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D’uns anys ençà s’ha posat de moda l’interès que molts consumidors de Catalunya tenen
pels productes agroalimentaris del territori. Després del sorgiment i l’impuls ja fa unes
dècades de l’agricultura ecològica, ara molts han volgut anar més enllà i han apostat pels
productes del camp produïts a un radi inferior als 100 quilòmetres, per tal de minimitzar
l’impacte sobre el medi ambient que suposa el transport d’alguns aliments des de milers
de quilòmetres cap a la nostra casa, siguin o no produïts de forma ecològica, és a dir,
sense la utilització de productes químics.
D’aquesta agricultura quilòmetre zero en sortim beneficiats tots els ciutadans. Els pagesos
i ramaders eviten intermediaris que van afegint un marge comercial en cada transacció
econòmica; al mateix temps, si el productor disposa d’una renda més alta, també els
diners reverteixen a la societat en forma de consum. Per aconseguir l’èxit dels productes
quilòmetre zero està clar que és molt important la conscienciació del consumidor que ha
de reclamar sempre la procedència i un correcte etiquetatge de cada producte per conèixer
la seva traçabilitat.
En la construcció passa alguna cosa similar. Hi ha empreses lligades al territori que de
vegades es trobem amb impediments per poder realitzar algunes obres, fins i tot per unes
inexplicables dificultats que els posa l’administració pública, una administració que se
sosté, no ho oblidem, amb els nostres impostos, uns impostos necessaris per fer funcionar la nostra societat i més en moments de greu crisi econòmica. Per aquest motiu, cal
confiar en el sector de la construcció, però principalment en les empreses de casa, les
empreses que donen ocupació de qualitat a la gent del territori i que ajuden a millorar la
nostra economia. Cal que tothom ho tingui ben present.
Junta directiva Gremi de la Construcció del Baix Camp
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El ressorgir de la Casa Vella
del Pantà de Riudecanyes
Obres i Serveis Fabra 2000 executa les obres de rehabilitació d’una vivenda
de 1905 que es trobava en estat de ruïna i que ara es dedica a turisme rural
La parella formada per la danesa
Ina Rahbek i el reusenc Albert de
Porras feia temps que circulaven
per la carretera que bordeja el pantà de Riudecanyes en direcció al seu
domicili a l’Argentera, on gestionen
un establiment de turisme rural. Pel
camí, van descobrir una antiga edificació amb més d’un segle que estava en ruïna i que és propietat de
la Comunitat de Regants de Riudecanyes. Es tractava de la Casa Vella
del Pantà de Riudecanyes, un edifici
en estat de ruïna que els va enamorar tot i l’aparença i les grans deficiències que presentava. D’aquest
amor a primera vista en va sorgir el
projecte de reconstruir la casa per
acabar-la convertint a la llarga en
un petit hotel rural de 4 estrelles

gràcies a la cessió de 50 anys que
han rebut dels propietaris.
Ja han passat uns anys d’aquella
idea inicial i ara la casa ja és una
realitat, encara que no en la seva

El treball realitzat per
l’empresa de Riudoms
ha consistit en la
rehabilitació de l’edifici
existent, conservant els
murs de les façanes i
les parets de càrrega,
respectant el seu volum,
forma exterior i materials
preexistents
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totalitat. Les obres van començar el
mes de març de 2012 i des d’abans
d’aquest l’estiu que la primera
fase de l’obra ha finalitzat i la casa
(d’uns 400 m2) ja es lloga com establiment de turisme rural amb una
capacitat de 18 persones (7 habitacions dobles i una familiar) després
d’un acurat procés de reconstrucció
amb criteris totalment ecològics i
d’eficiència energètica i respecte pel
medi ambient.
L’encarregat de realitzar l’obra ha
estat l’empresa de Riudoms, Obres
i Serveis Fabra 2000 SL, dirigida
per Joaquim Fabra, que ha treballat
a partir del projecte de l’arquitecte
Inés Sánchez, de l’Institut de Pemacultura del Montsant, situat a l’Arbolí. En els propers mesos, està

A PEU D’OBRA
prevista l’execució de les obres de
la segona fase de condicionament
i enjardinament definitiu de l’exterior, un projecte que s’ha finançat
parcialment amb els fons Leader,
procedents d’Europa. El constructor
Joaquim Fabra reconeix que la feina
ha estat molt gran perquè abans de
començar “semblava quasi impossible poder recuperar l’edifici degut
al seu estat”.
Un segle de vida
L’edifici, construït al voltant de l’any
1905, va ser la casa del guarda i
oficines, en la inicial ubicació del
pantà de Riudecanyes, a dos quilòmetres de l’actual presa. Quan es
va canviar de lloc la presa fins a
deixar-la al costat mateix del poble,
es van adonar que no servia per la
funció de control de l’obra.
En el moment d’adquisició de l’edifici –d’estil neoclàssic i estructura
simètrica-, al pati posterior descobert encara quedaven senyals d’un
tros de coberta en el costat oest. La
planta inferior concebuda com un
semi-soterrani, amb poca alçada,
està dividida en tres cruixies sobre
arcades de maó massís que formen
l’estructura de suport de l’edifici.
L’incendi de 1994
Abans de l’inici de les obres de rehabilitació executades per Obres i
Serveis Fabra 2000, l’edifici es trobava en un estat ruïnós degut principalment a l’incendi que l’any 1994
va cremar aquest zona pròxima al
Pantà de Riudecanyes, un estat que
es va anar agreujant amb el pas del
temps. Tant el forjat entre les dues
plantes, construït amb biguetes
metàl·liques i revoltó de maó, com
el de coberta, de bigues de fusta
amb un cel ras per sota de la teulada, es trobaven gaire bé derruïts en
la seva totalitat.
Les façanes restaven íntegres, encara que s’apreciaven esquerdes verticals a prop de la cantonada sud, i
quelcom desplaçades les pedres de
les llindes. Al pati posterior de la
planta alta, al nord de l’edifici, es
trobaven deteriorats l’arc d’accés, el
paviment, i en general, els revestiments dels cèrcols de finestres.

