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Les darreres dades oficials sobre l’atur ens indiquen que aquest ha pujat un 3% al final
del mes de setembre en el conjunt de les comarques de Tarragona, però ara hi ha menys
persones sense feina si es compara amb l’any passat per aquestes dates.
De les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball es desprèn que el mes s’ha tancat
amb uns 2.000 aturats més a la demarcació de Tarragona. La destrucció d’ocupació es
concentra als serveis, com a conseqüència de la finalització de la temporada d’estiu.
La resta de sectors registren números verds, una situació esperada per tothom. El ministeri
assegura que més de 300 persones han trobat feina a la construcció a les nostres comarques, unes 200 a la indústria i unes 130 a l’agricultura. Són dades que constaten una certa
recuperació del mercat laboral, que sembla entrar en una situació d’estabilització, tot i
que encara hi ha uns 69.000 aturats a les comarques tarragonines.
En tot cas, la xifra de creació d’ocupació a les comarques de Tarragona posa de relleu
que la sortida de la crisi passa de nou per aquest sector ja que ara mateix és el que crea
més llocs de treballs nou. Projectes com els que parlem en aquest número de la Façana
com la construcció d’una nova residència assistida a Reus, la posada en marxa de noves
infraestructures com és el Raval de Mar a Vila-seca entre d’altres, serveixen per recuperar
un sector fonamental. En unes setmanes sembla que es reprendran definitivament les
obres de construcció del centre comercial Metrovacesa de Reus, un projecte que important
en el qual s’haurien de tenir en compte les empreses del territori, igual que hauria de
succeir amb la construcció de Barcelona World, quan aquest sigui alguna cosa més que
un projecte sobre el paper. En tot cas, els polítics de casa nostra i els tècnics de les diferents administracions són els primers que haurien de ser conscients de la importància del
sector de la construcció al Baix Camp i a Tarragona en general com a motor de la nostra
economia per sortir de la crisi.
Junta directiva Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Constècnia executa les obres
de la nova residència i centre de
dia del grup STS a Reus
L’empresa constructora Constència
SL de la Selva del Camp ha estat
l’encarregada d’executar les obres
de construcció de l’edifici de la
nova residència i centre de dia STS
Misericòrdia de Reus, un projecte
del grup assistencial STS per disposar a Reus d’un nou edifici en una
zona àmplia i lluminosa al costat
del Santuari de Misericòrdia.
El promotor dels treballs és STS
Grup, una organització amb 30 anys
d’experiència que desenvolupa la
seva tasca en l’àmbit dels serveis a
les persones des d’una perspectiva
social i sanitària. Una de les seves
línies de treball és l’assistència a
les persones grans o dependents.

Les obres de construcció
es van iniciar el setembre
de 2010 i han durant
fins el febrer d’enguany,
tot i que els accessos
s’han condicionat en les
darreres setmanes

El nou edifici
El nou edifici compta amb una residència assistida i un centre de
dia que, en total, pot atendre 178
usuaris (148 llits de residència i 30
places centre de dia). L’edifici d’STS
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Misericòrdia ocupa una superfície
de 6 mil metres quadrats i té un soterrani i quatre plantes, amb 92 habitacions dobles i individuals. Totes
les habitacions disposen de bany
propi i de vistes exteriors. A més a
més, estan equipades amb bany assistit, llits articulats elèctrics, climatització independent (fred i calor),
connexió de telecomunicacions (TV,
telèfon, intèrfon), instal·lació de
buit i oxigen i dispositius d’avís.
La residència també disposa de
menjador, sala d’estar, sala de vistes, perruqueria, zona de bugaderia, sala de motricitat, entre d’altres; amb un entorn privilegiat per a
les passejades i per gaudir de l’aire
lliure però amb tots els serveis que

L’empresa de la Selva del Camp ha estat
l’encarregada de construir un edifici de 6.800
metres quadrats que pot atendre 178 usuaris i
disposa de 92 habitacions dobles i individuals
ofereix el municipi de Reus.
Les obres
Les obres de construcció que ha
portar a terme l’empresa Constència es van iniciar el setembre de
l’any 2010, mitjançant l’execució de
l’estructura de formigó armat de
l’edifici, posteriorment es van realitzar les façanes, que són mur cortina i ventilades. Seguidament es va
aïllar tot l’edifici. Es van col·locar
els tancaments practicables exteriors d’alumini de doble vidre i amb
tancament de pont tèrmic, així com
la compartimentació interior dels
envans, els tancaments de fusta,
revestiments i paviments, on s’ha
col·locat parquet en la zona d’estar,

Tot l’edifici està realitzat
pensant en la sensibilitat
dels seus usuaris finals,
adaptat a les necessitats
de la gent gran

menjador, sala d’actes i terratzo per
les habitacions i en general per la
resta de l’edifici.
Detalls construcció
L’edifici s’ha construït mitjançant
forjats nervats bidireccionals de formigó i pilars de formigó. L’estructu-
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ra de la coberta s’ha realitzat amb
forjat nervat de formigó i s’ha acabat amb graves de protecció i interposició d’aïllament tècnic. La façana
de l’edifici és ventilada, amb mur
cortina per la zona del menjador i
sala d’estar. La marquesina que s’ha
col·locat serveix per emfatitzar l’accés de l’edifici i està realitzada amb
pilars i bigues metàl·liques. A l’exterior hi trobem tancaments practicables d’alumini amb trencament a
pont tèrmic i amb envidrament de
doble vidre amb càmara.
L’aïllament tèrmic és de PUR i la
compartimentació interior d’elements fixes d’envans d’estructura
metàl·lica i plaques de guix laminat
amb aïllament interposat. Els tanca-

A PEU D’OBRA

ments practicables de fusta i taules
de partícules xapats de fusta. L’edifici disposa també de parquet en
els paviments interiors, en concret
en la zona de menjador i de sala
d’estar, sala d’actes i diferents estàncies.
Tot l’edifici està realitzat pensant en
la sensibilitat dels seus usuaris finals, adaptat a les necessitats de la
gent gran, per aquest motiu es van
col·locar les proteccions adients,
baranes d’acer inoxidable, equipaments per a la protecció d’incendis,
elements d’antiintrusió, instal·lació
d’ascensors, muntacamilles elèctric,
etc.
Finament es va condicionar l’espai
lliure privat, la urbanització de l’entorn de l’edifici i els accessos, que
ha estat la darrera obra i que tot
just s’han executat fa unes setmanes.
Els treballs de l’edifici es van acabar
el febrer del 2013. El resultat final
és l’actual edifici que disposa d’una
superfície de més de 6 mil metres
quadrats, format per un soterrani i
quatre plantes, amb 92 habitacions
dobles i individuals.

