 72 hores. També es troben has fet ja llegint quest text- i anar-te’n al
desert del Gobi. Allà els xinesos també
cerveses artesanes i licors catalans.
Si sou aficionats al vi, aquesta eina l’heu han iniciat el cultiu de la vinya, aprofide provar. Descobrireu l’agenda del vi tant l’aigua del riu Groc. Per afrontar la
de Catalunya i veureu que són molts els duresa de l’hivern, els elaboradors enqui esquiven la crisi assaborint els bons terren els ceps sota la sorra. Pot ser un
productes de la terra, sempre amb mo- bon viatge per beure i veure que de les
deració, “wine in moderation”. Al web hi condicions extremes, sempre se n’aprèn.
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L’Associació de Promotors organitza
una xerrada amb Carles Sala
El responsable d’Habitatge i Millora Urbana del Govern de la Generalitat
respondrà les preguntes i dubtes dels assistents a l’acte de Tarragona
L’Agrupacció Provincial de Promotors Constructors d’Edificis de Tarragona (APPCE) ha organitzat pel
proper dimecres 5 de juny una
xerrada-col·loqui amb el tarragoní
Carles Sala, actual secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, que tindrà lloc a les 12 del
migdia a les instal·lacions d’aquesta agrupació empresarial, al carrer
Estanislau Figueres 17 de Tarragona.
Des de l’APPCE s’entén que estem
davant d’una bona ocasió per tractar directament amb aquest càrrec
polític de la Generalitat els temes
que més preocupen al sector, com
poden ser el lloguer d’habitatges,
el desenvolupament de la nova nor-

mativa de rehabilitació, la qualificació energètica d’edificis existents i
d’altres preguntes i qüestions que
els associats i assistents puguin
transmetre-li directament en aquesta trobada. El termini per assistir a
la jornada es tanca el dia 4 de juny.
Carles Sala ja va estar fa unes
setmanes a Reus on va signar un
acord amb l’Ajuntament de Reus
per la posada en funcionament del
servei d’assessorament sobre el
deute hipotecari. L’acord ha permès
donar resposta a la creixent demanda de la ciutadania d’informació i
assessorament davant les dificultats de pagament de les quotes hipotecàries.
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Construmat tanca portes amb la
visita d’uns 50.000 professionals
Visitants de 95 països han participat en aquest saló, que també ha rebut 12
delegacions estrangeres amb més de 300 representants d’administracions
Prop de 50.000 visitants professionals, un total de 12 delegacions
estrangeres, formades per 311 representants d’administracions públiques i alts càrrecs directius d’empreses de països com Brasil, Rússia,
Bielorrússia, Mèxic, Xile, Colòmbia,
Marroc, Cuba o el Congo, així com
1.850 ‘VIP Buyers’ (professionals
estrangers amb alta capacitat de
compra) han participat en la 18ª
edició de Construmat, que va tancar les seves portes el passat 24 de
maig com la plataforma de negoci
internacional per a les empreses espanyoles de la construcció en una
nova etapa enfocada a oferir solucions pràctiques i oportunitats de
negoci en països emergents a les
pimes del sector.
“Amb aquesta edició, que hem dissenyat treballant colze a colze amb
les empreses del sector, hem assolit
els tres objectius que ens havíem
proposat. Oferir negoci internacional als expositors que els permetés
compensar la caiguda de la demanda interna; aportar coneixement i
valor afegit al saló, amb la organització d’un congrés internacional
de solucions constructives; i reivindicar la indústria de la construcció
com un dels motors de la recuperació econòmica i fer sentir la nostra veu”, va explicar Josep Miarnau,
president de Construmat.

En aquestes dues pàgines, diferents imatges de la darrera edició de Construmat.

Segons el president del
saló, Josep Miarnau, ‘hem
aconseguit reivindicar la
indústria de la construcció
com un dels motors de la
recuperació econòmica’

Ministre de Brasil
La visita del Ministre de les Ciutats
del Brasil, Aguinaldo Ribeiro, acompanyat d’una delegació de més de
30 empresaris de la construcció, va
servir per presentar a les empreses
espanyoles el projecte Minha Casa
Minha Vida, la iniciativa d’habitatge
social més gran del món. “Visitar
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Construmat és una gran oportunitat
per conèixer les últimes novetats en
construcció sostenible, aplicables
també als equipaments de protecció oficial”, va explicar Ribeiro.
Demanda internacional
D’aquesta manera, s’inaugurava el
Foro Contract, el nou espai de Construmat destinat a posar en contacte
la demanda internacional, molt especialment dels països llatinoamericans i del Magreb, amb l’oferta de
les empreses espanyoles, que han
pogut comprovar que són especialment competitives en els mercats
exteriors gràcies a l’elevada tecnificació i innovació dels seus productes.
En aquesta àrea, s’hi han cotitzat
170 projectes constructius de tot el
món amb una inversió potencial de
30.000 milions d’euros i agendat un
total de 517 reunions de negoci entre empreses expositores i compradors internacionals.

FIRES
“Hem sembrat per recollir”, explica
Josep Garcia, el director comercial
de l’empresa lleidatana Domoespais. “Estem molt satisfets perquè
hem iniciat contactes amb clients de
Colòmbia, Mèxic o Perú, entre d’altres”, diu. Per la seva banda, Javier
Rabadán, directiu de la companyia
andalusa d’encofrats d’aïllament
Sismo, valora així la seva primera
participació a Construmat: “Hem venut el nostre sistema a promotors
de Brasil, Xile, Perú, Colòmbia i del
nord d’Àfrica”.