A la pàgina del costat es pot veure l’estat actual de la façana de la Casa Vella del Pantà
de Riudecanyes i el seu entorn. A la dreta, dos detalls de l’interior de l’edifici, totalment
en ruïna, i també l’aspecte exterior abans de recuperar l’espai.
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El treball realitzat per l’empresa de
Riudoms ha consistit en la rehabilitació de l’edifici existent, conservant els murs de les façanes i les
parets de càrrega, respectant el seu
volum, forma exterior i materials
preexistents, i dissenyar els espais
interiors i els espais adjacents per
tal d’assolir unes característiques
de funcionalitat i confort que resultin atractives per un establiment
turístic i al mateix temps sense impacte en el paisatge.
L’arquitecte de l’obra va plantejar
la reforma amb l’objectiu del mínim
impacte visual i paisatgístic, amb
ubicació discreta de l’espai annex
d’emmagatzematge (semi-soterrat)
i les instal·lacions (panells solars,
dipòsit d’ aigua potable) amb vegetació per protecció visual.
Llum zenital
Un dels punts destacats de la nova
construcció és la llum zenital que
hi ha a la planta baixa a través del
buit de l’escala i la claraboia a la
teulada. També s’han conservat les
parets de càrrega inicials de maó
massís.
La voluntat de la propietària era recuperar el màxim del material que
s’ha trobat a la casa, tot i el seu
mal estat de conservació. Es van recuperar algunes biguetes de la coberta vella i el que no s’ha pogut fer
servir en l’estructura s’ha fet servir
per la construcció d’elements decoratius o pel mobiliari interior. Un

A les dues fotografies superiors detalls de la construcció. La llum entra a la sala comuna a través de l’obertura zenital. Al costat, finestra recuperada amb vistes al pantà.
Al mig es pot comprobar com s’han utilitzat restes de la casa com a element decoratiu. A la part inferior, detall de la sala d’estar comuna a la primera planta.
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Detall de l’estat previ a les obres del jardi exterior i, al costat, l’estat actual d’aquesta zona ‘lounge’ a l’aire lliure.

dels espais més acollidors és el pati
posterior, accessible des de la saleta d’estar de la planta alta, i amb
accés al jardí de l’edifici. Aquest
“lounge” o zona de descans a l’aire
lliure queda connectat amb la entrada a través d’una porta recuperada.
Els materials
Des d’un primer moment, tant els
propietaris com l’arquitecte tenien
clar que s’havia de fer una obra respectant tot el possible l’edifici. Per
això es van utilitzar paviments i revestiments que concordaven amb el
material existent, morters acolorits
de terra i de calç, pintures naturals
transpirables, teula tipus aràbiga
auto-ventilada per evitar el sobreescalfament de la coberta, entre
d’altres. S’ha respectat el volum, la
forma, els materials i la imatge exterior de l’edifici existent, del qual
s’en van aprofitar les façanes, i les
parets de càrrega de maó massís. 
A la rehabilitació es va baixar el nivell del paviment de la planta baixa
i es va pujar el nivell del forjat, encara que es va conservar la direcció

de les biguetes. Un gran buit com
a ull de l’escala de connexió entre
plantes aporta llum natural a planta baixa, que és l’espai comú.
Criteris d’ eco-eficiència
La reforma de la Casa Vella del Pantà de Riudecanyes s’ha executat
seguint els criteris de màxima efici-

L’establiment, situat a mig
camí entre Riudecanyes
i Duesaigües, i al costat
mateix del pantà es
dedica al turisme rural
des d’aquest mateix estiu
ència energètica i, al mateix temps,
amb la voluntat que aquesta energia s’aconsegueixi de forma ecològica. Per aquest motiu s’ha previst
la necessitat de refrigeració en general a l’edifici amb la col·locació
de plantes trepadores de fulla caduca que cobreixin l’angle sud-oest
de l’edifici. La necessitat suplementària de refrigeració es fa amb

aparells elèctrics d’alta eficiència.
A gairebé tota la planta baixa, per
la seva situació en contacte amb el
terreny, semi-soterrada per la banda
nord i els gruixuts murs de façana,
el confort d’estiu està assegurat.
A la Casa Vella del Pantà s’utilitza
la gran massa de les façanes de
l’edifici com a escut protector de la
calor d’estiu. Perquè aquesta mateixa massa no jugui un paper negatiu
a l’hivern especialment amb un ús
esporàdic i menys freqüent de les
habitacions, s’ha colocat l’aïllament
suplementari a l’interior de les parets de façana.
A la planta baixa, s’ha instal·lat
calefacció per terra radiant i una
estufa massiva de llenya amb doble combustió i alta eficiència.
Les instal·lacions de producció autònoma d’energia fotovoltaica i tèrmica s’han fet tenint cura del seu
impacte a la parcel·la i al paisatge.
Per últims s’ha instal·lat també una
caldera de biomassa o pelets, per
alimentar els radiadors i el terra
radiant, i per la producció d’aigua
calenta sanitària.

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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L’optimista

Aires de fora

Jordi Baró. És periodista de Catalunya Ràdio
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- 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