Gran part de la l’activitat
de Constècnia es
desenvolupa en el camp
de l’edificació, on figuren
la construcció d’edificis
industrials i residencials,
instal·lacions esportives,
escoles, oficines,
residències, entre d’altres

Des de 1988
Constècnia és una empresa constructora familiar fundada el 1988 a
la Selva del Camp, recollint el bagatge empresarial iniciat el 1966.
Des de l’empresa asseguren que la
seva missió “és donar resposta a
les necessitats dels nostres clients
amb la màxima qualitat, serietat i
eficàcia”.
El treball de Constència es concentra principalment a la demarcació de
Tarragona, però en els darrers anys

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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s’ha realitzat una expansió geogràfica cap a altres demarcacions del
territori en busca de nous clients i
projectes. Gran part de la l’activitat
d’aquesta empresa del Baix Cmap
es desenvolupa en el camp de l’edificació, on figuren la construcció
d’edificis industrials i residencials,

instal·lacions esportives, escoles,
oficines, residències, entre d’altres.
A més a més, ha realitzat actuacions
en edificis del Patrimoni Històric, ja
que disposa la màxima classificació
en aquest àmbit (K7e).
El treball de Constència es troba
emmarcat dins un pla de superació

que suposa una gestió integrada de
la qualitat, el medi ambient i la seguretat, on l’any 2009 es va obtenir
la certificació del nostre Sistema Integrat, segons les Normes UNE-ISO
9001:2008, UNE- ISO 14001:2004 i
OHSAS 18001:2007.
Obres en marxa
A banda de la residència assistida i
centre de dia STS Misericòrdia, Costècnia ha realitzat diferents projectes com son la reforma i ampliació
de l’Escola Maria Cortina de Reus,
els vestidors de les pistes de pàdel del complexe SET Cambrils, la
reforma i ampliació del supermercat
LIDL de Castelldefels, la construcció
d’un supermercat DIA a Alcover o 29
habitatges en filera a Montbrió del
Camp. En aquests moments Costècnia està executant el pavelló Poliesportiu i millora serveis zona esportiva (Cornudella del Montsant),
l’ampliació de la seu al Baix Penedès de la URV, la reforma d’un edifici per a hotel i apartaments amb
bar restaurant a Falset, la construcció de diferents supermercats a
l’Hospitalet de l’Infant i Deltebre, la
instal·lació de la deixalleria municipal a Deltebre o la rehabilitació de
l’edifici “Ca l’Orga” (Picamoixons).

FITXA TÈCNICA:
Empresa: Constècnia SL
Any fundació 1988
Adreça: Ventura Gasol s/n
Població: La Selva del Camp
Telèfon: 977844257
Web: www.constecnia.cat
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L’optimista

En mans d’emprenedors
Mònica Just. 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

El sector de la construcció viu un mo- a nivell turístic com empresarial. Val la
ment difícil. No és cap secret. Només cal pena estirar d’aquest fil per superar el
passejar per Reus i comarca per veure moment econòmic actual. Són molts els
que, on tan sols fa uns anys hi lluïen emprenedors que ja ho fan, i que han
ambiciosos projectes fruit de grans in- vist en aquest atreviment una nova gaversions, hi han quedat edificis inaca- rantia d’èxit per als seus negocis.
bats i buits que ofereixen una imatge Una altra mostra del canvi de tendèncompletament diferent. Una imatge de- cia la trobem a Reus, obsevant l’enorme
estructura de l’Avinguda de Sant Jordi.
soladora, però realista.
Fa temps que va començar el declivi, Allà hi ha el gran centre comercial que,
i ara ja no és cap novetat. Lamentar- de sobte, va deixar d’avançar i ara, més
se no serveix. Cal veure les coses des de dos anys després, engegarà motors
d’un altre punt de vista. No hi ha gaires de nou. És un exemple que ve a mostrar
opcions: reinventar-se o morir, diuen. aquest canvi de cicle. Potser l’inici de la
Ja sigui en construcció, periodisme o desitjada remuntada.
qualsevol altre sector. Ara és el moment Com la construcció, el periodisme de
casa nostra tamd’iniciar projectes
poc passa per un
innovadors i atre- “Cal obrir els ulls i mirar
bon moment. Ni la
vir-se amb idees més enllà de casa nostra.
societat en el seu
que donin un nou
No estancar-se buscant les
conjunt. Els moaire a l’economia
dels canvien i hi
de la comarca. I oportunitats de sempre, sinó
ha processos que
és que diferenciar- atrevir-se i iniciar noves
són constantment
se en propostes i
qüestionats.
Almodels de produc- aventures”
guns perquè han
ció, a més d’apostar fort per la internacionalització, són quedat obsolets i altres perquè no acales receptes que recomanen la majoria ben d’encaixar. Moltes empreses han
d’experts per aprofitar els recursos i les tancat i l’atur està a l’ordre del dia, però
sinèrgies en l’aplicació de tècniques que l’optimisme és la millor eina per intentar
ajudin a reactivar l’economia d’un dels buscar un futur millor. Perquè no és, ni
de bon tros, la primera crisi de la històprimers sectors en tocar fons.
Cal obrir els ulls i mirar més enllà de ria. I una crisi comporta evolució. Obliga
casa nostra. No estancar-se buscant les a fer esforços per buscar alternatives i
oportunitats de sempre, sinó atrevir-se aconseguir que les coses funcionin de
i iniciar noves aventures. Val la pena nou, encara que sigui amb menys retreballar des d’aquí per trobar inversors cursos. Estem en mans d’emprenedors.
amb gran potencial. De fet, si algú acon- D’aquells que s’atreveixen a deixar a un
segueix que la construcció, avui, torni a segon terme les lamentacions i remenen
aixecar el cap, encara que sigui tímida- cel i terra per tornar a liderar el sector.
ment, és precisament el mercat exterior. Creen les seves empreses i, des d’aquí,
Un mercat liderat pels països de l’est, intenten reactivar una branca de l’econoque s’han convertit en un revulsiu tant mia que molts ja donaven per perduda.
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EMPRESES

