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Vivim moments complicats. No és cap novetat. La crisi econòmica que patim des de fa
anys ha estat molt més greu en el sector de la construcció i la promoció immobiliària
que en altres sectors de l’economia catalana. Son moltes les empreses que han hagut de
tancar o prescindir de bona part dels seus treballadors, una situació que evidentment no
agrada a cap empresari.
Però també hem de reconèixer que cada dia se’ns obren algunes oportunitats que no podem deixar passar. Fa uns dies el secretari d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el
tarragoní Carles Sala, ens parlava que hi ha municipis on s’ha detectat que en els propers
anys hi haurà demanda de nous habitatges i que el sector de la rehabilitació i l’eficiència
energètica pot generar tanta ocupació com ho és la construcció d’obra nova. És en aquest
tipus de notícies en les que ens hem d’aferrar i també en l’exemple de desenes d’homes
com els quatre paletes que enguany hem homenatjat al dinar del Gremi de la Construcció
del Baix Camp que vam celebrar fa uns dies a Reus: Josep Lluís Aramburu Aldea, de Reus;
Josep Balañà Joanpere, d’Alforja; Clement Gutiérrez Valero, de Pratdip i Joan Maria Roig
Ferré, de Reus, s’han passat més de mitja vida intentant tirar endavant els seus negocis
amb dedicació i buscant l’excel·lència. Un exemple a seguir i on emmirallar-nos. Ells saben
i coneixen millor que ningú les dificultats per tirar endavant un negoci en temps de crisi;
de la seva experiència segur que en traurem algun benefici.
Amb tot, cal ser prudents perquè els temps passats està clar que no tornaran. El conseller
Felip Puig deia fa uns dies a Reus que el paradís, si existeix, no tornarà i que els catalans
ara mateix estan al purgatori, potser més a prop de l’infern que del cel. Està clar que amb
l’esforç de tots i de les institucions del nostre territori superarem aquests moments de
crisi que vivim.
Junta directiva Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Els homenatjats, amb els seus familiars i les autoritats que van assistir al dinar que es va fer a l’Hotel NH de Reus.

Emotiu homenatge als agremiats
que s’han jubilat enguany
El Gremi de la Construcció del Baix Camp ret homenatge en un dinar a
Josep Lluís Aramburu, Joan Maria Roig, Clement Gutiérrez i Josep Balañà
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp (GCBC) va organitzar el dissabte 15 de juny el tradicional dinar d’homenatge als agremiats que
s’han jubilat al llarg del darrer any
per tal de destacar el seu esforç i
la seva trajectòria professional. La
festa va realitzar-se al restaurant de
l’Hotel NH Ciutat de Reus i s’emmarca dins les tradicionals celebracions
de Sant Antoni de Pàdua, el patró
del Gremi. Enguany els quatre membres del GCBC que s’han jubilat son
Josep Lluís Aramburu Aldea (Reus),
Josep Balañà Joanpere (Alforja), Clement Gutiérrez Valero (Pratdip) i
Joan Maria Roig Ferré (Reus), que
també va rebre la insígnia d’honor
del Gremi per la seva condició de

L’acte va comptar amb la
presència del president
del Gremi, Gregori Salvat;
l’alcalde de Reus, Carles
Pellicer; el president de
la Cambra de Comerç,
Isaac Sanromà, i d’altres
autoritats
membre de la junta en diverses etapes.
L’acte va reunir una seixantena de
persones i va comptar amb la presència de diferents autoritats, encapçalades per l’alcalde de la ciutat,
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Carles Pellicer; el regidor d’Urbanisme, Miquel Domingo; la vicepresidenta del Consell Comarcal del Baix
Camp, Teresa Gomis; el president
de la Cambra de Comerç, Isaac Sanromà i també el president del Gremi de Fusters, Xavier Pellicer, que
va voler recolzar la junta directiva
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, Gregori Salvat
Els homenatjats, emocionats, es
van dirigir als assistents per agrairlos la seva presència a l’acte. Clement Gutiérrez va dir, que la seva
única aspiració és que els seus fills,
que es dediquen a l’ofici, puguin
jubilar-se en el futur igual que ho
ha fet ell. Per la seva banda, Joan
Maria Roig, va rememorar en el seu
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A l’esquerra, Josep Balañà rebent la distinció del seu fill. Al centre, Clement Gutiérrez, també al costat del seu fill i, a la dreta, Joan
Maria Roig, també amb la placa d’homenatge que li van lliurar els seus fills.

sinó que té la seva raó de ser a partir d’una evidència, la gent que ha
superat d’altres crisis i que ha fet
de les seves empreses un referent.
L’experiència és un trist privilegi de
l’edat. Els que porteu molts anys en
aquest ofici n’heu patit més d’una
de crisi. I al final us n’heu sortit”.
L’alcalde Carles Pellicer, que va cloure l’acte, també va animar al sector
i va assegurar que des de l’Ajuntament sempre es farà tot el possible
per recolzar les empreses associades i va acabar fent-se seves les paraules de Clement Gutiérrez referintse a l’objectiu de jubilar-se dels que
continuïn l’ofici.

