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L’anunci que la Ministra de Foment del govern de l’Estat espanyol, Ana Pastor, va fer el
passat dia 20 de novembre a instàncies d’una pregunta parlamentària del diputat de CiU
Jordi Jané sobre la decisió definitiva de connectar l’estació de Reus amb la línia d’alta
velocitat cal considerar-la com a positiva.
Reus no es podia permetre quedar al marge d’aquesta important i estratègica línia ferroviària que ha estat reivindicada llargament pel territori, els seus polítics i també les institucions i agents econòmics, tot i recordar que es farà amb la solució provisional del tercer fil.
Amb tot, cal no oblidar que també, per acabar-ho d’enllestir tot, caldria donar l’empenta
definitiva a l’esperada estació central del sud de l’Aeroport de Reus.
L’extensió de l’anomenat tercer fil fins a l’actual estació de Reus i la seva connexió amb
la xarxa d’alta velocitat a l’Arboç del Penedès —permetent l’entrada a Barcelona per la
via preferencial de l’AVE— representa un salt qualitatiu important del qual la major part
dels ciutadans en sortirem beneficiats. Arribar a Barcelona amb menys d’una hora i amb
més puntualitat, enlloc de l’hora i escaig que es tarda a l’actualitat amb el recorregut
convencional és una opció real que cal reivindicar des de la ciutat. Els ciutadans de Reus
i de la comarca es mereixen que les seves demandes siguin preses en consideració i que
s’avancin i accelerin aquestes obres que tenen com a objectiu pal·liar una mancança crònica de dècades.
Junta directiva Gremi de la Construcció del Baix Camp
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ACTUALITAT SECTOR

Inspecció i control, fonamental
pel manteniment dels edificis
Les finques han de poder garantir en tot moment uns requisits mínims
d’estabilitat, salubritat, accessibilitat i eficiència energètica
Per: Anna Ollé, Roser Ollé i Alícia Vila

Escalimetre | arquitectes
Aquest article pretén presentar totes les eines que tenim propietaris
i tècnics per a aconseguir un bon
manteniment dels edificis. S’ha de
fer esment que, segons el Codi Civil i altra normativa, tot propietari
té la obligació de mantenir en bon
estat el seu immoble, entès també
com a bé comú de la societat, no
només una propietat privada.
Les eines de que disposem els tècnics i l’administració ens ajuden
com a propietaris d’una finca a realitzar un bon manteniment i, quan
es dóna el cas, poder preveure i
prioritzar les obres de rehabilitació
necessàries.
La durabilitat del nostre edifici té
una relació directe amb el manteniment que realitzem. Les finques han
de poder garantir en tot moment
uns requisits mínims d’estabilitat,
salubritat, accessibilitat i eficiència
energètica, entre d’altres.
La Cèdula d’Habitabilitat, les ITE,
les CEE, les noves IEE o el Llibre
de l’Edifici, són documents que redacten i signen tècnics competents
(arquitectes, aparelladors o enginyers), que es visen per part del
col·legi professional corresponent i
que es presenten a l’administració.
L’usuari final, entès com el propietari o el llogater, només necessita
puntualment alguna d’aquestes eines en accions com la compra o lloguer d’un habitatge o la demanda
d’una subvenció per a la instal·lació
d’un ascensor a la seva finca. Així
doncs, en moltes ocasions, aquests
informes passen a ser un tràmit
més, sense conèixer ni el resultat ni
la fi de cada document.

Les eines de que
disposen els tècnics i
l’administració ens ajuden
com a propietaris d’una
finca a realitzar un bon
manteniment i, quan
es dóna el cas, poder
preveure i prioritzar les
obres de rehabilitació
necessàries
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Si analitzem cada informe, veurem
tota la informació que recull i com
ens ajuda a posar en valor el nostre immoble. A mode de resum, els
tècnics i propietaris comptem amb
aquestes eines:
El Llibre de l’Edifici, és la documentació recopilada en acabar una obra
nova. Inclou els plànols realment
executats, les instal·lacions i, sobretot, el manteniment que s’ha de
realitzar a cada element. A aquest
llibre, s’hi ha d’introduir totes les
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Segons el Codi Civil
i altra normativa, tot
propietari té la obligació
de mantenir en bon estat
el seu immoble, entès
també com a bé comú de
la societat, no només una
propietat privada
tasques de manteniment, canvis
i obres que s’han dut a terme. Es
converteix en un històric de la vida
útil de l’edifici. Disposar de l’Aixecament de plànols complerts i al dia
de tot l’edifici implica tenir tota la
informació necessària de com és i
com ha canviat al llarg de la seva
vida útil. Els plànols serveixen com
a base de qualsevol reforma, estudi, elaboració de pressupostos, etc.
La ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici) ens descriu cada element que
conforma l’edifici, així com defineix
les deficiències existents, si són
lleus o greus i en planifica ordenadament la seva reparació.
La CEE (Certificació de la Eficiència
Energètica)ens dóna informació del
que gasta energèticament el nostre
habitatge o local, indicant-nos quines millores podríem introduir-hi
per a rebaixar els costos d’electricitat i de gas, per exemple, a la vegada d’aconseguir un major confort,
tant a l’estiu com a l’hivern i a l’hora de disposar d’ACS (Aigua Calenta
Sanitària).
Disposar de la Cèdula d’Habitabilitat ens assegura que l’habitatge és
adequat per a viure-hi, que és salubre, que disposa d’uns mínims per
a ser usat, com les peces mínimes
(cuina, bany, sala, habitacions) però
també que disposa de les instal·
lacions mínimes necessàries (electricitat, ACS, ...), així com és estable
i salubre per a poder-hi viure.
El nou IEE (Informe de Evaluación
de Edificios) que avaluarà l’estat de
conservació de l’edifici, inclourà el
grau de compliment de la normativa
d’Accessibilitat i també la Certificació de la Eficiència Energètica.
L’Accessibilitat cada cop és un as-

pecte a tenir més en compte per
l’envelliment progressiu de la població. La manca d’ascensor ens
pot impedir l’ús de la nostra propietat en algun moment al llarg de la
nostra vida, així com li dóna menor
valor en possibles transaccions.
A mode d’exemple, la ITE ens dóna
la informació en conjunt de l’estat
del nostre edifici. És una inspecció
a tots els locals i habitatges de la
finca. En l’informe s’identifiquen totes les deficiències i se’n prioritza la
reparació de les greus.
Exemples
En el cas d’una finca que necessita
pintar l’escala però alhora, a l’habitatge sota coberta a la planta àtic,
ha aparegut una gotera, la ITE en
prioritzaria la reparació de la imper-