Campanya solidària
d’Activa Mútua
L’entitat recull 228 telèfons
mòbils per contribuir en projectes
mediambientals i de cooperació
Activa Mútua ha presentat els resultats de la seva
contribució en la campanya Dóna el teu mòbil en col·
laboració amb la Creu Roja i la Fundació Entreculturas
(ONG Jesuïta per l’Educació i el Desenvolupament).
Gràcies a l’elevada i desinteressada aportació de les
seves empreses associades i treballadors mutualistes,
s’han recollit un total 228 unitats de telèfons mòbils, de
les més variades marques, tots en condicions correctes
per al seu reciclatge amb bateria inclosa. La campanya
es va dirigir cap a tots aquells usuaris de telèfons mòbils amb aparells en desús. L’empresa britànica Corporate Mobile Recycling (CMR) ha estat l’encarregada de
la logística de recollida, reparació i reciclat dels mòbils.
Creu Roja destinarà els fons recaptats a projectes i activitats relacionades amb el medi ambient, realitzant
campanyes
de
sensibilització
i
educació ambiental.Els fons que
rep l’ONG Entreculturas es destinarà a diferents
projectes de cooperació, en concret a l’escolarització de nens en
l’Amèrica Llatina i
Àfrica.
En recollir els mòbils fora d’ús i promoure la seva reutilització i reciclat,
Activa Mítua compleix amb les tres “R” dels productes
de consum (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i amb totes
les normatives de residus electrònics, afavorint així la
conservació del medi ambient. Activa Mútua té entre les
seves principals polítiques, contribuir a la cura i respecte pel medi ambient.

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 de la Construcció i
Activa Mútua signen un conveni
L’acord permetrà que els dos organismes actuïn coordinadament en l’àmbit
de les prestacions del sistema de la Seguretat Social i la prevenció de riscos
Activa Mútua, Mútua d’Accidents
de Treball i Malalties professionals
número 3 de la Seguretat Social, i
el Gremi de la Construcció del Baix
Camp van subscriure el passat 17
de setembre un conveni de col·
laboració amb l’objectiu que ambdues entitats actuïn coordinades en
matèria de prestacions del sistema
de la Seguretat Social i prevenció
de riscos laborals.
En la signatura van intervenir el
director gerent d’Activa Mútua, Miquel Àngel Puig, i el president del
Gremi, Gregori Salvat. Un acte que
va tenir lloc als serveis centrals de
Reus d’Activa Mútua, emplaçats al
Tecnoparc.
En aquest marc de cooperació,
d’una banda, Activa Mútua posarà a
disposició d’empreses i treballadors
agremiats, els serveis que gestiona
en matèria d’assistència sanitària,
prestacions econòmiques, gestió de
l’absentisme i entre altres, prevenció dels riscos laborals.

Miquel Àngel Puig i Gregori Salvat en la signatura del conveni

Per la seva banda, el Gremi facilitarà
informació dels serveis que ofereix
la mútua entre les seves empreses
i autònoms. Tot amb l’objectiu de
millorar les condicions de treball,
incrementar la seguretat i vetllar per
la salut dels treballadors.

Des de la Junta Directiva del Gremi
de la Construcció, el seu president
Gregori Salvat, ha assegurat que
aquest conveni és la demostració
que una de les voluntats de la junta
és treballar per oferir serveis i millores per tots els agremiats.

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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Els especialistes
Ferran Pellisé Guinjoan, Director de Prestacions
Mikel García de Albéniz, Director de Sistemes d’Informació
J.A. Zabalza, Director de Control de Gestió