Barcelona ha tancat el primer “China el rumb’, escrit pel secretari general de
Meeting Point”, que ha atret als inver- Casa Asia, Jaume Giné). Però, per sobre
sors asiàtics interessats en el mercat de tot, cursar un programa d’empreneimmobiliari. 10.000 quilòmetres no han doria és una injecció d’optimisme. Una
estat un obstacle, encara menys pels invitació a nadar a contracorrent dels
qui busquen vivendes de luxe que els més fatalistes i a esforçar-se a ser innopermetran aconseguir la nacionalitat es- vador, creatiu i a pensar en clau global.
panyola. El sector de l’habitatge respira Perquè es pot redescobrir el territori en
aires de canvi? Com a mínim, es reforcen clau positiva i veure-hi, per citar dos
exemples, el potencial exportador de la
els vincles econòmics amb la Xina.
A Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili indústria de productes agroalimentaris
ha apostat fort des de fa un temps per de qualitat com el vi, l’oli i el cava o
atreure estudiants universitaris d’aquest les possibilitats d’arribar a nous mercats
país i el curs passat se’n van graduar turístics. Per què hi ha casos poc publicitats d’empreses
una cinquantena,
Desdibuixar
fronteres
que des de l’inici
la majoria formats
fan el salt a l’inen llengua espa- enriqueix. Que l’apropament
ternacionalització,
nyola i empresa.
sigui a la Xina és
com APLICAT, una
Gràcies al programa
“Sinergies”, especialment valuós, tenint en spin-off de la URV
coorganitzat
per compte que els qui hi entenen que comercialitza
tecnologies innol’Ajuntament
de
vadores i ecològiTarragona i la URV, coincideixen que aquest serà
ques per eliminar
un grup de joves el segle d’Àsia
els contaminants
catalans i xinesos
d’esperit inquiet ens vam unir per ex- de l’aigua. Van tancar un acord amb un
plorar oportunitats de negoci conjuntes. soci local d’una àrea pròxima a Hong
Del curs, en va resultar una experiència Kong i ja tenen posat un peu a Dubai.
d’apropament cultural exitosa gràcies a Admiro els qui tenen bones idees, però
l’humor i el respecte. Un intercanvi per encara més als qui les materialitzen.
saltar barreres, superar tòpics i relativit- L’enginyer químic Xavier Rius n’és una
zar la diferència. Un aprenentatge intuï- mostra. Ha liderat un projecte de jardins
tiu. L’oportunitat de treballar en equips verticals intel·ligents per tenir a casa o
mixtos en possibles projectes empresa- a l’oficina. Com el que hi ha a l’edifici
rials, alguns dels quals han tirat enda- de la Tabacalera de Tarragona, però en
vant. Un d’ells tractava (coincidència?) petit format. S’han començat a comercisobre la venda de pisos a ciutadans xi- alitzar amb la marca Citysens i són una
nesos. El “China Meeting Point” no ens solució sostenible i personalitzable per
guanyar en espai i comoditat respecte
ha agafat per sorpresa.
Desdibuixar fronteres enriqueix. Que als testos de tota la vida. En un escrit
l’apropament sigui a la Xina és especi- a les xarxes socials m’ha descobert que,
alment valuós, tenint en compte que els si es trien les plantes adients, un jardí
qui hi entenen coincideixen que aquest interior pot generar aire pur. Benvingut
serà el segle d’Àsia. (I, si algú en té sigui tot el que renovi l’ambient, vingui
dubtes, li recomano el llibre ‘Àsia marca d’aquí o de la Xina.
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ESTADISTIQUES

L’atur baixa en el
tercer trimestre de
l’any a Tarragona
La xifra total d’aturats, segons l’EPA
és del 25’12%. En el global de
Catalunya les dades també milloren
El nombre d’aturats a les comarques de Tarragona continua baixant tot i que encara està per sota de la mitjana catalana i continua sent la darrera de les quatre
províncies catalanes en ocupació. Ara el nombre de desocupats ha baixat de 7.600 persones Tarragona durant
el tercer trimestre de 2013 i la taxa d’atur ha quedat
fixada en el 25,12%, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA. La xifra d’aturats queda en 105.800 persones,
per 113.400 que hi havia al trimestre anterior, mentre
que les comarques tarragonines registren 315.500 treballadors ocupats. A Catalunya, el nombre de desocupats ha baixat de 32.500 persones i la taxa d’atur ha
quedat fixada en el 22,84%.
El nombre de persones ocupades ha augmentat en
52.200 treballadors i ja en suma 2.839.700. Així mateix, l’economia catalana registra 19.700 persones actives més (persones que tenen o busquen feina), el
creixement més alt de tot l’Estat, i assoleix una taxa
d’activitat del 62,20%. A tot l’Estat, les persones ocupades han augmentat en 39.500 i l’economia espanyola
ja compta amb 16.823.200 treballadors ocupats, segons
recull l’EPA d’aquest tercer trimestre.
Al conjunt de l’economia espanyola, el nombre de treballadors per compte propi creix en 15.200 i el d’assalariats en 23.200. Els ocupadors augmenten en 20.300.
El total d’assalariats amb contracte indefinit baixa en
146.300 i el d’assalariats amb contracte temporal s’incrementa en 169.500. Per sectors, l’ocupació augmenta
en els serveis (123.900 treballadors més) i descendeix a
l’agricultura (55.000 menys), a la indústria (19.700) i a
la construcció (9.700). L’ocupació augmenta en 52.000
persones al sector privat, mentre que disminueix en
12.600 en el sector públic.

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 GREMI

El Gremi del Baix Camp confia
la seguretat laboral a SP Activa
Gregori Salvat i Joan Benages signen l’acord entre ambdues parts
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp i l’empresa SP Activa acaben de signar un conveni de col·
laboració pel qual els constructors
agremiats han decidit confiar la
seva seguretat laboral a SP Activa.
Aquest és un nou servei que a partir
d’ara tindran els agremiats gràcies a
les gestions de la junta directiva del
Gremi en els darrers mesos.
La rúbrica de l’acord entre les dues
parts va tenir lloc fa unes setemanes a la delegació de SP Activa a
Reus i va anar a càrrec de Joan Benages Piqué, gerent per a les zones
del Baix Camp, Priorat i Terra Alta, i
Gregori Salvat, president del Gremi
de la Construcció del Baix Camp.
A partir d’ara i després de la signatura de l’acord entre Gremi i SP
Activa, les empreses constructores
agremiades podran aplicar plans
de prevenció d’acord al Reial Decret 39/97, comptaran amb suports
formatius adaptats a cada lloc de
treball, disposaran de rigorosos
estudis de recerca en cas de pro-

duir-se accidents greus, seguiments
detallats de l’accidentalitat, planificació anual d’activitats preventives,
valoració de l’efectivitat d’integrar
la prevenció dels riscos laborals
en el sistema general de gestió de
l’empresa i assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.

Joan Benages Piqué, a l’esquerra, en el
moment de signar l’acord amb Gregori
Salvat, president del Gremi.

Empresa especialitzada
SP Activa és una empresa especialitzada en la prevenció de riscos laborals acreditada pel Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per actuar com a
servei de prevenció aliè en totes les
especialitats preventives que estableix l’ordenament jurídic: seguretat
en el treball, higiene laboral, ergonomia, psicosociologia aplicada i
vigilància de la salut.
SP Activa remunta els seus antecedents empresarials a 1966 i és resultant de la fusió dels serveis de
prevenció de les mútues d’accidents
de treball i malalties professionals
MATT, Mupa i Reddis.