parlament els inicis del gremi i també les vicissituds que hi ha hagut
durant aquestes dècades.
Discurs del president
En la seva intervenció, el president
del GCBC, Gregori Salvat, va reconèixer el moment complicat del
sector, però també va intentar ser
positiu, sobretot pensant en les empreses i les persones que han decidit continuar. “Tot i les dificultats,
hem de reconèixer que cada dia
se’ns obren algunes oportunitats
que no podem deixar passar. Fa uns
dies el secretari d’Habitatge de la
Generalitat, Carles Sala, ens parlava
que hi ha municipis on s’ha detectat
que en els propers anys hi haurà
demanda de nous habitatges i que
el sector de la rehabilitació i l’eficiència energètica pot generar tanta
ocupació com ho és la construcció
d’obra nova. És en aquest tipus de
notícies en les que ens hem d’aferrar i també en l’exemple de desenes
d’homes com aquests quatre que
avui homenatgem”, va dir Salvat.
En el seu parlament, el president
de la Cambra de Comerç, Isaac
Sanromà, va assegurar que “és
terriblement injust comprovar com
empreses que han ajudat, de manera determinant, a generar riquesa
en la nostra realitat, han d’acabar
tancant enmig d’aquestes circumstàncies tan desfavorables. Però
l’esperança és l’últim que es perd.
I aquesta no és una frase gratuïta,

Gregori Salvat, lliurant una placa a Josep
LLuís Aramburu.

“En el seu parlament,
Gregori Salvat, va destacar
que “Tot i les dificultats,
hem de reconèixer que
cada dia se’ns obren
algunes oportunitats que
no podem deixar passar”

5

juny 2013

Regals i col·laboradors
Abans de l’acte, una trentena de
membre del Gremi i familiars van
visitar l’exposició ‘Fortuny, el mite’
gràcies la col·laboració del Museu
de Reus.
Després del dinar, també hi va haver el tradicional sorteig de regals
i obsequis per gentilesa de les firmes comercials i entitats com Borràs Decomat, Big Mac, Jumar, Vermuts Miró, vins de la Denominació
d’Origen Tarragona, Teatre Fortuny,
Celler Capafons-Ossó, Hotel-Hostal
Sport de Falset i Cooperativa de Falset, mentre que el membre del Gremi Antoni Sentís va voler regalar als
quatre homenatjats una còpia a ma
d’un dibuix original d’Antoni Gaudí
realitzat l’any 1879 a Vallfogona de
Riucorb.

ACTUALITAT GREMI

Distingits per les institucions
Els quatre homenatjats van rebre diferents regals i records de l’Ajuntament,
el Consell Comarcal, la FEGCO, la Diputació, la Cambra de Comerç i el Gremi

A l’esquerra, el membre de la junta del Gremi Gerard Prats, lliurant una paleta d’argent a Josep Lluís Aramburu. A la dreta, el president
de la Cambra de Comerç Isaac Sanromà, lliurant una ampolla de Vermut Miró a Joan Maria Roig.

Els quatre homenatjats se’n van
anar cap a casa amb el record d’una
jornada molt agradable i al mateix
temps amb un seguit d’obsequis
que les institucions, empreses i persones que col·laboren amb el Gremi
els van voler donar com passa habitualment després del dinar i un cop
acabats els parlaments.
Així, diferents membres de la junta
directiva del Gremi com Joaquim Fabra, Gerard Prats, Isidre Domènech
o Antoni Ruiz va lliurar una placa
als quatre homenatjats, mentre que
Gregori Salvat, el president, va ser
l’encarregat de lliurar el pin de plata del Gremi a Joan Maria Roig per
la seva condició de membre de la
junta en anteriors mandats. També
Teresa Gomis, vicepresidenta del
Consell Comarcal del Baix Camp, va
lliurar un record als quatre home-

El membre del Gremi Lluís Salvat, lliurant
un obsequi a Josep Balañà.

natjats. De l’Ajuntament, l’alcalde
Carles Pellicer i el regidor d’Urbanisme Miquel Domingo van ser els
encarregats de fer-los arribar uns
llibres d’obsequi. En representació
de la Cambra de Comerç el seu president, Isaac Sanromà, també va
lliurar unes ampolles de vermut de
Reus. Per últim la FEGCO també els
va donar una placa en record.
A més de les institucions, també les
empreses van voler col·laborar en
aquest dinar. Big Mat va fer entrega
d’unes paletes d’argent mentre que
Borras Decomat, representada pel
seu propietari Anton Borràs, també va lliurar un record als quatre.
Per últim, Antoni Sentís va voler fer
el seu homenatge particular i per
aquest motiu va lliurar als quatre
homenatjats la còpia a ma d’una litografia d’Antoni Gaudí.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL
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A l’esquerra, Carles Pellicer lliurant un obsequi a Clement Gutiérrez. Al centre, Antoni Sentís i a la dreta Isaac Sanromà i Joan M. Roig.

A l’esquerra, Anton Borràs, de Borràs Decomat, lliurant un obsequi a Joan Maria Roig i, a la dreta, Cesca Balanyà a Lluís Freixas.