Innovació avançada amb nous productes i materials
Una altra de les novetats del saló ha estat el Construmat Innovation Center, una àrea en què s’han
presentat nous productes i materials, abans fins i
tot de la seva comercialització, per tal que els expositors poguessin concretar aliances amb els centres
de R+D+i, d’aquesta manera, produir-los en massa
per als mercats. En la primera edició d’aquesta fòrum de transferència de coneixement i tecnologia hi
han 14 ponents de dotze centres tecnològics proce-

dents de 10 països.
L’oferta de Construmat 2013 s’ha completat amb
el Building Solutions World Congress, un congrés
internacional que ha comptat amb més de 65 ponents de 15 països. La trobada ha reunit a Barcelona no només arquitectes, sinó també constructors i
productors de materials, fet que ha permès que tots
junts expliquessin de quina manera han innovat per
construir edificis més sostenibles.
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ENTREVISTA AMB JOAN MARIA MALLAFRÈ. GERENT DE MALLAFRÈ CONSULTORS

‘Hem d’adequar les empreses a
la Llei de Protecció de Dades’
‘Les sancions que et poden imposar per incompliment de la Llei de Protecció
de Dades poden oscil·lar entre els 900 i els 600.000 euros’
Joan Maria Mallafrè és el gerent de
Mallafrè Consultors (www.mallafreconsultors.com), una consultoria
especialitzada en la Llei de Protecció de Dades i que està situada al
modern edifici del CEPID, al polígon
Tecnoparc de Reus.
Què és la Llei Orgànica de Protecció
de Dades?
És la llei que regula el dret a la
protecció de dades personals, que
és un dret fonamental de totes
les persones, que es tradueix en
la potestat de control sobre l’ús
de les nostres dades personals.
Aquest control permet evitar que, a
través del tractament de les nostres
dades, es pugui disposar d’informació sobre nosaltres que afecti a la
nostra intimitat i altres drets fonamentals i llibertats públiques.
Per què una empresa ha de protegir
les dades?
Per que la legislació actual ens hi
obliga i per tant, tenim el deure le-

A l’esquerra, Joan Maria Mallafrè, durant una xerrada a Fira de Reus.

gal d’adequar les nostres empreses
i negocis a la LOPD, ja que de l’incompliment de la normativa actual,
poden derivar-se sancions, moltes
vegades desproporcionades.

És una llei d’obligat compliment per
a tothom, empresa o professional
autònom?
Esta obligat a complir amb la llei
qualsevol persona física, jurídica,

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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desconeixement de la llei
i per altre part hi ha una
manca de professionals
que assessorin adequadament les empreses i els
hi facilitin les mesures i la
formació corresponen en
aquest aspecte, per que
l’empresari vegi aquesta
llei com una eina que facilita el seu dia a dia i li don
un valor afegit.

pública o privada, que pel
desenvolupament de la
seva tasca professional,
tracti dades de caràcter
personal.
Com ho ha de fer una empresa, per exemple del
sector de la construcció,
per complir amb la normativa vigent?
En primer lloc adequar la
seva empresa a la LOPD.
Podríem seguir 6 punts
necessaris: analitzar les
dades que utilitza l’empresa, inscripció de fitxers
a l’Agencia Espanyola de
Protecció de Dades, clàusules per obtenir la legitimació de les dades, signatura dels contractes en
LOPD per part dels nostres prestadors de serveis,
diferenciant si tenen accés
a les nostres dades Art. 12
de la LOPD i si no tenen
accés a les dades Art.83 RDLOPD,
document de seguretat, formació
dels usuaris i auditoria biennal.
Quins son els principals perills que
pot tenir una empresa o un professional si no ho compleix correctament aquesta llei?
Doncs totes les sancions que marca
la llei derivades del seu incompliment. Les sancions oscil·len entre
900 i 600.000 €.
Detecta vostè el gran desconeixement que existeix en aquestes
qüestions entre el món empresarial
i els professionals?
Per una part es cert que hi ha un

Aquest control permet
evitar que, a través
del tractament de les
nostres dades, es pugui
disposar d’informació
sobre nosaltres que afecti
a la nostra intimitat i
altres drets fonamentals i
llibertats públiques
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Quins serveis ofereix Mallafrè Consultors a una
empresa del sector de la
construcció?
Oferim serveis diversos
com són l’adequació de
les empreses ajudant i
guiant a l’empresa en tot
el procés de recollida i
tractament de les dades,
així com la forma d’utilitzar-les per a complir amb
els vostres interessos i
respectant allò que marca la LOPD; consultoria de la Llei
de Protecció de Dades (LOPD) i de
la Llei de Serveis de la Informació
i Comerç Electrònic (LSSI); estudis legals de pàgines web, redacció de clàusules referents a l’avís
legal (LSSI), la política de privacitat (LOPD), la política de cookies,
formularis web (Clàusules de consentiment (LOPD/LSSI)), auditories
tècniques i legals dels aspectes que
afecten a la LOPD, assessorament
en matèria de computació al núvol
(Llistat de requeriments a complir
pel prestador de servei, legislació
a aplicar, transferència internacional
de dades), etc.