meabilització del terrat, per davant
de pintar l’escala. Tot i que sembla
que la pintura dels espais comuns
beneficia a tots els propietaris, la
reparació d’unes goteres també.
El nostre habitatge, sigui quina sigui la seva situació dins l’edifici,
disminueix de valor si la coberta no
és impermeable, si a la façana hi
ha despreniments, si no hi podem
accedir per falta d’ascensor, etc.
Per concloure, podem veure com cadascun dels informes que hem esmentat, fa referència a diferents aspectes del nostre immoble. Alguns
són per cada habitatge, local o per
la totalitat de l’edifici. També cada
document té una vigència diferent.
Cada informe pot proposar millores
o reformes necessàries, amb diferent criteri (Eficiència energètica,
accessibilitat, estabilitat...). A més
a més, de forma continuada apareixen nous informes autonòmics i
estatals d’obligat compliment i que
moltes vegades es superposen entre ells.
Així doncs, la Comunitat de Propietaris ha d’estar ben assessorada per
a la redacció de les Cèdules d’Habitabilitat, la ITE, la CEE, la nova IEE o
el Llibre de l’Edifici, que han de ser
recollits pel propietari de l’immoble
com una informació valuosa a tenir en compte per a la previsió d’un
bon manteniment d’aquest.
Els tècnics, en redactar els diferents informes, coneixem l’edifici en
conjunt, en podem prioritzar, dirigir
i planificar tant les obres de reforma com els pressupostos, d’una
manera independent i a mida de
cada Comunitat de Propietaris, garantint també un seguiment al llarg
del temps per a allargar la vida útil
dels nostres edificis.

La feina d’Escalímetre
Escalímetre és un estudi d’arquitectura on, des de diferents punts de
Catalunya, treballem al costat dels nostres clients i contractistes tant en
obra nova com en rehabilitacions. El nostre tret diferencial és l’interès
amb la difusió de l’arquitectura amb diferents aspectes: tallers, xerrades, difusió de novetats i assessorament en la normativa.
www.escalimetre.cat
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L’activitat al Gremi torna amb
força en les darreres setmanes
Xerrades informatives, cursos pel sector de la construcció i visites
institucionals centren la feina que es realitza a la seu de l’entitat
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp ha realitzat en les últimes
setmanes un seguit d’activitats a
les seves instal·lacions, al local del
carrer Alcalde Joan Bertran, que demostra la vitalitat i el compromís de
l’actual junta que presideix Gregori
Salvat de treballar en benefici de
tots els agremiats.
En aquestes darreres setmanes, el
Gremi ha acollit un curset de 20 hores de prevenció de riscos laborals
–un curs que es tornarà a realitzar
durant la segona quinzena de desembre- també una xerrada informativa sobre diferents novetats
tributàries i, per últim, una reunió
amb la primera tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Reus, Alícia Alegret,
que es va desplaçar fins el Gremi
per assistir a una reunió ordinària
de la junta.

A la foto superior, assistents a la jornada sobre i’IVA de caixa. A la part inferior, els
assistents al curs de prevenció de riscos laborals.

preses del sector van assistir a una
xerrada sobre l’IVA de caixa, que va
anar a càrrec de Joaquim Coma i María José Moragas, de Pich AdvocatsEconomistes. En aquesta xerrada el
gerent de la FEGCO, Joan Mercadé,
també va presentar les darreres novetats fiscals que estableix l’actual
normativa en matèria i va resoldre
els dubtes i les preguntes que li van
plantejar els assistents.

Riscos laborals
Al curs de 20 hores de prevenció de
riscos laborals dedicat als aturats hi
van assistir al voltant d’una vintena
de persones que van rebre les classes per part de la professora-tècnica Carol Osuna que els va resoldre
els dubtes sobre aquesta important
qüestió laboral.
D’altra banda, també una vintena
de professionals de diferents em-

Visita al Gremi
Per últim, l’activitat del Gremi de les
darreres setmanes va tenir un punt

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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La primera tinent
d’alcalde de l’Ajuntament
Reus, Alícia Alegret,
va desplaçar-se a les
instal·lacions del gremi
per reunir-se amb la junta
directiva de l’entitat
destacat en la visita de la primera
tinent d’alcalde de Reus, Alícia Alegret, que es va voler desplaçar per
participar en una de les reunions
mensuals ordinàries de la junta del
Gremi on es van tractar diferents temes d’actualitat.
Alegret va animar als constructors
de la comarca a seguir treballant
per sortir de la crisi, també els va
presentar les noves tarifes dels
aparcaments municipals de Reus i
es va comprometre a estudiar facilitar als agremiats alguns avantatges
en les zones de càrrega i descàrrega
mentre realitzin obres en els diferents carrers de la ciutat.

Dalt, jornada formativa sobre l’IVA de caixa a la seu del Gremi. A la part inferior, la regidora Alícia Alegret dialoga amb el president del Gremi, Gregori Salvat.

VICTOR CATALË, 23. POL. AGRO REUS

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

Instint de supervivència
Joan Morales. Periodista 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

L’instint de supervivència és el reflex sionals d’àmbits diferents, treballen en
animal que tenim tots els éssers vius en el mateix espai, comparteixen despeses
protegir-nos davant qualsevol amenaça i intercanvien idees i experiències. Una
o perill, amb l’objectiu final de mante- forma diferent de treballar, on la suma
nir-nos amb vida. En moments tant durs d’opinions i de formes diferents de veucom els actuals, on milers i milers de re les coses és un actiu que aquests jociutadans ho estan passant magre per ves professionals aprofiten al màxim.
culpa d’una crisi econòmica que ells no Fa pocs dies vaig tenir l’oportunitat de
han provocat, l’instint de supervivència i visitar l’espai per fer un reportatge pel
de lluita de l’ésser humà se’ns presenta ‘Diari de Tarragona’ i, després de parlar
cada dia amb multitud d’exemples que amb els seus responsables, vaig sortir
ens demostren que la nostra capacitat del Vapor Lab amb una injecció d’optide superació és il·limitada. Assalariats misme clavada en el meu cos. La idea de
que tot és possique s’han quedat
sense feina i que, Està demostrat que la creativitat ble, de que entre
tots podem sortir
després de anys
acostuma a ser més fèrtil en
d’aquesta crisi,
i anys depenent
de que en els
de una nòmina, temps de crisi. Quan ens veiem
pitjors moments
han arriscat els amb l’aigua al coll i l’angoixa
és quan més
seus estalvis en
s’han d’apretar
muntar una peti- ens supera, és quan el nostre
les dents, em va
ta empresa; joves cervell es posa a funcionar per
acompanyar duque obren un netrobar
camins
per
on
sortir-nos
rant uns quants
goci oferint algun
producte nou; comerciants que busquen dies després del meu pas per aquest
la innovació inventant-se campanyes espai de ‘coworking’. I, sobretot, una de
per captar nous clients… D’iniciatives en les coses que més clara em va quedar
tindríem per donar i per vendre i veient- és que tenim una base de gent jove,
les és quan em permeto el luxe de ser extremadament preparada i amb ganes
optimista i de pensar de que ens en sor- de menjar-se el món, que no pot quedar exclosa del mercat laboral per culpa
tirem d’aquest malson.
Està demostrat que la creativitat acos- l’excusa de la crisi. Sense oblidar-nos
tuma a ser més fèrtil en temps de cri- tampoc de la moltíssima gent qualificasi. Quan ens veiem amb l’aigua al coll i da de més de 40 anys que s’ha quedat
l’angoixa ens supera, és quan el nostre sense feina, l’experiència de la qual es
cervell es posa a funcionar per trobar molt valuosa.
camins per on sortir-nos. Un exemple el Hem de ser optimistes i motius en tetenim en l’espai Vapor Lab, la primera nim per pensar que podem superar les
experiència sobre ‘coworking’ (treball en dificultats i trobar solucions que facin
comunitat) que s’ha posat en marxa a més fàcil i feliç la nostra vida. El nostre
Reus, concretament a l’edifici del Vapor instint de supervivència ens ajudarà a
Vell, l’equipament del carrer Sant Serapi sortir d’aquest forat i, una vegada fora,
que durant un temps va ser la seu del serem més forts. No en tinc cap mena
Col·legi d’Arquitectes. Allà, cinc profes- de dubte.
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FERROCARRIL