A l’esquerra, Antoni Ruiz lliurant un llibre a Josep Lluís Aramburu; Cesca Balanyà lliurant uns vins del Celler Capafons-Ossó a Joaquim
Fabra i a la dreta, la vicepresidenta del Consell Comarcal, Teresa Gomis, lliurant un premi a Josep Lluís Aramburu.

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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Obsequis, flors i regals
Les dones dels agremiats van rebre un ram de flors, tot just abans del
sorteig dels regals de les empreses col·laboradores

Les autoritats i els membres de la junta directiva del Gremi, van tenir l’oportunitat de xerrar una estona abans del dinar.

Les dones dels quatre agremiats
que van ser objecte d’homenatge
també es van emportar un record
cap a casa del dinar i l’acte institucional que va tenir lloc a l’Hotel NH.
En concret es van endur un pom de
flors. L’esposa del president del Gremi de la Construcció del Baix Camp,
Núria Capafons, va lliurar un ram a
la senyora Àngels Agut, esposa de
Josep Lluís Aramburu.
Rosa Dalmau, esposa del membre
de la junta Lluis Freixas, va oferir
unes flors a la senyora de Josep
Balañà, Montserrat Cabré; Antonia
Agúzar, muller del tresorer del Gremi Joaquim Fabra va lliurar el pom
a la senyora de Clement Gutiérrez,
Maria Vidal i per últim, Anna Carbó,
esposa de Juanjo Sánchez, va lliurar
les flors a Assumpció Nolla, esposa
de Joan Maria Roig.
A la part final del dinar es va procedir al tradicional sorteig de regals
oferts per diferents empreses i entitats. Així, es van repartir entrades
per assistir a dos espectacles del
Teatre Fortuny; es van repartir vins
gentilesa de la Denominació d’Origen Tarragona; també es van sortejar vins del Celler Capafons-Ossó de
Falset; dos esmorzars de forquilla
de l’Hotel-Hostal Sport de Falset;
es van lliurar entrades per visites

Maria Vidal, esposa de Clement Gutiérrez,
rebent el premi de Antonia Agúzar.

Núria Capafons, lliurant el premi a Àngels
Agut, esposa de J.LL. Aramburu.

Rosa Dalmau va lliurar el ram a Montserrat Cabré, esposa de Josep Balañà.

Anna Carbó va lliurar el premi a Assumpció Nolla, esposa de Joan Maria Roig.

teatralitzades a la Cooperativa de
Falset; un regal de l’empresa Jumar
i ampolles de vermut reserva de

Vermuts Miró, a més de dues ampolletes de vermut negre i blanc a tots
els presents en el dinar.
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Visita a l’exposició ‘Fortuny, el mite’
Al volant de 30 agremiats i familiars van participar en una visita al Museu
de Reus de l’exposició que recull una selecció de quadres de Marià Fortuny

Fotografia de família de totes les persones del Gremi que van asssitir a la visita guiada al Museu de Reus.

El Museu de Reus va voler participar en l’homenatge als agremiats
que s’han jubilat oferint una visita guiada a l’exposició ‘Fortuny, el
mite’, que es pot veure fins a finals
del mes de setembre a l’edifici museístic del Raval Santa Anna de la
capital del Baix Camp. Al voltant
d’una trentena de membres del Gremi acompanyats pels seus familiars
van escoltar les explicacions que
una de les guies de l’exposició va
oferir sobre la vida i l’obra de Marià
Fortuny, un dels artistes reusencs
més universals.
Aquesta és la principal activitat de
l’Any Internacional Fortuny Reus
2012-2013 i constitueix una completa mostra que ressegueix la trajectòria artística de Marià Fortuny i

Marsal (Reus, 1838 - Roma, 1874)
a través de quaranta-cinc obres de
l’artista, des de les obres més primerenques fins la seva darrera etapa pictòrica.
Audiovisual
Després de la visita a l’exposició i
de veure l’audiovisual sobre la ciutat de Reus a començament de segle XX, els agremiats van mostrar
la seva satisfacció amb l’exposició
i també, des de la junta, es va destacar la col·laboració del Museu de
Reus oferint aquesta activitat cultural als integrants del Gremi que van
voler assistir-hi.
Aquest projecte expositiu, compartit
entre el MNAC i el Museu de Reus,
ha posat en comú fons pictòrics

d’importants institucions del país i
de col·leccions particulars per bastir una exposició excepcional. El
Museu Nacional d’Art de Catalunya
(principal cedent de peces), el Museu de Montserrat, la Reial Acadèmia Catalana de les Belles Arts de
Sant Jordi i el mateix Institut Municipal de Museus presenten algunes de
les peces més rellevants dels seus
fons fortunians. “La vicaria”, “El
col·leccionista d’estampes”, “Nen a
Portici” o “Ferrador marroquí” són
algunes de les obres mestres que
es poden admirar en aquesta exposició, que és el resultat del treball
conjunt entre el Museu Nacional
d’Art de Catalunya i l’Ajuntament de
Reus (Institut Municipal de Museus
de Reus).