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

Emprenedor sense arriscar l’habitatge
comprovar el compliment d’aquest requisit.
De tots és conegut, que els empresaris individuals (persones físiques) responen dels deutes del seu negoci o • cal que l’emprenedor inscribeixi en el Registre Mercantil i Propietat (de l’habitatge habitual), la seva
empresa, amb tot el seu patrimoni personal present i
condició d’emprenedor de responsabilitat limitada.
futur. D’això se’n diu principi de responsabilitat univer• cada any, l’empresari ha de formular i dipositar les
sal (article 1911 del Codi Civil).
comptes anuals en el Registre Mercantil, igual com
Certament, aquest aspecte constitueix una preocupació
si es tractés d’una societat mercantil. Si es troba
afegida alhora de crear un negoci, que només es pot
en règim d’estimació objectiva, podrà donar comevitar si es funda una societat mercantil de responsabipliment al requisit, mitjançant la complimentació
litat limitada o anònima, amb tot allò que això compord’un imprès o model estandarditzat.
ta (principalment, increment de costos).
Per tal de tractar de reduir aquesta sensibilitat, recent- • En tota la seva documentació, ha de fer constar
la seva condició d’emprenedor de responsabilitat
ment, s’ha publicat la llei 14/2013 de recolzament als
limitada.
emprenedors i la seva internacionalització.
Aquesta llei s’inventa l’anomenat emprenedor de res- Aquesta responsabilitat limitada, no afecta als deutes
ponsabilitat limitada. Consisteix en el fet que l’habi- nascuts amb anterioritat a la inscripció en el Registre
tatge habitual de l’emprenedor resta exclòs de la seva mercantil de la condició d’emprenedor de responsabiliresponsabilitat universal. Per tant, si s’assoleix el re- tat limitada, ni tampoc als deutes no professionals, ni
coneixement d’emprenedor de responsabilitat limitada, empresarials, ni deutes de dret públic.
En aquest darrer cas (deutes
no se li pot embargar l’habitatge
d’hisenda i seguretat social, per
habitual.
exemple), per poder embargar
Com sempre, cal valorar les conLa nova llei s’inventa
l’habitatge habitual cal que no es
dicions i excepcions d’aquest bel’anomenat emprenedor
coneguin altres bens que siguin
nefici:
suficients per respondre del deute
• l’habitatge habitual no pot
de responsabilitat
i s’estableix un període mínim de
superar el valor de 300.000
limitada.
Consisteix
en
dos anys, des de la data d’embarg
Euros
el fet que l’habitatge
a la subhasta.
• l’habitatge no ha d’estar afecUn cop més, vistes les exigències,
te a l’activitat empresarial o
habitual de l’emprenedor
és fàcil preveure que novament
professional de l’empresari.
resta
exclòs
de
la
seva
aquesta regulació es convertirà en
El llibre d’inventari i comptes
un nou brindis al sol.
anuals constitueix l’eix per
responsabilitat universal
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FIRES

El Barcelona Meeting Point tanca
amb satisfacció generalitzada
El secretari d’Estat d’Infraestructures assegura que bona part del futur de
la construcció passa pel mercat de lloguer i la rehabilitació
El saló Barcelona Meeting Point va
clausurar fa uns dies la seva dissetena edició amb un nou èxit de visitants i la satisfacció generalitzada
dels seus expositors que han vist
complerts i en molts casos superats
els seus objectius. Enrique Lacalle,
president del Comitè Organitzador
de Barcelona Meeting Point, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona,  va afirmar que
“ha estat un punt d’inflexió per al
sector immobiliari i ha reafirmat els
indicis que apunten al principi de la
recuperació econòmica a Espanya.
De nou ha estat un èxit de públic
i de vendes, el que demostra l’interès que continua havent-hi per comprar. També cal assenyalar que els
ajustos de preus s’han notat en les
vendes i també s’ha notat un gran
interès internacional per invertir a
Espanya. La participació dels principals fons d’inversió internacionals

ries entre el Saló Gran Públic i el
Professional que en els últims anys,
i tot i que ara és difícil d’ avaluar en
xifres, ha quedat clar que s’han fet
més contactes i més vendes que en
anys anteriors.

i la massiva participació de Rússia
i la Xina han estat claus en l’èxit
internacional del Saló”.
Enrique Lacalle va revelar que “s’han
negociat més operacions immobilià-
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Esperances
Per la seva banda, el secretari d’Estat d’Infraestructures, Rafael Català, va destacar en la inauguració
que confia que la construcció torni “a ocupar una part important de
l’economia espanyola” i va situar el
mercat del lloguer i la rehabilitació
d’habitatges, com els principals nínxols de creixement. Va afirmar que
ja hi ha indicadors que apunten a
una certa estabilitat i recuperació
del sector com per exemple la inversió estrangera en immobles espanyols, que en el segon trimestre
ha estat de 6.000 milions d’euros,
una xifra que duplica la del 2010.

OBRA PÚBLICA

L’empresa Recop restaura les
restes de la Castlania de Cambrils
El monument es converteix en un nou atractiu històric pel municipi
El projecte de restauració de l’edifici de la Castlania, situat al costat
del Camp de Futbol Municipal de
Cambrils, ha arribat a bon port. Les
obres, iniciades el març del 2012,
han significat la restauració, consolidació i protecció de l’edifici.
Aquest objectiu s’ha acomplert gràcies a l’encàrrec fet per l’Ajuntament
de Cambrils a l’empresa Recop, Restauracions Arquitectòniques, a qui
es van adjudicar els treballs per un
import de 189.661’68 euros. El 75%
d’aquests recursos van a càrrec dels
diners ja rebuts del Ministeri de Foment.
L’edifici de la Castlania plantejava,
d’entrada, la dificultat de tractar-se
d’un edifici fet amb tàpia. L’amplitud dels seus murs, la presència
d’espitlleres i la seva estructura
arquitectònica, la fan una del les
poques construccions exemptes
d’aquest tipus fetes amb tàpia que
es conserven al Camp de Tarragona.
Per aconseguir aturar els efectes
dels agents meteorològics sobre la
tàpia, es varen netejar els corona-

Presentació davant les autoritats de les obres de la Castlania de Cambrils, que ha
executat l’empresa Recop.

ments i es van protegir amb una
capa de morter de calç, a més de
reintegrar les parts dels murs que
s’havien perdut. També es consolidaren els murs existents, recuperant
i segellant les petites esquerdes i
pèrdues de material. Per aconseguir
la coloració i textura adequades,
des dels Serveis Tècnics Municipals
i els restauradors responsables de

l’obra, vetllaren per aconseguir donar una correcta integració.
Finalment, s’ha construït una estructura metàl·lica molt lleugera per a
la protecció de les restes existents
amb una coberta a doble vessant.
La finalitat és frenar la degradació
dels murs que encara resten en peu
i de les restes de cimentació que
encara es poden apreciar.