Compromís per fer arribar l’alta
velocitat a l’estació urbana de Reus
La ministra de Foment, Ana Pastor, ho va afirmar al Congrés dels Diputats i
va garantir, per tant, la integració d’aquesta línea amb la xarxa convencional
Els agents econòmics de la ciutat
i el consistori han celebrat el compromís adquirit per la Ministra de
Foment, Ana Pastor, el 20 de novembre al Congrés dels Diputats per
tal que l’alta velocitat ferroviària arribi a l’estació urbana de Reus i es
garanteixi la integració amb la xarxa
convencional.
Carles Pellicer, alcalde de Reus, va
afirmar després de conèixer la notícia que: «La connexió amb ample
europeu és una oportunitat que
Reus ha d’aprofitar, com a ciutat i
com a territori. Com a ciutat, obre
noves oportunitats en el transport
de passatgers; Com a territori, permet la interconnexió dels centres
productors de mercaderies de Reus
i de les poblacions de l’entorn amb
el Tercer Fil».
Alícia Alegret, primera tinenta d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, va dir que: «Celebrem l’aposta
del Govern de l’Estat per connectar

l’actual estació amb l’alta velocitat.
És una bona notícia per a la ciutat,
tant per a la mobilitat de les persones com per l’impuls que suposarà
per a l’activitat econòmica».
El compromís de la ministra coincideix amb les propostes de futur
de la planificació ferroviària de la
ciutat, que l’alcalde, Carles Pellicer,
la primera tinenta d’alcalde, Alícia
Alegret, i el regidor d’Arquitectura
i Urbanisme, Miquel Domingo, van
traslladar al ministeri en la reunió
del passat 13 de juny. Ja en aquell
moment, Ana Pastor va qualificar de

Amb aquestes millores,
els reusencs podran
arribar a Barcelona amb
menys d’una hora i amb
més puntualitat que en
l’actualitat
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«coherents, sensates i raonables»
les propostes de futur del govern
de Reus en matèria ferroviària.
L’Ajuntament de Reus ha defensat
com a solució com a provisional,
la connexió de l’actual estació de
Reus amb la xarxa d’alta velocitat a
través del Tercer Fil. L’aposta definitiva és per la recuparació de la via
Reus-Roda. El Tercer Fil es planteja
per al trànsit dels trens de rodalies.
Arribar a Barcelona
L’extensió del Tercer Fil fins a l’actual estació de Reus i la seva connexió amb la xarxa d’alta velocitat
a l’Arboç —permetent l’entrada a
Barcelona per la via preferencial de
l’AVE— representa un salt qualitatiu important. Arribar a Barcelona
amb menys d’una hora i amb més
puntualitat, enlloc de l’hora i escaig
que es tarda amb el recorregut convencional és una opció real que cal
reivindicar des de la ciutat.

ACTUALITAT

Donació d’equips
informàtics
d’Activa Mútua

………………………………………………………………………………

L’Entitat col·labora amb Creu Roja,
l’ONG Entrecultura i també amb
l’Arquebisbat de Tarragona
Activa Mútua, Mútua d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals número 3 de la Seguretat Social, acaba
de realitzar una donació a la Creu Roja i l’ONG Entreculturas de l’import econòmic al qual ha ascendit la
venda de cinc ordinadors totalment operatius amb les
seves respectives pantalles a l’empresa Revita, que és
qui després ha abonat els diners a ambdues institucions benèfiques. Aquesta es dedica a la recollida i posterior reutilització de material tecnològic a tota Espanya, introduint-ho a mercats emergents sota l’estricte
compliment de la directiva europea Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE).
Aquests ingressos han estat destinats al finançament
de projectes mediambientals, educatius i de desenvolupament, com campanyes de sensibilització i educació
ambiental treballant en la formació de persones majors
perquè actuïn com a promotors ambientals, i a projectes de cooperació internacional que permetin l’escolarització de nens/es d’Amèrica Llatina i Àfrica. Sense
oblidar que la reutilització dels dispositius electrònics
afavoreix la conservació de l’entorn.
Aquesta campanya promou la donació de material electrònic usat i té com a antecedent la de Dóna el teu
mòbil que des de 2004 incentiva donatius de telèfons
usats per a l’obtenció de fons per a sufragar aquests
mateixos projectes. Aquí també ha participat Activa Mútua amb l’aportació de més d’un centenar d’aparells
durant 2013.
D’altra banda, Activa Mútua també ha procedit al lliurament de cinc equips informàtics complets a l’Arquebisbat de Tarragona per contribuir a millorar la seva gestió
telemàtica.