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

CONTENIDORS

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

El mig got
Francesc Domènech. Periodista, director de NW Revista de Reus.

- 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

Conec un paleta dels bons, de vocació cial, amb un punt d’eixelebrat per no
que li ve de família, d’aquells als qui engegar-ho tot a fregir espàrrecs a la
agrada la feina ben feta, que valora el primera dificultat que sorgeix, i que cal
bon treball dels seus companys i dels ser valent per arriscar el que es té. Es
que diuen, convençuts, que “mai s’ha podrà dir que la sort ha pogut influir
de deixar d’aprendre”. Treballava d’as- en la història d’aquest paleta. O que,
salariat en una de les empreses que tal i com han anat les coses, es dóna la
van créixer durant la bombolla i, com paradoxa que resulta més fàcil comentants d’altres, es va quedar sense feina çar de zero que mantenir o reciclar esquan la manca de finançament va deixar tructures, sobre tot si són grans i vénen
d’anys enrere... O
sense futur l’emel que vulguin.
presari pel qui
Però sense casos
treballava. Lluny
“Li pregunto: “Xéc, no
com el del paleta
de desanimar-se,
que descric, no
es va creure el
ho entenc... No està
ens ens sortirem.
que diuen molts
tant
fotut
el
sector
de
Gràcies a la seva
polítics quan no
gosadia, sis persaben què dir de
la construcció?” I ell,
sones han trobat
l’actual
situació
prudent, em respon:
feina, ni que sigui
econòmica,
allò
“Si
busques,
trobes.
És
per una temporade que hem de
da. Que no és poc,
convertir la crisi
qüestió d’espavilar-se”.
tal i com estan les
en una oportunitat
coses.
i que ens hem de
És l’exemple de
fer emprenedors.
Va capitalitzar l’atur, es va comprar una qui s’ha plantejat el futur després de
furgoneta i eines i, encara no un any comprovar que el got està mig ple. Si
després, avui té sis operaris al seu càr- el sector, i el país, no encara el futur a
rec. Li pregunto: “Xéc, no ho entenc... base d’aprofitar les oportunitats, a base
No està tant fotut el sector de la cons- d’aprofitar el que conté el mig got, no
trucció?” I ell, prudent, em respon: “Si hi haurà manera d’avançar. Veure el mig
busques, trobes. És qüestió d’espavi- got buit només farà que la nostra feina
lar-se”. I no rebenta preus, que consti. diària sigui esperar alguna oportunitat
Cobra les feines pel que valen. Ni més, que ens caigui del cel, que vingui algú
ni menys, “perquè això és sagrat”, em i ens ho solucioni... Potser la decisió
diu. No conec prou el sector com per intel·ligent sigui valorar el mig got com
valorar si l’experiència d’aquest paleta el que és, mig got. I ser nosaltres qui,
és excepció o no. Ell m’explica que les a base de pencar, fem veure que el mig
grans obres s’han acabat, almenys per got està mig ple i que l’altra meitat, la
ara, però que hi ha feines petites on buida, la tenim, justament, per omplirla. Si ens quedem quiets, només aconaferrar-se, i s’hi aferra.
És clar que no tothom serveix per em- seguirem que l’aigua que omple el mig
prendre, que cal tenir un caràcter espe- got s’evapori i ens quedem sense res.
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Felip Puig, als
Dinars Cambra
El conseller d’Empresa i Ocupació
assegura que la reforma laboral ha
permès guanyar competitivitat

………………………………………………………………………………

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

El Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip
Puig, va ser el protagonista de la darrera sessió dels
Dinars Cambrils que organitza la Cambra de Comerç de
Reus. Davant d’un auditori format pels representants
de les principals empreses de casa nostra, Puig va
desgranar algunes de les línies bàsiques d’actuació
de la seva conselleria amb voluntat ferma de millorar
la competitivitat del teixit empresarial del territori.
La intervenció de Puig va anar precedida de les paraules
del president de la Cambra, Isaac Sanromà, que va
demanar al Conseller la complicitat de l’executiu català
en inversions com la de Barcelona World, especialment
a l’hora de fer possibles “inversions accessòries,
especialment en l’àmbit de les comunicacions”.
Durant la seva intervenció, Felip Puig va afirmar que la
reforma laboral ha estat necessària perquè, tot i tenir
alguns efectes dolents, també n’ha tingut de positius.
El conseller va dir que la reforma impulsada pel govern
espanyol ha permès situar els nivells de productivitat
“a un nivell competitiu amb Europa i amb el món” i ha
frenat la destrucció d’ocupació. “Sense reforma laboral,
en dos anys es van destruir 370.000 llocs de treball i, a
partir de la reforma, se n’han destruït 70.000”, va afegir.