INSTITUCIONS

Es posa en marxa el nou edifici del
Consell Internacional dels Fruits Secs
La rehabilitació de l’edifici de Mas Barrufet ha costat 1’2 milions d’euros
El 20 de maig es va inaugurar a
Reus, al Mas Barrufet, l’edifici que
acull la nova seu del Consell Internacional dels Fruits Secs i la Fruita
Dessecada (INC). La nova instal·
lació, ubicada al Tecnoparc, referma
la capitalitat mundial de Reus i de
la comarca del Baix Camp en el sector de la fruita seca.
L’INC és l’organització mundial que
fomenta la investigació i difusió
dels avantatges d’aquest aliments
a nivell nutritiu i per a la salut.
Fins ara, el secretariat mundial de
l’INC treballava des de la Cambra
de Comerç i ara disposa d’unes
instal·lacions pròpies, la rehabilitada masia modernista Mas Barrufet.
La seva proximitat als centres d’investigació, tant universitaris -prop
dels nous equipaments de docència
i investigació de la facultat de Nutrició i Medicina i l’Hospital-, com
empresarials -amb el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut i molts
altres empreses de l’àmbit de la
ciència i la tecnologia i la biotecnologia dels aliments ubicats a la

El nou edifici del Consell Internacional dels Fruits Secs, al Tecnoparc.

capital del Baix Camp- han motivat la ubicació de la seu central
de l’organisme en aquest punt.
Les obres de remodelació van costar 1,2 milions d’euros.
Més d’una setantena d’empreses
del sector han finançat el 50% de
l’obra amb 700.000 euros. La recuperació de l’edifici modernista s’ha
fet en dues fases. En una primera
actuació es va rehabilitar l’edifici i

es va ampliar la seva superfície amb
128 m2 de nova construcció destinats als serveis, com l’escala o l’ascensor. A la segona fase, iniciada a
l’octubre de 2012, es va enjardinar
la parcel·la. També s’hi ha construït
un Arborètum amb una mostra de
totes les espècies am què treballa
l’’organisme -des de dàtils, albercocs, avellanes, ametlles anacards
o festucs, entre d’altres-.

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

www.aisladur.com
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

E-mail: raul_aisladur@hotmail.com
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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

HABITATGE

Reus resol un centenar de casos
de deute hipotecari en un any
Ho fa a través d’un nou servei d’assessorament creat per les àrees de
Benestar Social i Urbanisme de l’Ajuntament el març de l’any passat
El Servei d’assessorament sobre el
deute hipotecari de l’Ajuntament de
Reus ha resolt 105 casos des que
va entrar en funcionament ara fa un
any, el mes de març de 2012. Actualment, el servei té en tràmit 78 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.
La regidora cap de l’àrea de Benestar Social, Montserrat Vilella, afirma
que el volum de casos atesos de-

mostra que «el servei és una eina
necessària per atendre i acompanyar a les famílies durant una situació tan complicada com és no poder pagar la hipoteca». I destaca la
tasca de prevenció que porta a terme el servei: «Com abans puguem
mediar, més opcions hi haurà per a
la negociació entre el titular de l’habitatge i l’entitat financera».
Municipi pioner
El regidor cap de l’àrea d’Arquitectura i Urbanisme, Miquel Domingo,
recorda que Reus va ser un dels
primers municipis a obrir un servei
d’aquestes característiques i des-

taca que «el bon funcionament del
servei facilita la predisposició a la
col·laboració de les entitats financeres». I afegeix que «el servei municipal és un referent per a altres
ajuntaments del territori que s’han
interessat pel seu funcionament».
Durant el primer any de funcionament, el servei municipal ha resolt
un total de 20 expedients amb dació en pagament del deute, dels
quals 12 s’han tancat amb la dació de l’habitatge en pagament del
deute total pendent; 4 amb dació
amb lloguer social, que permet la
residència en el mateix immoble; i
4 amb dació parcial.

mallafrè

C O N S U L T O R S
Consultoria en Protecció de Dades LOPD

ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ
TERRES PER A JARDINERÍA
PEDRES PER A DECORACIÓ

Av. de la Cambra de Comerç, 42
Despatx 2.06 · Ed. CEPID (Tecnoparc)
43204 REUS · Tel. 977 27 15 20
info@mallafre-consultors.cat
www.mallafre-consultors.cat

ÀRIDS I CONSTRUCCIONS GIL, SL
Tel. 977 313 141
www.aridsgil.net - aridsgil@aridsgi l s l . c o m
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Salvador Alemany: ‘No intentin
resistir, sinó tornar a començar”
El president de l’empresa Abertis va ser el convidat dels Dinars Cambra i
va defensar el paper de l’empresariat en la reactivació econòmica
El president de l’empresa Abertits,
Salvador Alemany, va ser el darrer
convidat al cicle Dinars Cambra que
organitza periòdicament la Cambra
de Comerç de Reus i que ha portat fins ara al president Artur Mas
o al conseller de Territori Santi Vila
i que com sempre ha comptat amb
la presència de representants de
la junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp encapçalats pel
seu president, Gregori Salvat. Fruit
de la seva llarga trajectòria, i atenent la seva responsabilitat com a
president del CAREC (Consell Assessor per la Reactivació Econòmica i
el Creixement), Alemany va centrar
el gruix de la seva exposició en fer
un anàlisi de la realitat econòmica
actual i del paper que pot i ha de
jugar l’empresariat en la reactivació
del país.
El president d’Abertis es va mostrar

Salvador Alemany, entre Isaac Sanromà i Francesc Domènech.

més partidari de l’acció que dels
diagnòstics atenent la complexitat
del moment actual. Una acció que
passa necessàriament per una unió
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fiscal absolutament imprescindible
per aconseguir que la solidaritat
s’estengui a tots els àmbits de l’eurozona. Per això Alemany va afirmar