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

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

Tel. 649 907 732

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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ACTUALITAT REUS

Els aparcaments municipals
estrenen tarifes de 4 euros al dia
La regidora de Promoció Econòmica, Alícia Alegret, destaca que la mesura
té com a objectiu dinamitzar el comerç i recolzar l’activitat econòmica
Aquest mes de desembre l’empresa
municipal Amersam ha posat en
marxa la rebaixa de les tarifes
d’aparcament –el màxim diari passa
de 8 a 4 euros en els pàrquings
subterranis– com a mesura de
dinamització econòmica i coincidint
amb els 25 anys de la creació de
l’empresa. Les noves tarifes de
2014 s’estrenen coincidint amb la
campanya de Nadal, per afavorir
els sectors comercial, cultural, de
la restauració i de l’oci nocturn.
D’aquesta manera, els nous
preus seran vigents fins al 31 de
desembre de 2014, amb l’objectiu
d’incentivar i bonificar la utilització
dels pàrquings municipals.
El més destacat de les noves tarifes
és la reducció del preu màxim diari,
a la primera corona –que integren
els aparcaments de la Oques, Baluard i Llibertat– passa de 8 a 4 euros
i a la segona corona –la resta: Pastoreta, Prim, Sant Ferran i Carrilet–,
de 5 a 4 euros. Això significa que

a partir de la 3a hora d’estada, el
preu ja no pot superar els 4 euros
en cap dels 7 pàrquings municipals,
amb un total de més de 2.300 places.
Tarifa nocturna
Una altra novetat destacada és la
posada en marxa d’una tarifa nocturna que permet aparcar per un

import de 0,50 euros l’hora, des de
les deu de la nit fins a les sis del
matí. Amb aquesta mesura, la xarxa d’aparcaments municipals ofereix una tarifa per afavorir el sector
cultural, de la restauració i de l’oci
nocturn.
En paraules de la regidora de Promoció Econòmica, Alícia Alegret:
«Aquesta mesura excepcional, amb
un descens de fins al 50%, reforça la tendència d’abaixar les tarifes
dels pàrquings subterranis, de manera que aparcar-hi sigui més còmode i barat que fer-ho a les places
de zona blava en superfície. A més,
aquesta rebaixa de l’aparcament de
llarga durada és també una mesura
de dinamització econòmica que té
com a objectiu beneficiar els col·
lectius següents: els sectors del comerç, la restauració, la cultura i l’oci
nocturn i als professionals i empreses que treballen diàriament prop
dels aparcaments municipals.»

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

FINESTRES DE PVC
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Montserrat Rull Salort
Area Assessoria Jurídica-Secretaria General
ACTIVA MUTUA 2008

L’especialista

La Llei d’emprenedors
Eliminació d’obstacles per a afavorir la Contractació Pública?
La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització inclou una sèrie
de mesures administratives que modifiquen el Text Refós de la Llei de Contractació Pública.
En primer lloc, permet que els empresaris que vulguin
formar UTES per a poder contractar amb el sector públic es donin d’alta en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses classificades de l’Estat, especificant aquesta
circumstància.
Aquesta mesura facilita que els petits empresaris que
es dediquin a la mateixa activitat es posin en contacte,
aconseguint d’aquesta manera complir amb la seva
unió les condicions exigides en el plecs.
En segon lloc, s’alcen els topalls que exigeixen la classificació dels contractistes per a poder-se presentar a
la licitació. Així, puja de 350.000 euros a 500.000 euros per als contractes d’obres, i de 120.000 euros a
200.000 euros pels contractes de serveis. La qual cosa
beneficia les empreses de petita dimensió, ja que elimina la impossibilitat que tenen de complir amb tots els
requisits que s’exigeixen per a obtenir la corresponent
classificació.
Les Mútues d’Accident i Malalties professionals poden
exigir també una classificació als licitadors per a acreditar la seva solvència, en els contractes que compleixin
amb els indicats topalls.
En tercer lloc, es permet, si l’Òrgan de Contractació
ho estima convenient, substituir l’aportació inicial de
la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a contractar per una declaració responsable.
Tan sols haurà d’aportar la documentació aquell empresari en el qual hagi recaigut la proposta d’adjudicació.
Aquesta mesura simplifica la càrrega administrativa per
part de l’empresari, ja que li suposa una descàrrega
important en els costos de gestió, però a més també
beneficia l’ens contractant, doncs s’estalvia temps de

treball en examinar tota la documentació aportada i
posterior concessió de terminis per a esmenar deficiències o omissions documentals, afavorint l’economia
processal en poder reduir el temps del procediment
d’adjudicació de la licitació.
Així mateix, la reforma també permet que els plecs admetin que la garantia es pugui constituir mitjançant
retenció en el preu en els contractes d’obres, serveis,
subministrament i gestió de serveis públics quan les tarifes les aboni l’administració contractant. És un avantatge per l’empresari, que no ha de preocupar-se per
gestionar l’aval bancari o l’assegurança de caució. L’ens
contractant també en surt beneficiat a l’hora de la incautació de la garantia.
En relació directa amb el paràgraf anterior, a efectes de
la devolució o cancel·lació de les garanties, es redueix
el seu termini d’un any a sis mesos sempre que les
empreses licitadores siguin PIMES.
Una altra mesura establerta per la Llei és la prohibició de discriminació positiva a favor dels licitadors que
haguessin estat prèviament contractistes en qualsevol
administració.
El termini de morositat de l’Administració que permet
al contractista resoldre el contracte es redueix de 8 a
6 mesos. Aquesta mesura redueix el temps en què el
contractista estaria obligat a prestar el servei impagat
per part de l’administració.
Per últim, s’inclou un nou article al TRLCSP que permet un major control per part de les Administracions
públiques i els altres ens contractants dels pagaments
que els contractistes adjudicataris han de fer als subcontractistes. Es qualifica com a condició essencial de
l’execució del contracte el compliment de l’obligació
que tenen els contractistes d’aportar la informació i
justificants de pagaments demanats per part de l’Administració pública.
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INSTITUCIONS

Suport als municipis i ocupació,
objectius de la Diputació
El ple de la institució va aprovar el pressupost, que arriba als 139 milions
d’euros, en benefici del territori, dels municipis i de les persones
El ple de la Diputació de Tarragona
va aprovar, amb la unanimitat de
tots els grups que hi són representats (CiU, PSC, ERC, i PP) el pressupost de què disposarà la institució
per a l’any 2014, que ascendeix a
139.159.000 euros. Aquest Pla Anual dóna màxima prioritat als municipis, sobretot als més petits, per
tal que puguin afrontar amb més
comoditat les seves necessitats
en l’actual context de crisi global,
així com al foment de l’ocupació laboral. La quantitat prevista per al
proper exercici suposa una reducció del 1,38% respecte a la de l’any
2013. D’aquests prop de 140 milions, 118.738.000 corresponen a la
corporació; 15.000.000 corresponen
a l’Organisme Autònom Base Gestió
d’Ingressos i 5.421.000 a l’Organisme Autònom Patronat de Turisme i
Desenvolupament Local.