Pas de piles, 28 Pol.Ind. Laverno
Carretera Sant Sadurni-Gelida
08739-Subirats
Tel. 938 91 33 21

Camí de Reus, s/n
43391-Vinyols i els Arcs
Cambrils
Tel.: 977 360 836

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

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

Tel. 649 907 732

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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Carles Sala diu que hi ha marge
per construir perquè hi ha demanda
El secretari general d’Habitatge afirma que localitats com Cambrils, La
Canonja, Reus, Salou, Tarragona o Valls no disposen de suficients vivendes
El secretari general d’Habitatge i
Millora Urbana de la Generalitat de
Catalunya, el tarragoní Carles Sala,
es va reunir fa unes setmanes a Tarragona amb una vintena de promotors i constructors d’edificis en un
acte organitzat conjuntament per
l’APPCE (Associació Provincial de
Promotors Constructors d’Edificis)
i la FEGCO (Federació de Gremis
de la Construcció de les Comarques
de la provincia de Tarragona) en el
qual també hi va participar Josep
Donés Barcons, secretari general de
la Federació Catalana de Promotors
i Constructors d’Edificacions i José
Osuna, actual president d’APPCE i
de la FEGCO.
Sala va mantenir aquesta trobada
amb la intenció d’exposar les darreres novetats en el sector de la
construcció com son la nova certificació energètica dels edificis, la
nova llei d’habitatge i en general
tota la nova normativa que afecta
al sector de la construcció i que
els preocupa enormement. Sala va
voler tranquil·litzar als promotors i
els va dir que totes les normatives
s’estan fent amb la intenció de recolzar un sector clau i estratègic en
l’economia catalana fonamental per
superar l’actual situació. Tot i reconèixer que serà impossible recuperar el nivell de la construcció de fa
sis o set anys, Sala va dir que hi

Carles Sala, a l’esquerra, al costat de Josep Donés Barcons i l’actual president del gremi
de Promotors a Tarragona i de la FEGCO, José Osuna.

El polític va assegurar
que la rehabilitació i les
millores en l’eficiència
energètica dels edificis
poden ajudar a fer
repuntar al sector
ha marge per incrementar el número d’edificis que es van construir a
Catalunya l’any passat, que van ser
poc més de 5.000. En aquest sentit,
va explicar que el Govern ha elabo-
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rat un estudi a partir d’una sèrie de
paràmetres a tot Catalunya que afirma que hi ha 70 poblacions que necessitaran en els pròxims anys més
vivenda nova tot i que l’actual xifra
de vivenda nova per vendre a Tarragona és d’unes 13.000 vivendes.
D’aquesta setantena de poblacions
una desena es troben a Catalunya.
“Cambrils, La Canonja, Reus, Salou,
Tarragona, Tortosa, Valls i Vila-seca
són per ordre les localitats de les
comarques de Tarragona on hem
detectat aquesta mancança de vivendes a partir d’una dotzena de

INSTITUCIONS
paràmetres que hem establert ja
sigui per estructura de la població,
número de vivendes o demanda
turística, entre d’altres factors”, va
explicar Sala.
El màxim responsable d’Habitatge
de la Generalitat va afirmar que
l’any 2015 ha de ser l’any en el qual
els bancs del nostre país tornin a
donar crèdit per poder garantir les
operacions necessàries per reactivar
el sector de la construcció.
Pla del Dret a l’Habitatge
Sala va presentar a Tarragona davant els promotors el Pla pel Dret
a l’Habitatge que va reconèixer que
està ara mateix més enfocat a garantir el dret a mantenir l’habitatge
des d’un punt de vista social que
no pas en garantir la construcció
de noves vivendes. Amb tot, va dir
que el pla parteix de diferents eixos com poden ser la potenciació
de la rehabilitació, la recuperació de
la promoció en zones sense estoc i
demanda i la priorització del lloguer
i altres formes temporals.

El futur de la rehabilitació
En quant a la rehabilitació, Sala
va fer referència les grans possibilitats existents en la millora de
l’eficiència energètica dels edificis construïts i va posar com a
exemple el cas d’Alemanya on
s’han rehabilitat energèticament
més de 9 milions d’habitatges
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de forma totalment lliure, sense
subvenció, només amb crèdits
tous. En aquest sentit va voler
tranquil·litzar als promotors assegurant-los que la nova certificació energètica dels edificis
no ha de ser cap handicap en
el futur.

ACTUALITAT

Primers detalls oficials de BCN
World que s’estrenarà el 2016
Si no hi ha canvis, el projecte arrancarà amb un únic resort que ocuparà
300.000 m2 quadrats, un hotel de més de 1.000 places i un casino i un teatre
Després de mesos d’incògnites i de
misteris, finalment el projecte Barcelona World, que s’ha de situar en
els terrenys pròxims de Port Aventura entre Salou i Vila-seca, sembla
que comença a tirar endavant. Així
ho van anunciar fa unes setmanes
els principals inversors del projecte, que està previst que comenci a
operar com un únic resort, amb una
ocupació de 300.000 metres quadrats, un hotel de 1.100 places, amb
un casino i un teatre.
Finalment l’empresa Veremonte, la
impulsora del projecte, ha comptat amb la col·laboració inicial dels
operadors Melià, Value Retail i Melco, que aportaran entre tots fins a
1.000 milions de dòlars. La presentació a la premsa d’aquesta part del
projecte va despertar una gran expectació mediàtica.
En aquests moments, el projecte
inicial de Barcelona World utilitzarà
un únic resort dels quatre previstos inicialment amb una ocupació
del 10% dels terrenys disponibles.
“Comencem per aquest resort i ja
anirem fent”, va reconèixer el conseller delegat de la promotora Veremonte i president del complex,
Xavier Adserà. Teòricament aquest
resort começarà a construir-se a la