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
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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TURISME

Cambrils tindrà un hotel de luxe al
solar de l’antic Pòsit de Pescadors
Es tracta d’un establiment de 55 habitacions amb cinc plantes, amb
restaurants i botigues que significarà una inversió de 15 milions d’euros
Un grup inversor procedent de l’antiga república soviètica del Kazakhstan serà l’encarregada de tirant endavant l’edifici de la plaça de l’antic
Pòsit de Pescadors de Cambrils, un
cop el projecte inicial de construir
un centre comercial ha estat descartat. Finalment el que es farà és
un hotel de luxe de quatre estrelles
o més –encara no està definit- que
combinarà l’oferta turística amb la
comercial i que estarà impulsat pel
magnat kazakh Anatoly Popelyushko que en aquests moments ja
està construint un edifici a l’antic
solar del restaurant Joan Gatell.
El projecte, que es va presentar fa
unes setmanes davant les autoritats
locals, afirma que es construiran 55
habitacions que es repartiran entre
la primera i la segona planta, mentre que a la tercera s’hi construirà
una sala de convencions amb capacitat per a setanta persones i a
la quarta hi haurà el restaurant de
categoria, la piscina i el solàrium.
L’aspecte de l’hotel El Pòsit s’inspirarà en l’ambient mariner: comptarà
amb una cascada a la façana principal i una tela de fusta que embolcallarà l’edifici.
Tramitació urbanística
Abans de tirar endavant aquest projecte caldrà modificar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, una
situació que podria endarrerir l’inici
de les obres. Tot i això, la promotora
Tidex i Associats, integrada per Josep
Maria Lloret i Anna Antonova- preveu que les obres comencin a principi de l’any vinent i s’acabin abans
de l’estiu de 2015. Aquest edifici se
situarà a la part superior on ara mateix s’està acabant l’aparcament del
Pòsit i és obra dels arquitectes del

despatx Cochran –Toni Espejo i Marcos Espejo- i l’arquitecte consultor
d’Arquitectura Vigma, Joan Vigorós
Un dels socis promotors, Josep
Maria Lloret, va explicar en el moment de la presentació que, “el
primer que vam fer va ser estudiar
el projecte inicial i vam veure que
la opció de fer un centre comercial
de dos plantes podria perdre interès. Cambrils és una ciutat que ja
té mancances de places hoteleres
i nosaltres apostem per un turisme
de més qualitat. Intentarem que
aquest edifici sigui una icona de

El projecte va a càrrec del
magnat kazakh Anatolu
Popelyusko, el mateix
que ja està construint uns
apartament de luxe al
solar de l’antic restaurant
Joan Gatell

15

novembre 2013

Dues imatges virtuals del projecte del futur Hotel Pòsit de Cambrils.

la ciutat”. Ara mateix, Lloret reconeix que s’han de superar aquestes
traves urbanístiques però confia en
poder iniciar les obres a principis
de l’any vinent.

Opinió

‘Reus en positiu’
Isaac Sanromà i Ortega. President de la Cambra de Comerç de Reus

La Cambra de Comerç ha iniciat durant els darrers dies especialitzats. I optimitzar també els recursos, aprofiles sessions de debat Eix 2015. Una iniciativa on s’hi tant com a punt de partida algunes de les conclusions
han implicat de manera desinteressada una sèrie d’es- dels diversos plans estratègics, com el Reus Futur, que
pecialistes en àmbits diversos a qui els mou un únic va comptar amb una participació entusiasta d’un gruix
objectiu, el de millorar la qualitat de vida dels seus important de la societat local. Es tracta, en definitiva,
conciutadans. Per això l’Eix vol servir per suggerir pro- de ser coherents amb tot allò que hem manifestat púpostes constructives, amb voluntat de sumar en bene- blicament durant aquests últims anys i, molt especialfici d’una ciutat que mereix totes les nostres atencions. ment, durant l’actual legislatura que s’ha vist condicioDurant els últims anys, especialment d’ençà l’esclat nada per la migradesa de recursos econòmics.
de la crisi, l’objectiu de la Cambra ha estat sempre el Les conclusions de l’Eix 2015 no van contra ningú, sinó
d’intentar generar sinèrgies col·laboratives per trobar a favor de la ciutat. I per això quan acabem aquest
fórmules que permetin confortar a les empreses en una exercici lliurarem les conclusions als representants dels
situació tan compromesa com l’actual. Un exercici que partits polítics que concorrin a les properes eleccions
havia de passar, necessàriament, per la participació de municipals. Una sèrie de propostes que ens agradatothom, de manera generosa, oberta i solidària. Aques- ria que prenguessin en consideració a l’hora d’elaborar
els respectius programes electa política de mà estesa, d’ofetorals. Propostes definides des
riment constant, l’hem traslladat
de la més absoluta independènsempre a les administracions, esLes
conclusions
de
l’Eix
cia i transversalitat. I que tenen
pecialment a la local, conscients
un denominador comú, el desig
que davant d’una situació excep2015 no van contra ningú,
dels seus impulsors d’ajudar
cional com l’actual cal impulsar
sinó a favor de la ciutat.
a fer ciutat, de treballar per un
amb més energia aquesta volunI
per
això
quan
acabem
REUS en positiu. Em sembla que
tat solidària en benefici de tots.
la Cambra, en els seus 127 anys
És en aquesta línia que vam proaquest exercici lliurarem
de trajectòria, ha donat mostres
moure l’Eix 2015. Aquest exercici
les conclusions als
evidents d’aquest compromís ind’anàlisi sobre la realitat ciutadaalienable amb la seva capital corna l’havíem realitzat sempre a nirepresentants dels partits
porativa. Un compromís que hauvell intern a la Cambra. Però ens
polítics que concorrin a
ria de satisfer a tothom que, com
semblava molt enriquidor obrir-lo
les properes eleccions
nosaltres, vulgui el millor per la
a d’altres grups vinculats a la soseva ciutat.
cietat civil i a d’altres àmbits més
municipals
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ACTUALITAT GREMI