Amb l’objectiu de donar resposta
a les necessitats del territori, i seguint el Pla Estratègic Corporatiu
2011/2015, els recursos de la Diputació de Tarragona s’orientaran cap
a la consecució de dos objectius
fonamentals. D’una banda, es prioritzen les línies destinades a ajudar
els ajuntaments del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, efectuant
una discriminació positiva envers
els més petits, per tal que puguin
mantenir la quantitat i qualitat dels
serveis que donen als ciutadans.
Els municipis petits
Precisament l’àrea que rep més dotació econòmica és el Servei d’Assistència Municipal (SAM), amb un
24,57% del total. Entre les actuacions més rellevants destaca l’aportació de 17,4 milions d’euros al Pla
d’Acció Municipal (PAM) durant la
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propera anualitat, que formen part
dels 50 milions d’euros previstos
per al PAM al llarg del quadrienni
2013-2016. Aquesta quantitat es
desglossa en dues línies d’actuació: 7,2 milions d’euros serviran per
atendre les necessitats de funcionament i manteniment dels municipis, i 10,1 milions aniran destinats a
programes d’inversions i millora de
les instal·lacions municipals.
D’altra banda, un any més es consigna una partida de la Diputació de
Tarragona (aquest any vinent serà
de 3,75 milions d’euros) per al Programa General del Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC), segons l’acord signat amb la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu la millora dels equipaments
municipals, amb un volum total per
a quatre anys de més de 15 milions
d’euros.

URBANISME

Ajuntament i empresa
pacten millores
al projecte del centre
de Metrovacesa
Els canvis introduits tenen a veure amb la reducció
de l’impacte visual de la coberta de l’edifici, el moll
de càrrega i descàrrega, els accessos a l’aparcament
subterrani i l’accessibilitat al parc de Sant Jordi
L’Ajuntament de Reus ha pactat amb
Metrovacesa, l’empresa promotora del centre comercial i d’oci del
parc de Sant Jordi, noves millores
en el projecte que l’alcalde, Carles
Pellicer, i el regidor d’Arquitectura
i Urbanisme, Miquel Domingo, van
presentar fa uns dies a la Junta de
Portaveus, i el passat dimecres 27
de novembre als veïns de l’entorn
del parc de Sant Jordi. Les millores
introduïdes tenen a veure amb la
reducció de l’impacte visual de la
coberta de l’edifici, el moll de càrrega i descàrrega, els accessos a
l’aparcament subterrani i l’accessibilitat al parc de Sant Jordi.

d’Arquitectura i Urbanisme i Metrovacesa estudien diferents alternatives per garantir la seguretat en
aquells punts de perímetre en que
es dificulta el pas de vianants per
la vorera. Així mateix, la regidoria
de Via Pública podarà els arbres del
carrer de Gaudí, per reduir l’impacte visual, ja afectat per l’alçada de
l’equipament comercial i d’oci.
Minimitzar l’impacte visual de l’edifici és, precisament, un dels acords
a què l’Ajuntament ha arribat amb
l’empresa. Així, s’ha millorat el disseny de la coberta del pati central.

S’eviten totes les visions de maquinària i s’aprima considerablement la
coberta, convertint-la amb un element molt més lleuger. Només es
recobrirà l’estructura existent, d’uns
40cm, quan en previsió inicial s’as-

Compromís
El Govern de Reus també s’ha compromès amb els veïns de la zona
a realitzar actuacions o a sol·licitarles a la promotora, per tal de minimitzar les molèsties durant la fase
d’execució de les obres de construcció de l’edifici. Així, la regidoria

La construcció dels
accessos a l’aparcament
subterrani de Metrovacesa
a través de la plaça de
Pompeu Fabra es preveu
per l’estiu de 2014

Amb les millores
incorporades s’eviten
totes les visions de
maquinària i s’aprima
considerablement la
coberta de l’edifici

Disseny virtual del futur centre d’oci i comerç que l’em
de construcció d’aquest centre comercial que han es

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
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URBANISME

El consistori s’ha
compromès amb els veïns
a realitzar actuacions
o a sol·licitar-les a la
promotora, per tal de
minimitzar les molèsties
durant la fase d’obres
solien gruixos de fins a 1,50m d’amplada.
S’ha treballat en l’aspecte general
de l’edifici per tal de minimitzar l’impacte visual del conjunt de manera
que el seu resultat formal es molt
més lleuger del previst amb l’utilització de materials menys agressius,
de colors diversos i també el vidre
per les façanes.
Tota aquesta millora de l’impacte
visual se suma a les obres ja executades per reduir l’alçada del centre
comercial a tota la façana del carrer
de Gaudí.

mpresa Metrovacesa està construint al centre de la ciutat. A la part inferior, estat actual de les obres
stat paralitzades durant més de dos anys.

Plaça oberta les 24 hores del dia
La plaça d’accés al centre des del parc de Sant Jordi estarà oberta les
24 hores del dia, tant per l’avinguda Sant Jordi com des de el carrer
Gaudí. En el projecte i els acords d’explotació de l’aparcament es preveu un elevador que comunica els soterranis d’aparcaments amb el
nivell de la plaça i l’avinguda de Sant Jordi, així com amb el nivell del
carrer Gaudi. Així doncs, l’accessibilitat entre la plaça, l’avinguda i el
carrer podrà ser amb escales, rampa adaptada o elevador. Hi haurà un
segon elevador amb façana a la plaça Pompeu Fabra. La resta del Parc
Jordi podrà tancar-se mitjançant una tanca integrada en l’entorn.
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Demandes dels veïns
Recollint, també, les demandes dels
veïns de la zona, el moll de càrrega
i descàrrega de l’equipament comercial i d’oci també s’ha modificat
per minimitzar-ne l’impacte. El moll
continua previst al carrer de Gaudí,
però de fer-se descobert, com estava previst inicialment, es construirà
dins el recinte tancant del centre.
Les modificacions del projecte de
Metrovacesa acordades també afecten al calendari. Així, la construcció
dels accessos a l’aparcament subterrani a través de la plaça de Pompeu Fabra es preveu per l’estiu de
2014, que són el mesos en què baixa la densitat del trànsit a la ciutat.
Així mateix, les obres s’executaran
sense impedir totalment el trànsit
per la rotonda.
El segon accés a l’aparcament del
centre comercial, a través de l’avinguda Sant Jordi, es desplaça de la
vorera a tocar del centre comercial
a la part central de l’avinguda, el
que millora la seguretat del trànsit,
separant l’espai destinat a vehicles
i a vianants.