El quadre de comandament
integral a Activa Mútua
Segons el Dr. Joan M. Amat: “El quadre de comanda- de creació del Quadre de Comandament Integral de la
ment integral (CCI) complementa indicadors de mesura nostra Entitat. Utilitzant com partner per obtenir aquesde resultats de l’actuació, amb indicadors financers i no ta fita l’eina Oracle Business Intelligence.
financers dels factors clau que influiran en els resultats Es tracta d’un projecte que s’ha realitzat a través de didel futur, derivats de la visió i estratègia de l’organitza- ferents fases, de les quals entre altres diferents, aquest
ció. El quadre de comandament integral (CCI) emfatitza any passat s’ha finalitzat el quadre de prestacions. El
la conversió de visió i estratègia de l’empresa en objec- timó del nostre vaixell de prestacions.
tius i indicadors estratègics”.
A mesura que creix, una empresa genera una infinitat
Els observadors han de ser capaços de contemplar el de dades que alberguen la clau de l’èxit, però en estar
quadre de comandament i veure el que s’amaga darrere repartits en diferents sistemes, es desaprofita molt pod’ell, l’estratègia que pretenen els objectius i indicadors tencial. Després d’un anàlisi es va decidir implementar
del quadre de comandament. Aquest tindrà èxit si des- un sistema de “intel·ligència empresarial”, o Business
criu la visió de futur de l’organització, a tota l’organit- Intelligence (BI), que albergués aquestes dades i prozació. Crea un enteniment compartit.
porcionés un conjunt d’eines per analitzar-los i crear
Amb la voluntat d’emmarcar-nos
informes. Cosa que ens permetrà fer,
dins dels models de referència EFQM “No puc canviar la direcció no només les coses correctament
d’Excel·lència (criteris específics 1 i
(eficiència), sinó fer les coses correcdel vent, tant sols puc
2) i la norma ISO 9001:2008, en Actes (eficàcia), aconseguint un major
tiva Mútua estem treballant el Pla ajustar les veles”
valor per al nostre clients.
Estratègic 2013-2015; concretant els
Amb la implantació d’aquesta eina
diferents objectius operatius, alhora que buscant els considerem que, tal com proposa el Dr. Brull haurem
elements que defineix Hoshin dins de l’estratègia: en- complert amb les diferents fases del seu Sistema de
focament per a l’organització, una activitat orientada Gestió de l’Estratègia: Formular el Pla Estratègic, traçar
als clients, un desplegament dels objectius de millo- el pla anual, comunicar l’estratègia, implantar l’estratèra quàntica, un aprofitament de la saviesa col·lectiva gia, i ara amb aquesta nova eina avaluar l’estratègia, i
(catchball), l’ús d’eines i tècniques, i finalment avalua- a la seva vegada millorar-la amb els seus mesuraments.
ció contínua del progrés.
D’aquesta manera tancarem el procés de direcció desCom a eina clau per aconseguir obtenir, controlar i me- tinat a assegurar l’èxit del negoci a partir d’estructurar
surar aquests objectius operatius juntament amb els la planificació i el control de la gestió, al voltant de les
elements descrits, hem estat desenvolupant el projecte qüestions crítiques del mateix.
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FIRES I COMERÇ

La nova edició d’exproReus
reunirà prop de 200 expositors
La 43 edició de la fira manté el número habitual d’expositors de vehicles i
aposta per la gastronomia amb l’organtizació d’un saló dedicat a la reposteria
La 43à edició d’exproReus obrirà
portes del 9 al 13 d’octubre d’11 a
21h i al preu general de 3 euros.
Hi prendran part 200 expositors,
segons ha confirmat l’organització.
Entre les novetats, destaca que la
zona de restauració tancarà a les
23h, dues hores després del tancament d’exproReus per tal que els
visitants de la fira puguin quedar-se
a sopar i allargar la seva estada. En
el que s’anomena el tasting village,
hi haurà discjockeis i es podran degustar plats preparats, embotits i
formatges, productes ecològics, coques, vins, caves i cerveses.
Expro/Reus manté també la seva
aposta pel sector del vehicle amb
la presència de marques com son
en cotxes Citroen, SangYong, Skoda, Opel, Kia, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Mazda, Toyota, Jeep, Lexus,
Seat, Tata, Piaggio, Suzuki, Abbarth;
i en motos, Suzuki, Yamaha, Ducati, Sym, Triumph, Kawasaki, Guzzi,
Aprilia, Peugeot, Rieju, Daelim, TGB,
Honda, Kymco, Motor Hispania,
KTM, Kymco, Motor Hispania, KTM,
Derbi, Royal Enfield, BMW, Husqvarna, Gilera, Piaggio i Vespa.

La primera edició del saló
Cupcake Reus es durà
a ter-me al foyer Marià
Fortuny i obrirà només
el cap de setmana de
l’exproReus, els dies 12 i
13 d’octubre

Aposta per la gastronomia
La gastronomia és un dels principals punts del certamen enguany,
que acollirà el I Saló de pastisseria creativa, cupcake Reus. Hi haurà

estands de pastisseries, botigues
d’estris de cuina i ingredients per
a l’elaboració de pastissos i una
altra part dedicada a la realització

Imatge de l’edició de l’any passat de la fira exproReus.

P

de tallers i cursos d’elaboració de
pastissos i cupcakes, entre d’altres.
El saló Cupcake Reus es durà a terme al foyer Marià Fortuny i obrirà
només el cap de setmana de l’exproReus, els dies 12 i 13 d’octubre.
Les demostracions i tallers aniran
a càrrec de les diferents empreses expositores i seran de caràcter gratuït, mentre que els cursos
que s’organitzaran amb professors
qualificats seran de pagament i admetran un número limitat d’assistents que en funció de la temàtica, anirà de les 4 a les 8 persones.

TA APARIADO
E
L
R
A
ESPECIALITAT
EN REPARACIONS i REFORMES
Salvador
Amorós Marimón
977 88 71 72
646 22 70 56
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TURISME I EMPRESA

Barcelona World es presentarà
a la propera Jornada Gresol
Aquesta dotzena edició de la trobada empresarial de les comarques de
Tarragona tindrà lloc el dimecres 16 d’octubre al Teatre Auditori de Salou
La Fundació Gresol celebrarà el proper dimecres, 16 d’octubre, al Teatre
Auditori de Salou (TAS) la XII Jornada Gresol, una trobada que reuneix
al col·lectiu d’empresaris, directius i
a la societat civil de les comarques
de Tarragona amb l’objectiu d’oferir
un espai per a la reflexió i el debat,
amb la intenció de posar a disposició dels assistents un programa
que, un any més, compta amb la
participació de destacades personalitats que ajudaran a conèixer les
claus econòmiques per anticipar-se
al futur.
De nou, la Jornada Gresol, pretén
actuar com a plataforma per aglutinar el nostre teixit empresarial i,
junts, trobar les eines i camins per
fer front al present i al futur. L’objectiu és extreure conclusions que ens
serveixin per dinamitzar les nostres
empreses i, entre tots, poder engegar de nou el motor de la reactivació econòmica.
Enguany destaca especialment el

Presentació de la propera Jornada Gresol que se celebrarà a Salou.