ACTUALITAT

Alemany reclama una
unió fiscal absolutament
imprescindible per
aconseguir que la
solidaritat s’estengui
a tots els àmbits de
l’eurozona

fer pronòstics sobre quan s’acabarà
la crisi i es reactivarà definitivament
l’economia és gairebé impossible
perquè difícilment recuperarem els
índex del 2007. “D’això ens n’hem
d’oblidar, perquè no hi tornarem
mai més.”
A partir d’aquí la recepta de Salvador Alemany va ser clara: “no
intentin resistir, sinó tornar a co-

que cal compromís amb el projecte europeu, cercant aquesta unitat
fiscal i cedint sobirania o altrament
no hi haurà recorregut per la unió
monetària.
Certa recuperació
El ponent també va destacar durant la seva intervenció que s’observa una certa recuperació de la
competitivitat de les empreses perquè s’ha reduït la part inferior del
comú denominador, és a dir, hi ha
menys empreses i automàticament
ha augmentat aquesta competitivitat. A més s’han incrementant les
exportacions. Ara bé, arriscar-se a

mençar” demanant compromís als
empresaris perquè amb l’excusa de
la crisi “no es retirin dels projectes
col·lectius. Els polítics també som
nosaltres, el que la societat genera i
estimula. Per tant hem d’aportar per
fer-los millors, perquè no podrem
viure sense la gestió de la cosa pública. No ens rentem les mans. Vigilem i ajudem.”

‘Sistema harmònic per les autopistes’
En el col·loqui posterior, i atenent les preguntes dels assistents
sobre la possible gratuïtat d’alguns trams d’autopista en funció de
l’estat de les carreteres de la zona, Alemany va reclamar per l’Estat
“un sistema harmònic com el de França, Itàlia o Alemanya on les vies
de gran capacitat tendeixin a ser de pagament i les de connexió de
territori siguin gratuïtes, amb la qualitat i garanties necessàries per
fer la seva funció.” I sobre la gestió els aeroports, un àmbit on Abertis també hi treballa, Alemany va apuntar que la voluntat d’AENA
no és la d’individualitzar la gestió d’aeroports com el de Reus sinó
afavorir l’entrada de participació privada en la gestió pública actual.
La programació dels Dinar Cambra continuarà aquest mes de juny
amb la participació del Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.

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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Les Cambres de Comerç i la URV
alerten d’un nou increment de l’atur
Enguany s’han perdut 20.000 llocs de treballs, el 8’7% en la construcció
L’informe trimestral que elabora de
la Universitat Rovira i Virgili i les
Cambres de Comerç de Reus, Tarragona, Valls i Tortosa deixa unes
dades preocupants en quant a ocupació a les comarques de Tarragona. De fet, segons les dades que
recull aquest informe, s’han perdut
més de sis punts d’ocupació al
Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre, el que vol dir que hi ha vint
mil llocs de treball menys que a començament d’any. Els responsables
de l’estudi indiquen que la recuperació econòmica encara cau lluny
però que la temporada turística pot
salvar de moment una economia
molt tocada i que només veu una
mica d’optimisme en l’augment de

les exportacions.
“Durant el primer trimestre del 2013,
l’activitat econòmica a Tarragona
mostra uns indicadors molt pessimistes, que es manifesten essencialment per la davallada de l’ocupació i el fort increment de l’atur, amb
taxes de quatre punts superiors a
les mitjanes catalana i espanyola”.
D’aquesta manera introdueix, el
darrer informe trimestral de la URV
i les Cambres de Comerç. El responsable de Recerca d’Indústria i Territori de la URV, Joaquim Margalef, va
detallar que “la construcció ja venia
caient des del 2010, la indústria es
mantenia, però el factor de major
resistència fins ara era el sector de
serveis”. Les dades indiquen que

el 8’7% dels llocs de treball perdut
des de l’inici de l’any corresponen
al sector de la construcció, mentre
que el sector serveis ha vist com
perdia com dels 20.000 nous descoputats un 68’6% pertanyia a aquest
sector i la resta cal dividir-los entre
agricultura (5%) i indústria (17’8%).
També una de les preocupacions
dels responsables de l’estudi és la
fuga de talents ja que molts joves
estan marxant fora en busca d’unes
oportunitats laborals que les postres comarques no li donen. Margalef va dir que la taxa d’atur entre els
joves menors de 30 anys és senzillament “insuportable”.

VICTOR CATALË, 23. POL. AGRO REUS

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

L’alcalde Carles Pellicer anuncia la
desaparició del hòlding INNOVA
L’ajuntament vol reduir les empreses municipals a un número molt limitat
i que responguin a criteris organitzatius i funcionals
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
va anunciar el passat dilluns 27
de maig la futura desaparició del
hòlding d’empreses municipals INNOVA. L’alcalde va fer aquest anunci en el marc del ple extraordinari
convocat per rendir comptes davant
la ciutadania sobre la situació econòmica i financera de l’Ajuntament.
«És un exercici de transparència
exemplar, un exercici de rendiment
de comptes que em comprometo
a fer cada any», va afirmar en el
transcurs d’un ple que va despertar
una gran expectació.
L’alcalde va plantejar una reestructuració «profunda i sòlida» de les
empreses municipals en base a
l’informe d’avaluació de la situació
econòmica i financera de l’Ajuntament de Reus i les seves entitats
dependents presentat en la mateixa
sessió plenària pel regidor d’Hisenda i Recursos Generals, Joaquim Enrech. Aquest informe conclou dues
idees clau: La principal prioritat de
la gestió financera del govern de
Reus és reduir el desmesurat nivell
d’endeutament municipal i les finances de l’Ajuntament i del grup
d’empreses municipal entren en un
escenari d’estabilitat gràcies a la introducció de criteris de rigor, control
i bona gestió.
La futura estructura de les empreses municipals que va avançar Car-