Presentació del projecte de Barcelona World, a les instal·lacions de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Veremonte, l’empresa
promotora del complex,
compta amb la
col·laboració financera
dels operadors Melià,
Value Retail i Melco que
aporten fins a 1.000
milions de dòlars
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tardor. Les previsions apunten que
podria generar fins a 5.000 llocs de
treball directes.
“Tenim l’edificabilitat, tenim els
operadors i tenim els diners, per
tant, comencem abans possible el
primer resort, perquè no té sentit
esperar que es completin la resta
de resorts”, va afegir Adserà. L’únic
que els manca als inversors són les
llicències per desenvolupar l’activitat, sobretot, la de joc, actualment
no permesa en aquests terrenys. A
part, Veremonte té previst construir

ACTUALITAT

Tributació a mida
L’avantprojecte adopta tota la normativa vigent a Catalunya pel que
fa a l’explotació i la pràctica d’activitats de joc i apostes, però introdueix algunes disposicions que afecten específicament els centres
recreatius turístics, com ara l’establiment d’una carta de drets i obligacions dels participants en activitats de joc. Pel que fa a l’àmbit
tributari, es fixa un tipus aplicable als casinos del 10%, que afectarà
també la resta de casinos que operen a Catalunya des del moment
en què s’iniciïn les activitats de joc al centre recreatiu de Vila-seca i
Salou. Un cop conclosa la fase d’informació pública, el Govern l’aprovarà i després es preveu que el projecte de llei arribi aquest mes de
juliol al Parlament per a la seva tramitació.
900 apartaments. Aquests, però, no
es construiran fins que no estiguin
venuts, amb la mirada posada en
mercats emergents. De fet, dels 766
milions d’euros d’inversió, Veremonte es finançarà a través d’entitats bancàries asiàtiques, a part del
capital que aportaran els tres socis.
Meliá, com a operador hoteler, Value Retail, que desenvoluparà les
zones de botigues, i Melco, com a
impulsor del casino, són les tres po-

tes que suportaran el primer dels
resorts promogut per Veremonte.
Avantprojecte
D’altra banda, els departaments
d’Economia i Coneixement, Territori
i Sostenibilitat i Empresa i Ocupació
ja han redactat l’avantprojecte que,
després de 20 anys de vigència,
“modifica i adapta a les necessitats
actuals” la llei sobre centres recreatius turístics, i que des de fa unes
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setmanes s’ha sotmès a informació
pública perquè es puguin presentar
les al·legacions pertinents.
Segons un comunicat dels departaments, les modificacions realitzades a l’avantprojecte permetran
la creació d’un complex hoteler,
de convencions, oci, entreteniment
i comerç, en la línia de les noves
ofertes turístiques que competeixen
a escala global.

ACTUALITAT

Satisfacció al territori després
de l’anunci de Barcelona World
Institucions i empresaris consideren que aquest projecte pot donar un nou
impuls a l’economia del Camp de Tarragona
Les reaccions que ha obtingut
l’anunci del projecte Barcelona
World han estat molt positives des
del punt de vista de l’empresariat i
de les institucions del territori, tot
i que inicialment el projecte només
contempla un dels sis resorts previstos inicialment.
La dimensió anunciada del projecte,
fins i tot en aquesta primera fase,
permet esbrinar que el seu desenvolupament tindrà un impacte positiu en l’activitat de l’aeroport de
Reus que, juntament amb el Port de
Tarragona, són les dues infraestructures bàsiques que actuen com a
motor econòmic del nostre territori.
Els prop de 900.000 viatgers que
l’any 2012 va tenir l’aeroport, s’haurien de veure augmentats substancialment pel factor de desestacionalització de l’oferta que incorpora
el nou centre d’oci i, sobretot, per
la vocació de captació de demanda internacional del nou ressort,
segons va explicar Isaac Sanromà,

A dalt, Gregori Salvat, president del Gremi
de la Construcció. A baix, Isaac Sanromà,
president de la Cambra de Reus.

president de la Cambra de Comerç
de Reus.
També Gregori Salvat, president del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp, s’ha mostrat content amb
l’anunci. “És evident que això pot
servir per reactivar l’economia del
territori i ha de permetre que tothom hi surti guanyant”, va assegurar Salvat que també espera que les
empreses del sector de la construcció del territori tinguin també un
paper en el moment de desenvolupar el projecte o en el manteniment
posterior que aquest tipus de centre genera.
Des de la CEPTA, el seu president
Josep Antoni Belmonte, també s’ha
mostrat convençut que el projecte
ampliarà el potencial del Camp de
Tarragona mentre els alcaldes de
Vila-seca i Salou també han mostrat la satisfacció per aconseguir un
projecte que es va iniciar fa 20 anys
amb l’arribada de Port Aventura, segons va recordar Josep Poblet.