L’objectiu és oferir un
espai per a la reflexió
i el debat que ajudi a
conèixer les principals
claus econòmiques per
anticipar-se al futur

tradicional dinar col·loqui, ja que
serà l’espai escollit per presentar
els detalls de la primera fase del
projecte BCN World.
El programa
La Jornada s’iniciarà a les 9 hores
amb l’acte inaugural i s’estructurarà
a continuació en un seguit de taules

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 I EMPRESA
que versaran sobre economia, món
acadèmic i món empresarial, a més
d’una conferència centrada en l’evolució econòmica de Xina i oportunitats de negoci.
Així doncs, després de l’acte inaugural, s’iniciarà la taula econòmica
que sota el títol ‘On som i on hem
d’anar’ farà una interessant radiografia del context econòmic actual,
així com de l’escenari que es dibuixa en un futur pròxim.
Dinar col·loqui
Com en cada edició de les jornades, el dinar on hi participaran els
empresaris inscrits a aquest esdeveniment així com els ponents
participants en les diferents taules
de debat, tindrà una estructura de
col·loqui on es pretén fomentar el
debat i la interacció entre tots els
assistents.
En aquesta XII Jornada Gresol, el
dinar col·loqui pren una especial rellevància ja que, com hem esmentat
amb anterioritat, serà el moment
de la presentació del projecte BCN

Imatge dels terrenys on es construirà el projecte Barcelona World.

World a tota la comunitat empresarial. Serà el seu president, Xavier Adserà, la persona encarregada
d’aportar els detalls d’aquest gran
macrocomplex que ha de canviar el
futur de la Costa Daurada. També
destaca la presència i participació
en aquesta taula, acompanyant a
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Adserà, del conseller d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, Andreu Mas-Colell i el
mateix ministre d’Economia, Luis
de Guindos. Josep Poblet, president
de la Diputació de Tarragona, serà
l’encarregat de moderar i presentar
aquest espai.

INFRAESTRUCTURES

Vila-seca s’uneix amb la Pineda
a través del nou Raval de Mar
Aquest projecte de via urbana de 3’3 quilòmetres ha tingut un pressupost
de 25 milions d’euros finançats per la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament
Durant la passada primavera va
entrar en funcionament a Vila-seca
la nova carretera coneguda com el
Raval de Mar, una via cívica de caràcter urbà i de 3’3 quilòmetres que
uneix la població de Vila-seca amb
el nucli turístic de la Pineda, una
vella reivindicació d’aquesta localitat del Tarragonès de la qual es va
començar a plantejar-se fa prop de
dues dècades i que ha tingut un període de construcció de 34 mesos.
Inauguració oficial
La inauguració oficial, al mes de
juliol, va comptar amb la presència
del president de la Generalitat Artur
Mas i de l’alcalde de Vila-seca i president de la Diputació, Josep Poblet.
Les obres del Raval de la Mar, amb
un pressupost de 25,1 milions d’euros, han estat finançades per la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de

Imatge de l’espectacular viaducte per a vianants i ciclistes sobre l’A7.

El Raval de la Mar és una via desdoblada de
característiques urbanes que ha permès millorar la
mobilitat, tant de vehicles com de vianants.
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INFRAESTRUCTURES
Vila-seca. Es tracta d’una via cívica de caràcter urbà que permet la
circulació de vehicles i el moviment
de persones i bicicletes, fruit de les
seves àmplies voreres, així com l’accés directe al Parc de la Torre d’en
Dolça, a la zona de serveis de Port
Aventura i al Santuari de la Mare de
Déu de la Pineda, entre d’altres.
Atès el seu caràcter urbà compta
amb zones d’aparcament, enllumenat, voreres i un carril bici al llarg
de tot el recorregut, des de la Via
Màxima, a Vila-seca, fins a la plaça
de la Unió Europea, a la Pineda.
L’Avinguda principal
Les obres han consistit en la construcció d’una avinguda principal,
de 3,3Km de longitud amb dues
calçades de dos carrils separades
per una mitjana i amb la construcció d’una espectacular passarel·la
elevada per damunt de l’A-7 per a
vianants i ciclistes de 365 metres
de longitud, així com la construcció
del carrer dels Prats, un vial de servei segregat, per a camions de gran

tonatge i mercaderies classificades, que
discorre paral·lel a
l’avinguda principal
des de la rotonda
de l’A-7 fins a la rotonda de la Piconadora. Entre l’avinguda principal i el vial
de servei segregat
per a camions s’ha
consolidat una zona
verda de més de 7
hectàrees.
Els protagonistes
L’estudi
informatiu del projecte va
anar a càrrec de
l’Enginyeria
Idom
i la UTE La Pineda
2009 (integrada per
Enginyeria Raventós
i Mediterránes de Vistà aèrea del nou Raval de Mar. Foto: Paisajes españoles.
Ingeniería Civil) va
ser la redactora del projecte. Ma- obra executada per la UTE Raval de
nuel Raventós i Ramon Espinet es la Mar, formada per Copcisa i Tau
van encarregar de la direcció d’una Icesa.