P

nals relacionats amb els serveis que
presten. Aquestes empreses estaran
estructurades en eixos bàsics a l’entorn sanitari i assistencial; de serveis a la ciutat; i de promoció i desenvolupament econòmic.Al mateix
temps vol vincular directament cada
empresa a l’Ajuntament. La voluntat
de l’actual govern és la d’alinear les
directrius, objectius i funcionament
de les societats amb les polítiques
públiques fixades per les àrees, les
regidories i els òrgans de govern de
l’Ajuntament. I dissoldre o liquidar
les societats que puguin quedar
sense funcions o contingut.

les Pellicer es fonamenta en la gestió integrada de les societats i de
l’Ajuntament. Alguns dels principis i
elements clau del futur model societari són que la raó de ser de les empreses municipals és prestar serveis
de qualitat a la ciutadania de manera eficaç. La nova estructura pretén
reduir les empreses municipals a un
número molt limitat i que responguin a criteris organitzatius i funcio-

L’ajuntament pretén
disoldre o liquidar les
societats que puguin
quedar sense funcions o
contingut.
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Disminució de l’endeutament
L’alcalde va presentar un escenari de reducció del deute municipal
en 120 milions d’euros fins el 2015,
que comporta passar dels 349,34
milions d’euros de 2013 a 260,93
milions previstos pel 2015. Aquest
escenari contempla, entre altres mesures el diàleg i l’exigència per cobrar el deute acumulat de la Generalitat, l’anunci del govern de l’Estat
d’aprovar un pla de pagament de
proveïdors, el principi d’acord amb
Metrovacesa perquè el pagament
del cànon per a la construcció i explotació del centre comercial es faci
en un únic pagament avançat de 38
milions d’euros o la venta d’actius
immobiliaris, entre d’altres propostes.

A PEU D’OBRA

Tecnología de Firmes executa
les millores del poblat d’Hifrensa
L’Ajuntament de l’Hospitalet va adjudicar a l’empresa vallenca la rehabilitació
de la plaça Antoni Bonet i la plaça Durán Farell per 200.000 euros
Els treballs de rehabilitació de la
plaça Antoni Bonet (abans anomenada plaça Hexagonal) i la plaça
Durán Farell (abans coneguda com
la plaça de la Gespa) de l’Hospitalet
de l’Infant ja estan acabats després
dels treballs realitzats per l’empresa
Tecnologia de Firmes SL, una empresa de Valls, que pertany al Gremi
de la Construcció del Baix Camp.
Les obres d’aquestes places que
formen part del poblat Hifrensa, un
conjunt format per habitatges i equipaments projectat l’any 1967 pel reconegut arquitecte Antonio Bonet
Castellana per allotjar els treballadors de la central nuclear Vandellòs
I i les seves famílies van enllestir-se
tot just fa uns dies, tal i com van
comprovar en una visita d’obres a
primers de maig l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons
Garcia; l’arquitecte municipal Sergi
Xancó; i Juan Fernando Ródenas, un
dels autors del projecte i directors
de les obres, juntament amb Josep
Ramon Domingo. Es tracta d’uns espais públics singulars, de gran valor
patrimonial i docent, per tractar-se
dels pocs exemples d’una manera
d’entendre l’urbanisme i l’arquitectura del moviment modern a Catalunya.
Aquest projecte, inclòs al Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC) 2012, ha

Visita d’obres de l’alcalde de l’Hospitalet i Vandellòs, a la plaça Durán Farell.

El projecte, inclòs al Pla
Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC) 2012, ha consistit
a reformar les places per
tal de retornar-les al seu
estat original per resoldre
diverses patologies
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consistit a reformar les places per tal
de retornar-les al seu estat original
per resoldre diverses patologies, i
amb l’esperit que va impulsar Bonet
Castellana en l’ús dels materials. La
idea és que els veïns puguin gaudir
d’aquests espais públics, “com una
prolongació dels seus habitatges” i
donar protagonisme a la vegetació,
tal com va explicar fa uns dies Juan
Fernando Ródenas.
Millores a la Plaça del Pou
D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de

A PEU D’OBRA
l’Infant va aprovar inicialment el dimecres 8 de maig el projecte tècnic
d’adequació urbana de la Plaça del
Pou de l’Hospitalet de l’Infant.
Aquest projecte s’emmarca en el
Pla Director de rehabilitació i recuperació del conjunt monumental de
l’antic hospital, redactat pels arquitectes Joan Figuerola Mestre, Joan C.
Gavaldà i Jordi J. Romera; i té com
a objectiu posar en valor aquest espai públic, de gairebé 700 metres
quadrats, que era el pati de l’edifici històric, ara accessible des de la
plaça Catalunya.
Amb aquesta finalitat, es preveu
millorar els serveis de recollida d’aigües pluvials, renovar els serveis
d’aigües residuals, de subministrament d’aigua i reg, dotar la plaça
de nou mobiliari urbà, xarxa de gas,
de telefonia i pre-instal·lació de fibra òptica, substituir l’enllumenat
per un altre ecoeficient, i soterrar
part de la xarxa elèctrica. També es
vol pavimentar la plaça, amb criteris
que permetin una millor interpretació històrica del conjunt monumental; i reconstruir un pou de principis del segle XX. Per determinar la
ubicació original del pou, que dóna
nom a la plaça, s’ha fet un estudi
georadar.

La nova Plaça Antoni Bonet, rehabilitada per Tecnología de Firmes SL.