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
alegre@instalalegre.com

www.aisladur.com
Especialites en reformes
i manteniments
C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
43206 REUS
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646 511 780

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

E-mail: raul_aisladur@hotmail.com
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Techos continuos o desmontables
Trasdosados - Tabiques pladur
Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
Todo tipo de decoraciones
Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

ECONOMIA

La construcció crea 450 llocs de
treball al juny a Tarragona
Les dades parlen de la creació de 3.800 llocs de treball en un més
tradicionalment bo, sobretot per la temporalitat del sector turístic
Les dades de l’atur a les comarques
de Tarragona donen un respir a l’actual situació de crisi i de precarietat
laboral. En aquest mes de juny, segons dades del Ministeri de Treball
a les comarques de Tarragona els
registres oficials parlen de 3.800
aturats menys, un descens de l’atur
del 5’2%. Actualment la xifra global
d’aturats a les comarques tarragonines és de 68.500 persones.
Aquest també ha estat el mes
de juny en què més ha baixat el
nombre de desocupats a Catalunya des que es tenen dades de
la seva evolució, concretament,
des de l’any 1996. És a dir, una

Dos operaris treballant en una obra a
Mont-roig del Camp.

xifra rècord que també es repeteix a la resta de l’Estat espanyol.
Així, segons el Ministeri de Treball
durant el mes de juny el nombre de
persones sense feina a Catalunya

ha baixat fins a les 617.288, el que
representa 24.878 persones menys
que al mes de maig. A Espanya, el
nombre d’aturats a dia d’avui és de
4.763.680, 127.248 menys que al
mes de maig (-2,60%).
Tarragona ha estat la tercera demarcació en disminució de l’atur en termes relatius. Així, les llistes del SOC
en aquesta demarcació s’han reduït
de 3.802 persones, el 5,25% menys
que el maig. En relació amb l’any
passat, l’atur a les comarques tarragonines segueix augmentant i en
aquest mes de juny de 1.706 persones, el 2,55% més que el mateix
mes de l’any passat.

mallafrè

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

Foment diu que les propostes de Reus
en matèria ferroviària són ‘coherents’
Una delegació reusenca encapçalada per l’alcalde presenta a la ministra Ana
Pastor la planificació ferroviària volguda des de la capital del Baix Camp
La ministra de Foment Ana Pastor,
va valorar com a «coherents», «sensates» i «raonables» les propostes
que l’Ajuntament de Reus li va fer
arribar al voltant de l’actualitat ferroviària. L’Ajuntament planteja, a
curt termini, l’extensió del Tercer Fil
fins a l’actual estació de Reus i la
posada en funcionament de l’Estació Central del Camp.
La reunió, que va tenir lloc a la seu
del ministeri a Madrid durant més
d’una hora, va comptar amb els
màxims representants del ministeri,
encapçalats per la pròpia ministra,
el secretari d’estat d’Inafraestructures, el secretari general d’infraestructures i el director general d’ADIF,
entre altres. La delegació reusenca,
encapçalada per l’alcalde, Carles
Pellicer, també va comptar amb la
presència de la primera tinenta d’alcalde, Alícia Alegret, i del regidor
d’Arquitectura i Urbanisme, Miquel

Reunió de la delegació reusenca al Ministeri de Foment a Madrid.

Domingo. A la reunió també hi han
assistit els diputats Jordi Jané i Pere
Macias.
La ministra i el seu equip van valorar molt positivament el document

18

juny 2013

de treball que li ha fet arribar el Govern de la ciutat, amb la proposta
que la Reus i la seva área directa
d’influència quedin connectades de
forma directa amb la xarxa d’alta

INFRAESTRUCTURES
velocitat a través del Tercer Fil. El
Govern de Reus va recollir el compromís de la ministra d’estudiar
tècnicament la proposta, entenent
que Reus no pot quedar aïllada de
la xarxa d’alta velocitat. Ana Pastor
va considerar la proposta coherent,
raonable i sensata.
Així mateix, la ministra va confirmar que l’Estació Central del Camp
continua figurant en els plans del
Govern de l’Estat. La construcció
d’aquesta insfraestrctura en cap cas
està desprogramada, i té un contracte viu, tot i que amb el calendari condicionat a la millora de la
situació econòmica.
El Govern de Reus valora satisfactòriament el resultat de la reunió i la
receptivitat del Minsiteri de Foment
a les propostes municipals. I, en
aquest sentit, es mostra molt esperançat davant la predisposició del
govern central a continuar treballant en la proposta i en trobar una
solució per garantir la connectivitat
ferroviària de la ciutat.

Obres de construcció de la nova estació del Corredor del Mediterrani a Cambrils.

Variant ferroviària i línia Reus-Roda
La proposta que l’Ajuntament de Reus reivindica com a opció de
futur definitiva és el nou traçat ferroviari per a mercaderies i trens
de llarg recorregut, al voltant de la variant de la C-14, amb accés
directe a l’actual estació i que enllaci amb la via Reus-Roda remodelada. És una opció de futur perquè no hipoteca els futurs creixements de la ciutat.
La recuperació de la via de Roda havia tingut el consens necessari
de tot el territori i de les administracions. La proposta està recollida
al Pla Territorial Sectorial del Camp de Tarragona i al Pla Director Urbanístic de les Comarques Centrals del Camp de Tarragona. A més,
la variant ferroviària és una opció avalada amb el procés participaciu d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Reus.