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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ACTUALITAT MUNICIPAL

Aigües de Reus no es vendrà
El govern municipal asegura que l’aplicació d’un pla d’agust a la societat
municipal permetrà rebaixar les tarifes l’any 2014
El govern de Reus ha anunciat
l’aplicació d’un pla d’ajust a la societat municipal Aigües de Reus que
permetrà rebaixar les tarifes del servei el 2014, alhora que mantindrà la
titularitat municipal de la societat,
garantirà la qualitat en la prestació
del servei, mantindrà la plantilla de
treballadors i contribuirà de manera
decisiva al sanejament econòmic i
financer del sector públic municipal.
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va
afirmar que «el govern de Reus ha
près una decisió —fruit de l’aplicació de la nova definició estratègica
del sector públic de l’Ajuntament—,
per assolir més eficàcia i eficiència
dels recursos públics, i per obtenir
la major rendibilitat possible dels
serveis per la via de l’austeritat,

sense que això impliqui cap retrocés
en els estàndards de
qualitat i de la tarifa
del servei».
La decisió comporta
que Aigües de Reus
continuï sent una
empresa 100% municipal tant a nivell de
titularitat com a nivell de gestió i operativa.
Aigües de Reus és L’alcalde Carles Pellicer amb els regidors Alegret, Gomis i
una peça fonamental Domènech, en roda de premsa.
en la nova estructura d’empreses S’aplicarà un pla d’ajust contundent
municipals i contribuirà de manera i server, amb una forta racionalitzadecisiva al sanejament econòmic i ció de la despesa, amb garantia de
financer del sector públic de l’Ajun- manteniment de la qualitat, les taritament i del seu rati d’enteutament. fes i la plantilla de treballadors.

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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ACTUALITAT GREMI

Premi per Aleix Plana i Vasile Safta
La parella de paletes de Vila-Seca obtenen la distinció a Màlaga
Dos paletes de Construccions Plana
Hortoneda de Vila-seca han tornat a
ser premiats a un concurs de paletes. En aquesta ocasió Aleix Plana i
Valise Safta es van endur el segon
premi en el 47è concurs estatal que
es va organitzar fa unes setmanes
a Màlaga, demostrant un cop més

el bon treball i la rapidesa dels dos
professionals que ja han obtingut
diferents premis.
A la ciutat andalusa s’hi van reunir
paletes procedents de tot l’Estat,
de Sevilla, Cáceres, Badajoz, Jaen,
Lleida, Girona o Tarragona, per
competir al Concurso Nacional de

Albañireía de la ‘Peña el Palustre’,
que va tenir lloc al barri de El Palo.
Aleix Planas i Vaisle Safta es van
endur els 2.500 euros de la dotació
econòmica del segon premi. Només
els van superar la parella formada
per Lucio Jiménez i Raúl Jiménez, de
Riolobo (Cáceres).

VICTOR CATALË, 23. POL. AGRO REUS

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

Cambrils segueix amb la restauració
de la seva muralla medieval
Actuarà sobre els trams de muralla del passeig Albert i la plaça del Setge
La segona fase de la restauració de
la muralla medieval de Cambrils va
començar el 16 de setembre amb
les obres de l’interior de la Torre
del Bou per recuperar l’estructura
de nivells interns i poder mostrar
el seu ús com element defensiu,
que va perdre en convertir-se en
presó. Aquesta segona fase, adjudicada per 91.189 euros, se centra
en la cantonada nord-est de l’antic
recinte emmurallat que, a més de la
finalització de la restauració interior
de la torre carlista, inclou els trams
de muralla del passeig Albert i la
plaça del Setge.
Els treballs de restauració, portats
a terme per paletes, arqueòlegs i
restauradors, es poden realitzar íntegrament gràcies a una subvenció
directa de 200.000 euros atorgada
per l’Estat el 2011 a través del Ministeri de Cultura. La primera fase,
que es va portar a terme del març al
maig del 2013, va intervenir sobre el
portal del carrer Major, el portal del
carrer Castlà, les restes de la Torre

Visita d’obres del regidor de Cultura i Planificació de Ciutat, Francec Garriga.

tota la muralla en aquesta zona per
deixar visible la seva composició. A
més, s’actuarà en aquells punts que
han patit alteracions, ja sigui per
pèrdua de material a la junta o perquè s’han fet obertures actualment
ja tapiades. Durant els estudis desenvolupats en la fase prèvia també
s’han detectat restes d’estucat que
es restauraran i es consolidaran.

del Biel i la part exterior i neteja de
la Torre del Bou.
El tram del passeig Albert es restaurarà per aconseguir una visualització similar a la del tram nord, tot i
que els estudis indiquen que podria
ser d’una època diferent. Després
dels resultats dels sondejos es fa
un repicat manual del revestiment
de morter de calç que recobreix

-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

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

En una activitat tant complexa con és la que es desen- Els treballadors també han d’aportar la seva contribuvolupa en el sector de la construcció, és necessària una ció per garantir les condicions de treball segures, amb
gestió integrada dels riscos laborals dins el projecte mesures com:
de cada obra, per evitar que els treballadors perdin o • Atenent les consignes de la formació rebuda.
empitjorin la seva salut a causa de la pròpia activitat • Utilitzant de manera adequada els equips de treball
laboral.
(eines, mitjans de transport, ...)
Des de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) • Utilització correcta dels mitjans i equips de protec31/1995 i les consecutives reformes del marc normatiu
ció facilitats per l’empresa (per exemple: no anul·
Llei 54/2003 i el posterior RD 604/2006 que aposten
lant els dispositius de seguretat d’equips o instal·
per aquesta integració, s’han assolit importants avenlacions.....)
ços en la prevenció tant dels accidents de treball com
en les malalties professionals. L’objectiu és garantir que • Cooperar amb l’empresa per garantir unes condicions de treball segures, especialment quan el treball
les condicions de treball siguin el més segures possies realitza en situacions d’estres tèrmic (mantenir
ble, amb la implantació de les corresponents mesures
de protecció tant col·lectives com individuals, en aqueuna bona hidratació i bona protecció solar en èpolles activitats amb riscos que no es puguin evitar, ja des
ques de calor...)
del inici, en el mateix projecte de cada obra.
• I també, afavorint uns hàbits de
Una de les obligacions empresarials
vida saludables, i evitar factors de
és la de proporcionar l’adequada vi- Una de les obligacions
risc cardiovascular, com mantenir
gilància de la salut als treballadors,
empresarials
és
la
de
una dieta saludable, evitant conespecialment si cal verificar que
sum de substàncies tòxiques, que
l’estat de salut del treballador pot proporcionar l’adequada
poden afectar la capacitat de resconstituir un perill per si mateix o vigilància de la salut als
posta del treballador, i que poden
per la resta de treballadors o persones relacionades amb l’obra, en treballadors, especialment
afectar la salut.
casos de riscs específics i d’especial si cal verificar que l’estat
Com podem veure tots hi podem
perillositat. Sempre amb el consenposar el nostre petit gra de sorra
de salut del treballador
timent del treballador i per suposat,
per aconseguir un objectiu final, i
mantenint la confidencialitat de la pot constituir un perill per
es que no perdem salut per motiu
informació relacionada amb el seu si mateix
de la nostra ocupació laboral, tamestat de salut.
bé en el sector de la construcció.