Les obres van començar a finals de 2012 i van ser adjudicades a
l’empresa Tecnologia de Firmes SL, per un import d’uns 200.000
euros. Al ple del passat mes de setembre es va acordar canviar la nomenclatura de les places: així, la Plaça Hexagonal va passar a dir-se
‘Plaça Antoni Bonet”, en homenatge a l’arquitecte que va projectar el
poblat Hifrensa; i la Plaça de la Gespa va ser rebatejada com ‘Plaça
de Durán Farell”, en reconeixement al primer president d’Hifrensa i
president d’ENHER a l’època de construcció del poblat.
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BAIX CAMP

Les platges del Baix Camp, a
punt per la temporada turística
El Ministeri de Medi Ambient financia la regeneració i la recuperació de les
platges de l’Hospitalet de l’Infant i Cambrils després dels darrers temporals
Aquests dies s’estan realitzant uns
treballs de regeneració de les platges del Baix Camp, a l’Hospitalet
de l’Infant i Cambrils per prepararles per la temporada turística i per
evitar també les llevantades que
durant els darrers mesos les han
malmès. A l’Hospitalet de l’Infant
s’han fet treballs de redistribució i
millora de les aportacions de sorra a la platja de l’Arenal, situada
al nucli urbà del poble, unes obres
finançades pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que
serviran per garantir-ne l’amplada i
qualitat necessàries amb vista a la
temporada estival.
En concret, suposen el moviment
d’un volum de sorra d’uns 3.500
metres cúbics. Aquesta sorra s’extrau de la zona de l’avantport esportiu i de la desembocadura del
riu Llastres amb maquinària pesada
i es distribuirà a la platja de l’Arenal. Aquesta platja necessita cada
any una aportació de sorra, perquè
és la que pateix més els temporals
d’hivern i primavera, segons va explicar l’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia.
Garcia va valorar molt positivament l’esforç econòmic que ha fet
el govern de l’Estat per dur a terme aquests treballs que es realitzen cada any a la platja, malgrat
les limitacions pressupostàries; i

Les màquines, treballant per la recuperació de les platges de l’Hospitalet.

A Cambrils, es farà
una neteja amb pales
excavadores i màquines
anivelladores per
retirar les deixalles que
s’acumulen amb els
temporals de mar i de
pluja durant l’hivern.

va destacar la importància que té
el manteniment d’aquesta despesa, perquè la platja de l’Arenal i les
platges del municipi en general són
un element d’interès turístic, sobretot per les famílies.
D’altra banda, el departament de
Serveis de l’Ajuntament de Cambrils
ha iniciat la campanya de condicionament dels més de 8 quilòmetres
de platja per la temporada turística.
D’una banda, es farà una neteja
amb pales excavadores i màquines
anivelladores per retirar les deixa-

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

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

BAIX CAMP

Més sorra,
més platja

Treballs de recuperació de la platja de l’Arenal de l’Hospitalet.

lles que s’acumulen amb els temporals de mar i de pluja durant l’hivern. D’aquesta manera, el terreny
es torna a deixar amb el perfil apte
perquè les màquines cribadores,

que porten una malla per purgar
la sorra, hi puguin entrar per fer el
manteniment durant l’estiu. A més,
també es refaran sortides de barrancs i d’aigües pluvials.

A finals d’abril, el Ministeri de
Medi Ambient va fer els moviments de sorra per recuperar
les zones més degradades.
Amb excavadores giratòries,
que carreguen camions articulats especials per zones de
platja, van traslladar la sorra
de la part central de Vilafortuny fins al Cap de Sant Pere.
Aquest tram pateix molta degradació durant l’hivern i la
seva amplada queda reduïda
a un màxim de 8 o 10 metres, mentre la sorra s’acumula al mig de Vilafortuny. Amb
aquests moviments s’aconsegueix augmentar aquesta amplada en 10 o 15 metres més.
A més, com a novetat, enguany
també han portat sorra del
tram de Torre de l’Esquirol cap
a la platja de la riera d’Alforja.

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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CULTURA

El millor Fortuny, al Museu de Reus
L’exposició repassa a través de 45 obres la seva trajectòria, des de les
obres més primerenques fins la seva darrera etapa pictòrica
El Museu de Reus (raval de Santa Anna, 59) presenta des del 27
d’abril fins al proper 15 de setembre l’exposició «Fortuny, el mite»,
una mostra coproduïda per l’Institut
Municipal de Museus de Reus i el
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Es tracta de la principal activitat
de l’Any Internacional Fortuny Reus
2012-2013 i constituirà una completa mostra que resseguirà la trajectòria artística de Marià Fortuny i Marsal
(Reus, 1838 - Roma, 1874) a través
de quaranta-cinc obres de l’artista,
des de les obres més primerenques
fins la seva darrera etapa pictòrica.
L’exposició, des del moment en que
va obrir les portes, ha rebut la visita
de centenars de reusencs atrets per
les obres del pintor reusenc més internacional.
Aquest projecte expositiu, compartit
entre el MNAC i el Museu de Reus,
ha posat en comú fons pictòrics
d’importants institucions del país i
de col·leccions particulars per bastir
una exposició excepcional.
Procedència diversa
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (principal cedent de peces), el
Museu de Montserrat, la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de
Sant Jordi i el mateix Institut Municipal de Museus presenten algunes de
les peces més rellevants dels seus
fons fortunians. De fet, des de l’any
1974 no s’havia organitzat a Reus
una exposició tan àmplia dedicada

Un visitant del Museu de Reus, contemplant el quadre ‘La Vicaria’, de Marià Fortuny

a l’obra i la trajectòria de Marià Fortuny, per la qual cosa es pot parlar
d’un esdeveniment artístic històric a
la ciutat de Reus.
«La vicaria», «El col·leccionista d’estampes», «Nen a Portici» o «Ferrador marroquí» són algunes de les
obres mestres que es podran admirar en aquesta exposició, que és
el resultat del treball conjunt entre
el Museu Nacional d’Art de Catalunya i l’Ajuntament de Reus (Institut
Municipal de Museus de Reus). Els
comissaris de l’exposició són dos
experts en la figura del pintor reusenc: el professor d’Història de l’Art
de la URV, Jordi Àngel Carbonell, i el
cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC, Francesc M. Quílez.