Torna l’oferta formativa a la seu
del Gremi de la construcció
Durant el mes de desembre es realitzarà un curs de prevenció de riscos
laborals específics per paletes de 20 hores gratuït exclusiu per aturats
instal·lacions del Gremi. Aquest curs
de prevenció de riscos laborals serà
impartit per personal tècnic de la
FEGCO.
Després d’uns mesos amb una aturada en l’oferta formativa, des del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp s’espera que l’any 2014 es
pugui oferir una oferta formativa
molt més àmplia dedicada especialment als treballadors en actiu de les
empreses agremiades. La junta del
Gremi està treballant per aconseguir
aquesta oferta formativa que pugui
ajudar als agremiats a millorar la
qualificació del personal i complir
les diferents normatives que imposa les diferents administracions.

El Gremi de la Construcció del Baix
Camp tornarà a oferir cursos de
formació per a treballadors que
vulguin millorar la seva formació
laboral. En concret els dies 10, 11
i 12 de desembre les instal·lacions
del Gremi acolliran un curs de prevenció de riscos laborals, conegut
com a PRL, específic per paletes. Es
tracta d’un curs de 20 hores de caràcter totalment gratuït perquè està
subvencionat i dedicat, en aquesta
ocasió, únicament a aturats. Aquest
curs forma part dels cursos de formació que inclouen el pla formatiu del conveni de la construcció.
Tots els interessats en la inscripció
d’aquest curs ho poden fer a les

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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INVERSIONS

PortAventura gestionarà 3.000 places
hoteleres del complex BCN World
Ho va confirmar el president de BCN World, Xavier Adserà, en el transcurs
de la XII Jornada Gresol que va tenir lloc al pavelló de Salou
PortAventura també formarà part del
projecte BCN World com a gestora
de 3.000 habitacions del futur complex. Així ho va afirmar el president
de BCN World, Xavier Adserà, durant la Jornada Gresol, que va tenir
lloc a mitjan d’octubre a Salou amb
la presència, entre d’altres, del president de la Generalitat, Artur Mas,
i del Ministre d’Economia, Luís de
Guindos. L’entrada de PortAventura
en el projecte se suma així als tres
inversors coneguts fins ara: Meliá
en el sector hoteler, Value Retail en
el de les botigues de luxe, i Melco
Entertainment en els casinos. Durant la Jornada Gresol Xavier Adserà

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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INVERSIONS
també va reiterar que les obres del
projecte arrencaran durant el primer
semestre del 2014.
La previsió apunta que Investindustrial, l’empresa propietària de PortAventura, construirà i gestionarà un
hotel de 500 habitacions en cadascuna de les sis àrees previstes dins
el complex ‘BCN World’, fins arribar
a un total de 3.000, exactament la
meitat de les 6.000 places hoteleres
previstes en el conjunt del projecte,
quan estigui plenament finalitzat.
Aposta pel territori
El conseller delegat d’Investindustrial, Carlo Bonomi, va destacar
l’aposta de la companyia pel territori des que el 2009 es va fer amb el
control del parc temàtic i va afirmar
que les gestions per a la participació directa d’Investindustrial a ‘BCN
World’ s’han allargat més d’un any
perquè volien estudiar el projecte
“amb calma”. El tarragoní Xavier
Adserà va defensar que ‘BCN World’
és un projecte “privat”, que no necessita d’ajudes públiques ni d’in-

Tràmit al Parlament
Les abstencions d’ERC, PSC i PPC van permetre que s’iniciï el tràmit
parlamentari necessari per tirar endavant el projecte de BCN World. Iniciativa, C’s i la CUP havien esmenat la totalitat del projecte de modificació de la llei de centres recreatius turístics que, entre d’altres, planteja
una reordenació urbanística dels terrenys annexos a Port Aventura i una
rebaixa important dels impostos al joc. Les tres formacions van criticar
que es faci una llei a la mida dels “especuladors” i de les “màfies”,
que només servirà per engreixar les seves butxaques i fomentarà les
ludopaties. El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, va presentar
el projecte com l’oportunitat de “competir a fons” amb països de gran
captació turística com Singapur o els Estats Units.
fraestructures addicionals. Tampoc
requereix, va voler deixar clar, “del
canvi de cap llei ni de salud, ni laboral”, ja que s’adaptaran a la legislació vigent. Adserà va afegir també
que el projecte serà respectuós amb
el medi ambient, fins i tot protegint
“addicionalment” les àrees “més
sensibles” que esdevindrà un gran
generador de llocs de treball.
S’estima que, a partir del primer
semestre del 2014, quan comencin
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les obres de la primera àrea del
complex, hi treballaran unes 17.000
persones -10.000 de forma directa-.
Després, quan es posi en marxa la
primera fase del projecte s’estima
que hi haurà una plantilla permanent d’unes 5.000 persones. En
aquest sentit Adserà va recordar la
necessitat de formar els futurs treballadors del complex, i va explicar
que ja s’han rebut uns 4.000 currículums.

REUS

Amersam rebaixa les tarifes dels
aparcaments per ajudar l’economia
La regidora Alícia Alegret presenta les noves tarifes com a mesura per la
dinamització econòmica i per celebrar els 25 anys de l’empresa municipal
L’Ajuntament de Reus, a través de
l’empresa Amersam, preveu una
rebaixa important 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. Amb aquesta proposta de
preus de cara a l’exercici 2014, es
pretén incentivar i bonificar la utilització dels pàrquings municipals.
Alícia alegret, regidora de Promoció econòmica de l’Ajuntament de
Reus, va afirmar en la presentació
d’aquestes mesures que: «aquesta
rebaixa de tarifes s’ha plantejat com
una mesura de dinamització econòmica, els nous preus seran vigents a
partir de l’1 de desembre. Per tant,
intervenim en la campanya de Nadal afavorint que l’aparcament no
sigui un obstacle per passar unes
hores de compres i d’oci a Reus.
Així, de l’1 de desembre de 2013
i tot el 2014, es podrà aparcar a

qualsevol dels 7 aparcaments municipals de Reus per només 4 euros
al dia». Amersam celebra 25 anys
l’any 2014 i per commemorar-ho
presenta una campanya agressiva
de preus als pàrquings subterranis
per captar nous clients, sobretot entre els conductors que habitualment
aparquen a la zona blava.
Nou màxim diari
El més destacat de les noves tarifes que ha presentat Amersam és
la reducció del preu màxim diari, a
la primera corona –que integren els
aparcaments de la Llibertat, Oques i
Baluard– passa de 8 a 4 euros i a la
segona corona –la resta: Prim, Pastoreta, 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.
El preu de la primera i de la segona hora s’incrementa en 0,05 euros,
passant d’1,70 a 1,75 euros, un increment del 2,90%.