ATT

ATT

A
arnigreen

G

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

& 619 244 720

arnigreen.cat@gmail.com

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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ACTUALITAT

Metrovacesa ultima els enderrocs
abans de l’inici de la construcció
Els operaris de la constructora van començar els enderrocs de l’estructura
metàlica a finals de setembre després de l’acord entre empresa i Ajuntament
L’esperat centre comercial que Metrovacesa vol construir a Reus sembla que s’iniciarà finalment a finals
de mes o primers de novembre un
cop els operaris retirin una part de
la seva actual estructura metàl·lica.
Després de més de dos anys amb
les obres paralitzades, els operaris
van començar 27 de setembre els
treballs de demolició de part de
l’estructura de l’edifici, concretament la part que toca amb el carrer
Gaudí, on es rebaixarà l’alçada uns
set metres per reduir l’impacte visual de les vivendes pròximes.
En aquest espai és on estava prevista la ubicació de 12 sales de cinema que, finalment, no es faran.
Tanmateix, l’espai sobrant s’haurà
de destinar a oci ja que la superfície
comercial està acabada.
La durada prevista d’aquests treballs inicials d’enderroc és d’un
mes o, fins i tot, una mica més. A
continuació, l’empresa començarà
la construcció pròpiament dita del

Estat actual de l'estructura del centre d'oci de Metrovacesa a Reus.

nou centre comercial.
Aquests treballs suposen el principi d’un nou projecte que significarà
l’ingrés a les arques municipals de
41 milions d’euros durant els dos
pròxims anys, sempre i quan obri
portes, segons l’acord signat per
l’Ajuntament i Metrovacesa el passat mes de juliol, moment en què

el consistori ja va cobrar un milió
d’euros i un pagaré de 1,9 amb venciment al novembre. Entre maig de
2014 i maig de 2015, l’Ajuntament
ha de cobrar 7,2 milions d’euros en
tres terminis de 2,4 milions. Els 27
milions restants els cobrarà al novembre de 2015, quan el centre comercial comenci a operar.

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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ACTUALITAT MUNICIPAL

Noves ajudes de l’Ajuntament de
Reus per l’impuls a les empreses
Estan adreçades a la innovació, la internalització empresarial i la creació de
llocs de treball, a banda de recolzar la competitivitat del comerç
L’Ajuntament de Reus, a través de
les regidories de Promoció Econòmica i d’Innovació, Empresa i Ocupació, manté obert fins el 14 d’octubre el termini per a la presentació
de sol·licituds per optar a les noves ajudes d’impuls econòmic: una,
adreçada a la innovació, la internacionalització empresarial i la creació
de llocs de treball, i l’altra específica per impulsar la competitivitat
del comerç, dels serveis i dels mercats de Reus, així com la promoció
de ciutat i la cooperació comercial.
L’Ajuntament disposa inicialment
d’una partida de 60.000 euros per
destinar a les dues noves Bases de
subvencions durant el 2013.

Es plantegen dues línies d’ajudes:
La primera pretén un impuls del
creixement empresarial, la innovació i l’ocupació: Ajudes destinades
a les empreses de Reus que contractin de manera indefinida durant
2 anys i amb jornada laboral completa a menors de 30 anys inscrits
a l’atur, per dur a terme un projecte
que incorpori un pla de creixement
empresarial enfocat a la innovació
i a la internacionalització. L’import
de la subvenció és de 3.000 euros,
quan es contracti un menor de 30
anys i, en el cas que se’n contracti
més d’un, serà de 6.000 euros.
La segona mesura fa referència al
foment de la cooperació i dinamit-

zació empresarial: Subvencions,
per a entitats sense ànim de lucre de Reus, dirigides a actuacions
de foment de l’emprenedoria i de
consolidació i creixement empresarial amb campanyes d’actuació
innovadores per als seus associats
o obertes al teixit empresarial de
Reus i del territori, sense que corresponguin a l’àmbit de participació
ciutadana. L’import de la subvenció
serà de fins al 50% de la campanya
de foment empresarial a Reus, amb
un màxim de 3.000 euros. L’Ajuntament disposa inicialment d’una partida de 30.000 euros per destinar
a aquestes línies de subvencions
durant el 2013.

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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Mas Carandell ofereix una oferta
lectiva integrada per 337 cursos
Entre les novetats destaquen els cursos dissenyats com a certificats de
professionalitat, reconeguts àmpliament en el mercat laboral
La regidoria d’Innovació, Empresa i
Ocupació ha presentat la nova oferta formativa i de serveis de Mas Carandell pel curs 2013-2014. Un total
de 337 cursos conformen una oferta
de gran diversitat en la qual s’ha
incrementat l’oferta semipresencial i
per Internet respecte d’altres anys.
Entre les novetats destaca l’elevat
nombre de cursos dissenyats com
a certificats de professionalitat, una
certificació oficial reconeguda àmpliament en el mercat laboral.

amb 3 plataformes: una plataforma
pròpia de Mas Carandell, i a més
es compta amb la d’E-Training, i la
del Ministeri d’Educació, Ciència i
esport pels de l’Aula Mentor.