SECTOR IMMOBILIARI

Reus acull amb èxit la segona edició
de la Fira Immobiliària Acordia
Aquest certamen agrupa les ofertes de set immobiliàries que han fet el 41%
de les vendes que s’han portat a terme a Reus en els últims nou mesos
La segona fira Immobiliària Acordia
va tancar les portes el passat dissabte 23 de novembre a les instal·
lacions de la Llotja de Reus amb
una molt bona valoració per part
d’aquesta associació que aplega a
set de les immobiliàries més importants de la ciutat.
Durant el certamen, que va obrir
portes divendres a la tarda, s’han
difós algunes dades sobre el moviment de la compra-venda de vivendes a la ciutat de Reus. Així des de
l’1 de gener fins el 30 de setembre
d’enguany s’han realitzat a la ciutat
346 operacions segons les dades
de l’Institut Nacional d’Estadística.
D’aquestes, 142 han anat a càrrec
d’immobiliàries d’Acordia, el que
suposa un 41% del total.
A partir d’aquest balanç Acordia ha
facilitat aquestes dates estadístiques sobre les operacions realitzades durant aquest període. El preu
de venda mig de la vinvenda a Reus
és de 74.618 euros, el que significa

Els participants en la segona Fira Immobiliària Acordia que es va celebrar fa unes setmanes a les instal·lacions de la Llotja de Reus.

un premu mitjà de 1.027 euros per
metre quadrat. Segons les dades facilitades per Acordia, l’edat mitjana
dels compradors és de 42 anys i el
percentage de compres sense cap
finançament és del 47% mentre que

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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el 52% restant es fa a través de finançament.
Acordia és una associació MLS (Multiple Listing Service) pionera a casa
nostra, que va néixer amb l’objectiu
de potenciar recursos i rendibilitzar
sinèrgies entre tots els membres del
grup (multi exclusiva). Tot això per
oferir noves solucions adaptades a
la venda d’immobles en el complex
i difícil mercat actual. Precisament
en aquesta mateixa línia s’emmarca aquesta segona Fira Immobiliària
que s’ha realitzat durant tot el cap
de setmana a les instal·lacions de
la Llotja.

RECICLATGE

Premi de la Diputació a un projecte
sobre reutilització de materials
‘Mobles solidaris’, de l’Ajuntament de Valls, s’endú els 3.000 euros del premi
te hi trobem la prevenció de residus, que les persones necessitades
siguin les beneficiàries del sistema,
la reducció del cost del transport i
la gestió d’aquests residus, mostrar a la ciutadania que és possible allargar la vida de determinats
objectes i demostrar que poden ser
utilitzats per altres persones que els
necessiten.
“Mobles Solidaris: reutilització de
materials de la Deixalleria” es tracta d’un projecte de referència per a
altres entitats, ja que és important
establir un sistema de reutilització
dels materials recollits al municipi i
que, al mateix temps, les persones
amb necessitats socials en puguin
ser beneficiàries.

El projecte “Mobles Solidaris: reutilització de materials de la Deixalleria” ha guanyat enguany el IX Premi
Iniciativa Medi Ambient, convocat
per la Diputació de Tarragona amb
l’objectiu de potenciar el desenvolupament sostenible de les comarques de Tarragona. Aquest guardó
està dotat amb 3.000 euros.
El projecte premiat per la Diputació de Tarragona, que ha estat presentat per l’Ajuntament de Valls,
consisteix en el desenvolupament
d’un sistema per a la reutilització
de materials recollits a la deixalleria de Valls i pel servei de recollida
d’andròmines, i es destina exclusivament a persones necessitades.
Entre els objectius d’aquest projec-

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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ÀRIDS PER A LA CONSTRUCCIÓ
TERRES PER A JARDINERÍA
PEDRES PER A DECORACIÓ
ÀRIDS I CONSTRUCCIONS GIL, SL
Tel. 977 313 141
www.aridsgil.net - aridsgil@aridsgi l s l . c o m
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FORMACIÓ

Un catàleg recull l’oferta de serveis
dels alumnes d’FP per les empreses
Aquesta nova eina pretén incidir en una millora de la productivitat de les
empreses i en la qualitat de la formació de l’alumnat
Recentment s’ha presentat a la
Cambra de Comerç de Reus el catàleg de serveis a l’empresa dels
centres de FP de la ciutat que recull
una sèrie de serveis de baix cost
que poden incidir en una millora
de la productivitat de les empreses i en la qualitat de la formació
de l’alumnat, establint nous ponts
de comunicació entre els centres de formació i el món laboral.
En la seva intervenció el president
de la Cambra, Isaac Sanroma, va
destacar que el catàleg ratifica l’interès de la ciutat per l’ensenyament
professional i, en concret, la vocació
de la Cambra de Comerç de Reus

per “donar suport, a tots els nivells,
a aquest ensenyaments que són bàsics per a les empreses. Un interès
que es va materialitzar ara fa 18 anys
amb la creació d’un ens permanent
de coordinació entre les empreses,
a les que representa la Cambra, i
els centres de formació de Reus.”
La presentació va comptar amb la
presència del president del Consell
Català de la Formació Professional,
Xavier Casares, que en el seu discurs va voler destacar que “el futur
del país passa per posar l’FP al nivell que li correspon. I és molt més
que el crèdit que té actualment en
la societat en general.”
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BAIX CAMP

L’Hospitalet de l’Infant cataloga
les fortificacions de la Guerra Civil
Un equip d’investigadors de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la
URV s’encarrega d’aquest èncarrec de l’Ajuntament de la localitat
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està realitzant la
catalogació del conjunt de restes
de les fortificacions de la Guerra
Civil del Coll de Balaguer. “Volem
protegir i difondre aquest conjunt
històric. Aquests són els treballs
previs necessaris per tal d’elaborar un document que estableixi els
criteris d’intervenció en un futur, i
poder, entre altres accions, dissenyar un itinerari de visita adequat.
La idea és que, posteriorment, es
pugui dotar aquest espai d’una correcta senyalització i s’organitzin visites obertes al públic”, va afirmar
la regidora de Cultura i Patrimoni,
Àngels Pérez.
Aquests treballs de catalogació els
esta duent a terme un equip d’investigadors de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili encapçalat pel Dr.
Guillermo Zuaznábar Uzcudun. Les
tasques, que van començar al mes

La idea és que,
posteriorment, es pugui
dotar aquest espai d’una
correcta senyalització i
s’organitzin visites obertes
al públic

d’octubre, consisteixen en estudiar,
realitzar fotografies i confeccionar
fitxes de cadascun dels elements.
Aquestes restes del Coll de Balaguer tenen un important valor històric i paisatgístic molt vinculat al
seu entorn natural enmig del mar i
de la muntanya.