Els nous preus entraran
en vigor el dia 1 de
desembre de 2013 i la
tarifa màxima a la primera
corona passa de vuit
euros al dia a quatre

-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

Les lesions a l’esquena
Pilar Subirats i Cid
Metgessa Especialista en Medicina del Treball
Unitat de Vigilància de la Salut SAGESSA

De forma intuïtiva ja podem visualitzar que són molts més els factors potencialment implicats en accidents de treball i en l’origen de
malalties professionals en el sector
de la construcció: Agents químics:
vapors de dissolvents com el benzè, contacte amb ciment (que pot
ser causa d’alteracions cutànies i
reaccions al·lèrgiques); contacte
amb derivats del plom, crom, manganès..., (als quals hem de tractar
amb el respecte que mereixen). Soroll, vibracions, treballs en alçades;
radiació solar, i amiant (com agents
cancerígens), factors psicosocials
(com poden ser la precarietat laboral del sector, el consum d’alcohol...
), etcètera.
Però, destaquen entre ells els trastorns osteomusculars, especialment
les lesions dorso-lumbars (segons
fons dades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). D’aquests
ens volem ocupar en aquest espai,
especialment, per la freqüència amb
la que succeeixen, ja que epresenten més del 30 % de la sinistralitat
del sector.
Aquestes lesions es poden produir per múltiples mecanismes, des
d’adoptar postures incorrectes,
mobilitzar càrregues doblegant l’es-

quena, treball perllongat en posicions que requereixen treballar amb
els braços per damunt de l’espatlla
durant molta estona com poden ser
el cas dels guixaires,...
Podem minimitzar el risc de lesió si
seguim alguns consells que evitaran
que sobrecarreguem les articulacions de la nostra columna vertebral
i potenciaran que utilitzem musculatura molt més potent com son els
quàdriceps de les cames:
Utilitza sempre ajudes humanes o
mitjans mecànics com grues, elevadors, .....
Evita els moviments de torsió i de
flexió del tronc. Recorda bloquejar
la columna vertebral mantenint les

Podem minimitzar el risc
de lesió si seguim alguns
consells que evitaran
que sobrecarreguem
les articulacions de la
nostra columna vertebral i
potenciaran que utilitzem
musculatura molt mes
potent com son els
quàdriceps de les cames

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT
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Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

corbes fisiològiques de la columna
i compensar els moviments de columna amb les cames (flexionantles). Juga amb una base de sustentació àmplia (cames obertes uns
50 cm.) que et permeti estabilitat
i faciliti el bloqueig de la columna
vertebral.
En operacions d’aixecament de càrregues: aproxima la càrrega al cos,
obre les cames i flexiona els genolls, inclina lleugerament l’esquena cap a davant i apropa la càrrega
el més a prop possible del cos per
a tornar a la posició dreta. Evita les
distàncies llargues de transport de
càrregues. Pensa abans d’actuar
(espai de recorregut lliure d’obstacles, lloc de col·locació, disponible,
tipus de càrrega que s’ha d’agafar,
característiques d’aquesta, etc.)
Empènyer les càrregues és més recomanable que estirar-les, ja que
s’exerceix menor pressió a nivell
dels discs intervertebrals, i permet
un millor ús de la massa corporal.
Apropar el cos al pla de treball,
sempre que sigui possible, en casos
en que no és possible, caldrà organitzar la feina realitzant les pauses
pertinents i alternant les tasques
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

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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INVERSIONS I MILLORES

El mausoleu del general Prim tindrà
un nou emplaçament al cementiri
Les obres d’adequació, amb un cost de 45.000 euros, formaran part del capítol
d’inversions del pressupost de l’empresa municipal de serveis funeraris
El mausoleu del general Prim tornarà al cementiri de Reus, una vegada
finalitzats els treballs de restauració
que en aquests moments porta a
terme el Centre de Restauració de
Béns Mobles de Catalunya, segons
va presentar l’alcalde de la ciutat,
Carles Pellicer. Ho farà en un emplaçament nou, amb el triple objectiu de garantir-ne les condicions de
conservació; homenatjar la figura
de Joan Prim; i de posar en valor
el ric patrimoni històric i artístic
del cementiri, del qual el mausoleu
n’és un dels exemples més clars.
El panteó serà accessible des del
vestíbul de l’edifici principal del cementiri. S’ubicarà en un espai actualment destinat a serveis auxiliars
de l’equipament funerari. Els serveis d’Arquitectura de l’Ajuntament
treballen en el projecte d’adequació
de l’espai, en el qual s’hi inclourà
una imatge a gran format del general i informació històrica amb les
principals fites del personatge.

El panteó serà accessible
des del vestíbul de
l’edifici principal del
cementiri. S’ubicarà en
un espai en actualment
destinat a serveis auxiliars
de l’equipament funerari

Espai diàfan
L’obra consisteix en la recuperació
d’un espai diàfan que antigament
era una espai destinat a capella.
S’enderrocarà tot l’interior i es crearà un espai amb un ambient sobri i
neutre, amb la voluntat que el sarcòfag sigui el protagonista absolut
de l’espai. Igualment es construirà

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

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

El projecte constitueix
un homenatge de la
ciutat a un dels seu fills
il·lustres més coneguts,
a la vegada que posarà
en valor la importància
artística de la peça
funerària, obra de Plácido
Zuloaga
un sostre corbat enfustat amb llistons. L’entrada serà mitjançant una
obertura de gran escala directament
comunicada amb el vestíbul d’accès
al cementiri. Aquesta es podrà tancar mitjançant un sistema de cortinatge. Les obres d’adequació, amb
un cost aproximat d’uns 45.000 euros, formaran part del capítol d’inversions del pressupost de l’empresa municipal de serveis funeraris.
El projecte de reubicació del mausoleu, en un espai preeminent a l’edifici d’entrada del cementri, constitueix un homenatge de la ciutat de