• CONSTRUCTORS DE NATURA
• JARDINERIA INDUSTRIAL
• VIVERS DE PRODUCCIÓ
• VENDA AL MAJOR I DETALL
• FLORISTERIA LISARTFLORAL
• EVENTS EN GENERAL
• SERVEI DE CAFETERIA

Interior de l’exposició ‘Fortuny, el mite’

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

C. Sant Antoni 13 - Tel. 977 85 00 59
Fax 977 76 88 14 - 43330 RIUDOMS
oficines@vivers-jordis.com
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SOCIETAT

Premis Ganxet Pintxo 2013
Els nou establiments premiats en aquesta edició s’han repartit els premis
en la categoria popular, professional, DAMM, Ganxet Llengua
El dia 9 de maig va tenir lloc a les
instal·lacions de la Cambra de Comerç el lliurament dels guardons de
l’última edició de la Ganxet Pintxo
Primavera 2013. En total nou establiments que s’han endut el reconeixement en les diverses categories: popular, professional, DAMM i
Ganxet Llengua. Aquesta és la relació d’establiments guardonats:
El premis Ganxet Pintxo Primavera
2013 han estat per Cullerades Gastrobar per la “Cullerada d’escalivada amb anxova”; El Campanaret
pel “Bombó de botifarró”; la Fleca
Restaurant 158 per “l’Espiral de colors”. El premi Popular Ganxet Pintxo Primavera 2013 ha esta per Kubic
pel “Capritx de vedella”; Lizarrán
Reus per “La Clotxeta” i Arrels Cui-

Els guanyadors de la Gantxet Pintxo de Primavera 2013

na Nostra pel “Volcà de pasta de
full”; el premi DAMN se l’ha endut
el Restaurant Gaudir per “Totxo per
gaudir” i, per últim, el Premi Ganxet
Llengua ha estat pels establiments
Absis i Campus.
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La Ganxet Pintxo Primavera 2013 va
tenir lloc a mitjans del passat mes
d’abril i va batre un nou record amb
més de 220.000 pintxos servits en
el mig centenar de restaurants que
hi van participar.

OPINIÓ

L’advocat respon
Carlos Just. Advocat

No és tan important vendre molt…
”No és tan important vendre molt.
És mes important cobrar tot allò
que es ven.” Amb aquesta frase iniciava fa uns mesos una conferència
sobre la gestió de la morositat en
les empreses, pretenent advertir a
l’empresari dels devastadors efectes que té la morositat, sobretot si
el crèdit passa a engrossir la llista
de crèdits fallits.
De fet, tot cobrament diferit en el
temps implica la concessió d’un
crèdit al client i l’assumpció per a
l’empresa d’un cost ocult en forma
de pèrdua d’oportunitat, cost financer, pèrdua del valor dels diners,
despeses de gestió de cobrament,
IVA pagat, etc. Ja ho deia Domicio
Ulpiano, jurista romà del segle I:
“paga menys qui paga mes tard”.
Com deia, si el crèdit passa a ser de
naturalesa incobrable, l’efecte per
a l’empresa és demolidor puix que,
lluny de deixar de guanyar, el que
succeeix és que es perd, això és, es
resta o disminueix el seu patrimoni
comptable, per l’enorme cost que
s’ha assumit per generar aquest

crèdit que finalment resulta fallit.
Un exemple ens ho il·lustra: una
empresa amb un marge de benefici
del 5%, que es topi amb un crèdit incobrable de 10.000 euros, ha
d’aconseguir un conjunt de vendes
“bones” per valor de 200.000 euros
per compensar el crèdit fallit.
Suggerència
Per tal motiu, em permeto suggerir que, més val plorar sobre
les caixes no venudes, que sobre les factures no cobrades.
En un i un altre cas, els efectes
sobre l’empresa són diferents.
Però, què fer per disminuir o neutralitzar en tant que sigui possible la morositat de l’empresa?. No
existeixen fórmules miraculoses o
infalibles, si bé, els impagaments
tampoc són una fatalitat inevitable.
El consell ha d’anar encaminat, en
primer lloc, a analitzar prèviament
la solvència del client. No s’ha de
tenir por a perdre clients morosos.
Però sobretot, l’empresari ha de ser
conscient que ha d’implementar

en la seva empresa, un conjunt de
procediments de prevenció i gestió
de riscos, millorant la seva selecció de clients, establint un adequat
marc contractual amb ells (per escrit), i creant un equip responsable
que estableixi un sistema de gestió
activa i continuada de cobrament.
Està demostrat. El deutor morós
paga preferentment a aquells que
més li insisteixen. Ha de perdre’s
la por a reclamar. El pas del temps
és el pitjor enemic per aconseguir
el cobrament del crèdit, puix que
el deutor no solament es consolida en la seva posició morosa, sinó
que s’acomoda a comprovar la
poca disposició del creditor d’instar les vies judicials, augmentant
així el risc d’insolvència i fins i tot
el perill de la prescripció del crèdit.
Les estadístiques ho acrediten:
passats 90 dies des de la data
d’impagament, les possibilitats de
cobrament baixen dràsticament. I
transcorregut un any, amb prou feines es cobra un 25 % dels crèdits.
Prenguem nota.