-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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Salud laboral

Pilar Subirats i Cid
Metgessa Especialista en Medicina del Treball
Unitat de Vigilància de la Salut SAGESSA

Prevenir i mantenir l’ordre
Juntament amb els trastorns osteomusculars, dels quals varem parlar
en l’últim article, trobem que el 39
% aproximadament dels accidents
en el sector de la construcció son
cops, tant contra agents immòbils
com contra agents en moviment
(objectes que cauen, col·lisions
amb vehicles...) Un altre 10 % serien
accidents per contacte amb objectes o superfícies tallants. Fins aquí
hem revisat gairebé el 85 % de les
causes dels accidents de treball que
es produeixen a la Construcció.
Crec que estarem tots d’acord que
en la prevenció d’accidents per
aquestes causes, es especialment
important el mantenir l’ordre (la
correcta ubicació de materials de
manera que estiguin en situació
estable, i que no sobresurtin del
perímetre que utilitzem), el correcte
manteniment i neteja de les eines
que utilitzem habitualment, i la neteja dels espais, la utilització de les
proteccions individuals pertinents
com són guants de protecció mecànica a talls, ulleres...
La senyalització i protecció adequada de les àrees de treball i el correcte dimensionat d’aquestes és determinant a l’hora de prevenir aquest
tipus d’accidents. També és important no improvisar i utilitzar en cada
ocasió l’eina requerida i adequada
per fer la feina que hem de fer.
Evitar treballs a les cobertes quan fa

vents superiors a 50 km/h, si plou
o si hi ha gelades, i no treballar sol
en aquestes ubicacions, encara que
disposem dels mecanismes de protecció col·lectiva com passarel·les
o que estem fixats a línies de vida
disposades per evitar caigudes des
d’alçades....
Un altre risc que causa patologia i
que no seria menys importants al
meu entendre, per les conseqüències irreversibles que pot portar és
l’exposició al soroll, durant la utilització d’equips electromecànics,
grues, excavadores i maquinària en
general. Cal tenir una actitud activa,
sense esperar a que ens obliguin a
utilitzar els protectors auditius i per
identificar aquelles situacions en
les que cal que ens protegim pel
soroll, ja que poden ser lesives per
la nostra oïda, cal tenir en compte que quan no siguem capaços de
mantenir una conversa intel·ligible
amb un company en aquesta situació hem de pensar que estem en

La senyalització i protecció
adequada de les àrees
de treball i el correcte
dimensionat d’aquestes
àrees és determinant a
l’hora de prevenir molts
tipus d’accidents laborals
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nivell de soroll que poden ser lesius
per la nostra salut i no únicament
per la nostra oïda.
És especialment important en un
sector on ens pot semblar que la
exposició al soroll pot ser puntual,
i no en fem cas, si que és repetitiva
i podem arribar a superar els límits
d’exposició, amb repercussions no
únicament com la pèrdua d’audició,
sinó també problemes de falta de
concentració, mal de cap, alteracions del son, presencia de xiulets
continuats a oïda......
Cal saber que alhora que estem
exposats al soroll podem estar exposats a altres substàncies o tòxiques que poden incrementar la
lesió sobre l’aparell auditiu i vestibular. Fàrmacs com antiinflamatoris
no esteroïdeus, l’ibuprofè que tant
utilitzem habitualment, alguns antibiòtics com la eritromicina, alguns
diürètics... i altres substàncies a
les que també podem estar exposats al nostre treball com poden ser
metalls pesats, Compostos oxidants
como bromats, clorats y cromats,
també dissolvents orgànics como el
toluè...
De tot això es després que hem
d’utilitzar les proteccions auditives
sempre que sigui necessari i no
hem de menystenir la exposició al
soroll com a causant de malaltia.per
evitar sobrecarregar un determinat
grup muscular.

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
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CULTURA

La construcció, present a la mostra
sobre Josep Maria Baiges Jansà
Més de 2.000 persones visiten l’exposició que ha aplegat 170 caricatures
d’un dels artistes més prolífics de la segona meitat del segle XX a Reus
L’exposició «Josep Maria Baiges Jansà, un artista polifacètic» va tancar
les portes el dia 5 de desembre
amb la visita de més de 2.000 persones que van poder recuperar o
descobrir la vida i l’obra d’un artista
en una retrospectiva que ha comissariat el seu fill, el periodista Josep
Baiges. La mostra ha aplegat 170
caricatures realitzades pel qui va
ser un dels artistes més prolífics de
la segona meitat del segle XX a la
ciutat de Reus, entre elles diferents
persones vinculades amb món de
la construcció. Precisament el seu
fill va voler destacar la relació del
seu pare amb el sector de la construcció: “Va tenir molta relació amb
el món de la construcció, especialment durant la seva activitat com a
decorador. I també va realitzar en
diverses ocasions el disseny de la
carrossa del Gremi pel Cós Blanc”.
L’exposició ha resseguit la vida i la
trajectòria artística i professional de

El regidor de Cultura, Joaquim Sorio, i dos dels fill de Josep Maria Baiges Jansà.

Josep Maria Baiges Jansà (Riudoms,
1924- Reus, 1991), qui va conrear
diferents disciplines artístiques fruit
de la seva inquietud vital i curiositat
intel·lectual. A més de les caricatures, a la mostra s’hi van veure dife-

rents plafons on s’abunda en altres
facetes creatives de l’artista: la de
decorador professional, la de pintor,
la de caricaturista, la de compositor,
la de cineasta...
Entre les caricatures directament re-

DESDE 1939
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Sdad. Ltda.
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CULTURA
D’esquerra a
dreta, les caricatures de Josep
Maria Baiges Jansà de Baldomer
Pàmies, Alfons
Vinaixa i Josep
Maria Buqueras,
tres persones
relacionades
directament amb
el sector de la
construcció.

lacionades amb la construcció trobem la d’Alfons Vinaixa Valls (Reus
1910-1968). Mestre de cases. Va ser
un dels membres més actius del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp. Entre d’altres facetes, s’encarregava de la majestuosa carrossa que l’entitat presentava cada any
a les concorregudes festes del Cós
Blanc de la Festa Major. Baiges el va
dibuixar tot evocant una pel·lícula
espanyola de gran èxit de l’any

1958 titulada ¿Dónde vas, Alfonso
XII? El pintor es va fer la mateixa
pregunta però amb un altre Alfonso,
el Vinaixa.
També trobem la figura de Baldomer Pàmies Jové. (Reus, 1914-1971)
Empresari. Vinculat a diversos àmbits de la construcció, Pàmies fou
un dels primers en apostar per l’esperit creatiu de Baiges. De la seva
trajectòria empresarial destaca l’impuls de la Urbanització Pàmies, al

començament del Barri Fortuny.
A l’exposició també hi havia la figura de Rafel Masdéu Ferré. Reus,
1930-2013. Empresari i constructor.
La seva activitat professional va
ser intensa, edificant arreu de Catalunya i també en altres llocs de
l’Estat. Baiges va treballar com a
decorador per a Masdéu. Per últim, trobem la figura de l’arquitecte
Josep Maria Buqueras Bach (Reus,
1960), autor de diferents llibres.