El regidor Marc Arza.

25 anys
Aquest curs 2013-2014 Mas Carandell assoleix els 25 anys de funcionament, per la qual cosa s’ha promogut la campanya «En fem 25!»,
que es presentarà pròximament i
que servirà per commemorar el 25è
aniversari del centre.
Del total de 337 cursos programats,
destaca el fet que el 54% són cur-

sos on line, amb la qual cosa es reforça l’oferta de cursos virtuals. De
fet, aquest curs s’ha amplit l’oferta
semipresencial i per Internet. Els
semipresencials són els cursos que,
proporcionalment, s’han incrementat més perquè s’han doblat. Mentre que els els cursos on line s’han
incrementat un 25%, passant dels
145 als 182. Per Internet es treballa

Butlletí informatiu
A fi i efecte de difondre la nova
oferta, s’han editat 30.000 exemplars del butlletí «Informa’t 37», en
què apareix la majoria de cursos.
Aquesta publicació es pot trobar ja
a Mas Carandell, en punts de l’Ajuntament i s’ha bustiat a Reus (25.000
exemplars). També es pot consultar
al web i s’està fent arribar electrònicament a les empreses, centres
educatius, i d’altres centres.
Els 337 cursos programats s’ofereixen a través de diverses metodologies, com són la presencial (110
cursos), semipresencial (41), simulació empresarial (4) i per Internet
(182 cursos).

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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La primera fira de la Coca de
Recapte supera les expectatives
Durant dos dies es van vendre al voltant d’un miler de coques elaborades
per nou forns de la comarca i es van repartir més de 3.000 degustacions
La primera edició de la Cocada, la
Fira de la Coca de Recapte del Baix
Camp, que es va celebrar fa uns
dies al Pallol de Reus, va superar
totes les expectatives generades inicialment, assolint la xifra d’un miler de coques de recapte venudes
i més de 3.000 degustacions individuals de coques artesanes elaborades per nou forns de la comarca
procedents de Reus, Riudoms, la
Selva del Camp i l’Aleixar.
La Cocada, una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus i l’empresa Plujafina Comunicació, que va
comptar amb el suport del Gremi
de Forners del Baix Camp i el patrocini de l’empresa De Muller SA,

juntament amb la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal del Baix
Camp, Reus Promoció i El Pallol, va
acomplir l’objectiu fixat inicialment
de situar la coca de recapte en el
punt de partida per convertir-lo en
un producte de referència en la gastronomia de la comarca.
Durant els dos dies de celebració
de la Cocada van ser centenars els
reusencs i visitants de diferents
poblacions que es van acostar a
la plaça Evarist Fàbregas per tastar
les diferents propostes que els havien presentat els forners: coca de
ceba i pebrot, coques amb ceps,
coca d’espinacs i panses i pinyons
o coca de bolets.
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La Germandat,
ben activa
La tardor en molts àmbits de la nostre vida significa l’inici d’un any natural on portem a terme els nostres
objectius. És el començament dels
cursos escolars, de les activitats esportives i d’un seguit d’iniciatives
que ens marquen el calendari personal.
Ara fa un any us vaig parlar del Pa
de Sant Antoni que és un dels actes
que gestionem des de la Germandat
de Sant Antoni de Pàdua.
Us torno a recordar que totes les
aportacions que gestionem de la
bústia del Pa de Sant Antoni de
l’església de la Puríssima Sang les
distribuïm integrament comprant
aliments a les entitats que valorem
tenen més necessitat.
També és hora de començar a preparar totes les activitats que organitza la Germandat de Sant Antoni
de Pàdua i la Confraria de Nostre
Pare Jesús a la Columna.
Seria bo que els que volguéssiu
participar en els actes que organitza la Confraria durant el temps de

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

la Setmana Santa, us posesiu en
contacte amb nosaltres per anar
treballant i poder fer una participación digne en els diversos actes
en els que participem. Formem part
de la Agrupació d’associacions de
Setmana Santa de Reus, això comporta que a banda de les activitats
que nosaltres realitzem també participem en d’altres que organitza la
mateixa agrupació o d’altres associacions que en formen part.
Com a President de la Germandat i
encara que quedi un pel llunyà encara voldria mes participació en la
Missa de Difunts i la que celebrem
a la Prioral de Sant Pere el dia del
nostre Patró.
Ja sabem que el nou conveni al final
no considera com a festiu el dia 13
de juny i fa que el dia sigui mòbil, però precisament els que som
membres del Gremi del Baix Camp
i alhora com a part integrant del
mateix membres de la Germandat
hauríem de fer l’esforç de participar
en els actes que ens representen

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

durant les celebracions de la Nostra
Festa Patronal encara que perdem
unes hores de feina.
Relleu generacional
Un altre tema que em preocupa és
el del relleu generacional. Ja se que
vivim en una societat en la que costa implicar-se en col·lectius i més si
tenen un caràcter religiós, però ens
trobem en un procés d’envelliment
dels membres de la Germandat i la
Confraria que inevitablement si no
li donem un tomb, amb l’aportació
de saba nova ens portarà a greus
problemes de funcionament.
No us renyo més ja que no és la
meva intenció, perquè el que toca
és continuar treballant amb ganes
i optimisme cara al futur. Si més
no com d’altres vegades us demano col·laboració, ja en tenim molta
dels membres que formen part de la
junta de les nostres entitats, però si
teniu qualsevol inquietud per petita
que sigui no us faci recança en ferla arribar i mirarem de treballar-hi.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ
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exproReus
43a Fira de Fires

del 9 al 13 d’octubre

www.firareus.com

Av. de Bellissens, 40

tel. 977 326 363

ULTIMA OBRA ACABADA

Construcció de la
Residència assistida
i Centre de dia
STS Misericòrdia (Reus)
PROMOTOR: STS INVERSIONS SL