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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Tota l’oferta vitivinícola del Camp de
Tarragona, a la Fira Reus Viu el Vi
Del 7 al 9 de juny se celebrarà la cinquena edició d’aquest esdeveniment
Del 7 al 9 de juny la fira Reus Viu
el Vi tornarà a descobrir-nos els
millors cellers de les Denominació
d’Origen de l’àmbit territorial de la
Cambra de Comerç de Reus, que és
l’entitat organitzadora. Una festa
que enguany arriba a la cinquena
edició amb voluntat de convertir
l’escenari del certamen, la plaça de
la llibertat, en una autèntica festa
en el més ampli sentit de la paraula
ja que el programa es completarà
amb concerts i altres activitats que
tenen com a objectiu la difusió del
vi de casa nostra. Enguany a la fira
hi haurà al voltant de mig centenar
de cellers de les DO’s del Camp de
Tarragona, la DO Tarragona, la DO
Montsant, la DO Terra Alta, la DO
Catalunya, la DOQ Priorat i la DO
Conca de Barberà.
Les xifres així ho demostren. La
Reus Viu el Vi 2012 va fer el cim,
superant els registres de l’anterior
edició el que va suposar una nova
demostració de la capacitat d’atracció del certamen. 10.115 pacs ve-

de la ciutat. En aquesta ocasió el
protagonisme recau en una de les
parelles de gegants més emblemàtica, la dels indis, a qui es pot veure
en una simpàtica instantània com si
visitessin la fira. La creació del cartell ha anat a càrrec de l’estudi de
disseny OVNI de Reus.
Promoció conjunta
Els hotels de Reus oferiran un paquet especial pel cap de setmana del 8 i 9 de juny, que combina
l’allotjament, la visita als atractius
culturals més destacats de la ciutat i la degustació de vins a la fira
Reus viu el vi.Fins al moment s’han
sumat a la iniciativa NH Ciutat de
Reus, Brea’s, Gaudí i Ollé. El paquet
es podrà adquirir a partir de 35
euros per persona i inclou una nit
d’allotjament a l’hotel escollit, l’entrada per visitar el Gaudí Centre, el
pavelló dels distingits de l’Institut
Pere Mata i l’exposició ‘Fortuny. El
mite’, i el pack de 5 tastos de vi per
a la fira ‘Reus viu el vi’.

Isaac Sanromà i el viticultor René Barbier,
amb el cartell de Reus Viu el Vi.

nuts –prop d’un miler més que en
l’edició anterior- 50.575 tastos de
vi servits i 28.543 degustacions de
menjar despatxades.
Enguany, seguin la línia de l’any
passat, la imatge gràfica del certamen juga amb elements festius

-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
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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

Juny, primavera, clavells i vermut
El mes de juny és la porta de l’estiu,
ens porta dies calorosos combinats
amb d’altres més ombrívols i plujosos, però a la que surt el sol gaudim o de vegades patim de la seva
escalfor.
Les flors fa dies que ens diuen que
la primavera ha arribat. Els clavells,
tan importants en la celebració de
la nostra festa patronal amb el seu
perfum, ens omplen els sentits.
Es juny i dia tretze, però el numero
tretze no te cap connotació negativa
ans al contrari, és el dia del nostre
patró i com a tal la Germandat de
Sant Antoni de Pàdua, el té en gran
estima. Es el mes que celebrem la
missa recordant als nostres difunts,
i al mateix temps celebrem la missa en honor al nostre patró amb la
culminació de la mateixa amb el repartiment de clavells i estampes. La
missa de Sant Pere és un acte de
germanor entre tots els membres

que formen part de la comunitat del
món de la construcció que inclou la
Germandat i el Gremi.
La celebració de les misses, a la Puríssima Sang en record dels membres de la Germandat i el Gremi que
han mort, així com la de Sant Pere
i d’altres actes amb els que col·
laborem amb el Gremi de la Construcció del Baix Camp com l’homenatge als jubilats, son una manera
de continuar i reivindicar el nostre
sector en un moment en que estem
assenyalats per totes bandes.
El puntal de la construcció
La construcció és un puntal que
contribueix al creixement de l’economia. El fet que en els darrers
anys la especulació i la mala pràctica bancària hagin portat el nostre
sector a un nivell lamentable no ens
ha de deixar caure en el desànim
sinó que hem d’aixecar el cap ben
amunt i reivindicar la nostre feina

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

així com totes les tradicions que
ens fan ser més que un producte financer. Les estampes son un recordatori de la festa que celebrem en
honor en Sant Antoni de Pàdua, el
nostre patró. Sant Antoni de Pàdua
és de gran devoció en innumerables
pobles i ermites del nostre país.
El vermut és una tradició que malauradament va a la baixa i era una
tradició ben arrelada en les nostres
empreses. Era un moment en que
patrons i treballadors compartien
una estona fora de la feina.
Voldria en aquestes línies recordar
la pèrdua del nostre company Santiago Fortuny, la Germandat i el Gremi
van ser durant molts anys com part
de casa seva.
Us esperem als actes que la Germandat i el Gremi celebren en motiu de la seva festa patronal, es un
moment de germanor que convé
continuar per molts anys.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
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Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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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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