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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GASTRONOMIA I OCI

La Ganxet Pintxo de Tardor
serveix prop de 200.000 tapes
La pròrroga d’una setmana per les inclemències meteorològiques ha permès
als organitzadors assolir les xifres de les edicions passades
La Ganxet Pintxo va tancar l’edició d’aquesta Tardor 2013 arribant
a les xifres de màxims de l’última convocatòria, la de Primavera. En total es van servit prop de
200.000 tapes. La pròrroga excepcional que es va decretar el darrer
cap de setmana de la ruta, arran
del temporal de pluja que hi va haver, va permetre consolidar el número total de tapes despatxades.
Precisament el president de la Cambra, Isaac Sanromà, va voler destacar “la comprensió i disponibilitat
dels establiments participants i dels
seguidors de la ruta davant l’excepcionalitat de la mesura que vam
prendre el diumenge 17 al vespre.
Ens trobaven davant d’una situació
insòlita, amb un temporal de pluja
que havia alterat considerablement
l’operatiu, i ens calia prendre una
decisió d’urgència per poder garantir l’èxit de la iniciativa. És per

Un dels locals
que va participar en la darrera
edició del Ganxet Pinxo, que
va servir més de
200.000 tapes.

això que s’ha de felicitar a totes les
parts implicades per la seva receptivitat a l’hora d’afrontar una pròrroga que s’ha demostrat un encert”.
Sanromà també va destacar l’oportunitat de fer coincidir el final de la
Ganxet Pintxo amb la fira de l’oli de
la DOP Siurana, atenent l’aliança estratègica que s’ha establert aquesta
edició amb el millor oli del món.

La Ganxet Pintxo, està organitzada
per la Cambra de Comerç de Reus,
amb el patrocini de cerveses Estrella Damm, la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i l’Agència Reus
Promoció i el suport de la DOP Siurana, l’Associació d’Hosteleria del
Baix Camp, la Unió de Botiguers de
Reus, el Tomb de Reus, la Federació
d’AA.VV. de Reus i el CNL.

ferros poch, s.a.
Pol. Ind. de Constantí - Av. de les Puntes, s/n - 43120 CONSTANTÍ
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52 - a/e: fpoch@ferrospoch.com
www.ferrospoch.com
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portes d’accés a finca,
reixes, reformes integrals,
portes industrials, reformes
de lolt, reixes..
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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
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Dig. Control
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Conforme l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals
proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP amb la finalitat
d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti al contrari.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent
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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Entre el seny
i la rauxa
En arribar a aquestes dates, des de
la Germandat de Sant Antoni de Pàdua i la Confraria Pare Jesús a la
Columna us desitgem Bon Nadal i
Feliç Any Nou.
Com a activitats de la Confraria us
informo que al Centre Cívic Llevant
es pot visitar una exposició de fotografies de la Setmana Santa que
romandrà oberta fins a principis de
gener.
Com l’any passat la Confraria participarà amb l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa al Dinadal,
és tracta d’un dinar solidari on es
recapten fons per ajudar a Càrites.
Si no es pot assistir disposem d’una
fila zero on podeu fer l’aportació
que considereu oportuna.
La Germandat però continua gestionant el repartiment del Pa de Sant
Antoni per alleugerir la necessitat
dels més desafavorits, igual que
s’ha fet sempre.
Ja fa temps que esperem que la situació econòmica millori i l’espera

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

es va fent llarga.
Sembla que hi hagi indicis de petits
canvis però fins que no es reactivi
en ferm la feina no podem dir que
estem sortint del forat on em caigut
aquests darrers anys. Això comporta
que molts dels que estem als sector
de la construcció no estiguem passant els nostres millors moments.
Ja parla la Bíblia de set anys de
vaques magres i del 2007 ençà
aquest nou any toca ser el que surti
d’aquest cicle i retornin les vaques
grasses,
Ja se que nomes es un pensament
però esperem que es faci realitat.
Temps d’incertesa
Estem en un temps d’incertesa pel
que fa a la política i els polítics.
Potser tenim allò que ens mereixem
i el polítics no deixen de ser un reflex del que som nosaltres com a
societat. Per això reitero que em
de mantindré les bones tradicions
i costums que ens han llegat els

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

nostres avantpassats i no ens tornem una societat consumista mes
sense cap mena de valor. El seny
català ens diu que s’ha de treballar
i estalviar per alhora poder reinvertir; però de vegades es necessita
un mica de rauxa per poder sortir
del immobilisme, però en temps de
gran dificultat personalment espero
que el seny regni sobre la rauxa.
Necessitem que tots els esforços
estiguin encaminats a treure’ns del
desgavell econòmic en que ens trobem ja que d’altra manera podem
entrar en un agreujament de les
condicions socials.
Però no vull acabar en un to pessimista sinó ans al contrari hem de
gaudir de tot allò que significa el
Nadal.
Família, amics, llums, pessebres,
pastorets, regals, llargues sobretaules, etc....
Bon Nadal i Millor entrada d’any per
a tothom.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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Bon Nadal i
Pròsper Any 2014
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp, com cada any, vol desitjar a
tots els agremiats, empreses col·
laboradores, anunciants de la Façana, institucions, col·laboradors,
amic i amigues un Bon Nadal i un
Pròsper Any 2014. Enguany, des del
Gremi ens volem sumar a l’Any Espriu que commemora el centenari
del naixement de Salvador Espriu i
Castelló (Santa Coloma de Farners,
1913 - Barcelona, 1985) que fou un
poeta, dramaturg i novel·lista català, considerat un dels renovadors,
juntament amb Josep Pla i Josep
Maria de Sagarra, de la prosa catalana de fórmules noucentistes. Per
aquest motiu, la nostra felicitació
de Nadal la fem amb el poema ‘Prec
de Nadal’, de Salvador Espriu.

Prec de Nadal
Mira com vinc per la nit
del meu poble, del món, sense cants
ni ja somnis, ben buides les mans:
et porto sols el meu gran crit.

Foto Guillermina Puig

Infant que dorms, no l’has sentit?
Desperta amb mi, guia’m la por
de caminant, aquest dolor
d’uns ulls de cec dintre la nit.
Salvador Espriu. “Prec de Nadal”. Antologia poètica.
Barcelona: Edicions 62, 1998