L’actual mausoleu
Es tracta d’un sarcòfag de ferro totalment decorat amb damasquinatge d’estil neoclàssic. L’obra, datada entre 1873 i 1875, és una excel·
lent mostra d’art de Plàcido Zuloaga, i el seu disseny s’identifica dins
els corrents de l’antiguitat clàssica i el Renaixement.
Té forma de caixa, està aguantat per quatre pilastres, també de ferro
damasquinat. A les cantonades s’hi troben quatre columnes estriades
rematades per la representació d’una làmpada amb flama. Sobre la
tapa, envoltada per motllures, hi ha, esculpida en plata, una figura
jacent que representa el general Prim.
La decoració està realitzada amb la tècnica del damasquinatge, consistent en marcar el ferro per incrustar-hi petites peces o fils de metalls
nobles. Hi ha figures geomètriques i motius florals (en or i plata i nacre)
i baixos relleus en ferro, formant sanefes horitzontals i verticals, per
tot el voltant del sarcòfag, les motllures i les potes. Als laterals hi ha,
esculpides, garlandes en bronze i per sobre uns plafons en baix relleu
de plata amb representacions de la batalla de Castillejos i l’entrada a
Madrid del general.
Reus a un dels seu fills il·lustres
més coneguts, a la vegada que posarà en valor la importància artística de la peça funerària, obra de
Plácido Zuloaga (1834-1910), i, per
extensió, de tot el conjunt històric i
artístic del cementiri. A més de ser

un nucli històric de primer ordre, el
cementiri de Reus és un important
centre artístic on s’hi poden trobar
autèntiques obres d’art de Lluís Domènech i Montaner o Jeroni F. Granell i Manresa, a escultors com Joan
Rebull o el mateix Plácido Zuloaga.

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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La Ganxet Pintxo torna a la tardor
amb 55 establiments de la ciutat
La DOP Siurana es suma a la ruta de tapes de Reus amanint amb el millor
oli del món totes i cadascuna de les creacions gastronòmiques
L’edició de tardor de la Gantxet
Pintxo 2013 comptarà amb 55 establiments que presentaran les seves tapes amanides amb l’oli de la
DOP Siurana. Aquesta és una de les
principals novetats d’aquesta edició
(la cinquena en els dos últims anys)
que arrenca dijous 7 de novembre
i que es clourà deu dies després,
el diumenge 17. Durant aquests
10 dies hi haurà la possibilitat de
conèixer les creacions inèdites dels
establiments participants i acompanyar la degustació amb un quinto
Estrella DAMM. El preu no variarà i
es mantindrà en els dos euros i mig
de les últimes edicions.
A destacar en aquesta edició la
presència d’una dotzena d’establiments nous (un 20% del total) que
debuten a la ruta de tapes, amb el
que s’incrementa l’al·licient per descobrir nous locals. Com sempre serà
un jurat professional l’encarregat de

determinar els
tres guanyadors
d’aquesta edició.
Com ja va succeir
en les anteriors
convocatòries, el
jurat distribuirà
els establiments
participants en
tres corones concèntriques per
poder garantir la
igualtat d’oportunitats, especi- Presentació de la Ganxet Pintxo al restaurant GaudiR de Reus.
alment a l’hora
de valorar el vot popular que serà de diversos premis com són un cap
orientatiu pels membres del jurat.
de setmana d’enoturisme en una
El vot popular l’atorgaran els que casa rural del l’àmbit territorial de
facin la ruta i que tindran l’oportu- la Cambra, un àpat per a dues pernitat de votar les tres millors tapes. sones en un restaurant d’estrella
Ho podran fer als mateixos establi- Michelin i un àpat també per a dues
ments on hi haurà una urna de la persones en un dels establiments
Gantxet Pintxo. A més tots els que participants a la ruta.
hi participin entraran en el sorteig

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

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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VICTOR CATALË, 23. POL. AGRO REUS

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

Mor Artur Boronat, ex vicari de
l’Església de Sant Joan de Reus
Aquest capellà havia nascut a Altafulla l’any 1917 i era conegut a la ciutat
popularment com ‘mossèn quilometro’ per la seva altura
El passat mes de setembre va morir als 96 anys el capellà Artur Boronat, que va ser ordenat diaca a
la capella del Seminari tarragoní,
lloc que també va acollir la seva
ordenació presbiteral el 17 de juny
de 1945, de mans de l’arquebisbe
Dr. Manuel Arce Ochotorena (més
tard cardenal), essent un dels primers ordenats per aquest prelat.
La seva primera destinació pastoral va ser com a vicari de la parròquia de Santa Maria de Sarral i
encarregat de la de Sant Llorenç, a
Montbrió de la Marca. Uns tres anys
va exercir allí el seu ministeri, fins
que fou designat vicari de Sant Joan
Baptista, de Reus.
Després, la seva vida sacerdotal el
va dur a Santa Maria, de Vilafortuny; a Sant Pere Apòstol, del barri
marítim del Serrallo, de Tarragona;
a Santa Maria, de Ferran-La Mora; i
a Sant Jaume, de Creixell. Mn. Artur,
durant molts anys, va atendre les
necessitats espirituals de diverses
comunitats religioses. A més, va ser
secretari de la Comissió diocesana
per a l’Any Sant paulí (1973) i tam-

Una imatge d’arxiu del capellà Artur Boronat, que va morir al setembre.

bé consiliari de l’Apostolat del Mar
(1975-1978). Per les seves dates
de naixement (1917) i d’ordenació
(1945) era actualment el degà dels
preveres arxidiocesans.
Les seves exèquies, presidides per
l’Arquebisbe, es van celebrar a l’església parroquial d’Altafulla, població en el cementiri de la qual van

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

ser sepultades les seves despulles
mortals. Mossèn quilòmetro era un
capellà molt conegut a Reus, molt
estimat per tothom i un gran apassionat de l’excursionisme; de fet fou
un dels fundadors de l’Agrupació
Excursionista de Catalunya a Reus,
l’any 1956. També fou un gran catalanista al llarg de tota la seva vida.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom

C.P.
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Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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