Bastides de qualitat al
servei del constructor.
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DISTINCIONS

Reus acull l’acte de lliurament
dels VII Premis Gaudí-Gresol
Xavier Trias, Lucía Etxebarria, Núria Espert, Carles Francino i Juli Soler, entre
altres, van rebre aquesta distinció en un acte amb més de 400 assistents

Tots els premiats que van rebre alguna de les distincions dels VII Premi Gaudí-Gresol que es van lliurar a Reus.

El passat 13 de juny va tenir lloc
a l’edifici del Tecnoparc, a la FiraReus, l’acte d’entrega dels Premis Gaudí-Gresol a la Notorietat i
l’Excel·lència. Aquesta ha estat la
setena edició dels guardons promoguts per la Fundació Gresol, amb el
suport de l’Ajuntament de Reus, i
que suposen una cita social de primer ordre. Aquests premis s’entreguen cada any amb la finalitat de
distingir a persones que han destacat en la seva trajectòria professio-

P

L’acte d’entrega va ser
conduït pel cantautor,
gastrònom i locutor
de ràdio Pere Tàpias,
així com també per la
periodista i presentadora
catalana, Elisabet Carnicer
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Salvador
Amorós Marimón
977 88 71 72
646 22 70 56
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nal i personal, pels seus mèrits i la
seva dedicació.
Més de 400 persones
L’èxit assolit en les edicions anteriors va encoratjar un any més a la
Fundació Gresol a organitzar de nou
aquesta trobada, que s’ha convertit
ja en una cita anual de referència
d’àmbit estatal i que enguany va
comptar amb més de 400 persones
inscrites a l’esdeveniment.
Els premis estaven estructurats en

DISTINCIONS

Sopar solidari i fons per a Càritas
Per primera vegada en la història dels Premis Gaudí-Gresol, el sopar posterior a l’acte d’entrega dels guardons va
ser de caire solidari. Sota el lema ‘Cap persona sense llar’
la direcció de l’esdeveniment va voler aportar el seu gra
de sorra recaptant fons que seran destinats a Càritas, la
qual amb aquest donatiu ajudarà a famílies en dificultats.
Aquesta idea va ser molt ben acollida, tan és així que moltes persones es van voler implicar en donar el seu suport
en l’organització de l’esdeveniment. És el cas d’un grup
important de restauradors locals van ser els encarregats
d’elaborar de forma totalment altruista els plats que es
van servir durant el sopar. A més, també es va contactar
amb proveïdors de matèria prima que van oferir els productes necessaris a baix cost.
Els presentadors Pere Tàpias i Elisabet Carnicer.

diverses categories: Administració,
Arquitectura, Ciència, Gastronomia,
Humanisme, Lideratge Empresarial,
Literatura, Ràdio i Teatre. En aquesta setena edició dels Gaudí Gresol,
els premiats van ser les següents
personalitats: Xavier Trias, alcalde
de Barcelona; Daniel Giralt Mira-

cle, crític i historiador de l’art, el
disseny i l’arquitectura; el químic
Rafael Foguet; l’empresari i impulsor d’elBulli Foundation Juli Soler;
Rafael del Río, president de Càritas
Espanyola; el president de Foment
del Treball Nacional, Joaquim Gay
de Montellà; l’escriptora Lucía Etxe-

barria, el periodista Carles Francino
i l’actriu Núria Espert.
L’acte d’entrega de premis va ser
conduït pel cantautor, gastrònom
i locutor de ràdio Pere Tàpias, així
com també per la periodista i presentadora catalana, Elisabet Carnicer.

VICTOR CATALË, 23. POL. AGRO REUS

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

Pellicer diu que Reus ha posat les
bases del canvi de model de gestió
L’alcalde de Reus fa balanç, al costat del seu govern, de la meitat de la
legislatura i assegura que la seva prioritat continuen sent les persones
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
acompanyat de la resta de regidors
del govern de Reus, va fer balanç
a mitjan de juny dels dos primers
anys del mandat 20111-2015. Pellicer va afirmar: «Avui fa dos anys
vam posar les bases del canvi de
model de gestió de l’Ajuntament
que té com a objectiu fonamental
un projecte de ciutat potent que
garanteixi de forma sostenible la
prestació de serveis als ciutadans.
I durant aquests dos anys de feina rigorosa, austera i prudent, amb
sacrificis per part de tothom, ho
estem aconseguint. L’atenció a les
persones en el marc d’un Reus fort
era, és i serà el centre del nostre
full de ruta».
Pellicer va destacat algunes accions
i programes emblemàtics: L’atenció
a les persones que més pateixen les
conseqüències de la crisi econòmica
és una prioritat del govern. Pellicer
van destacar en aquest àmbit la feina feta en matèria d’habitatge i alimentació, amb programes pioners
com la Borsa de Lloguer Assequible,
el Servei de Mediació Hipotecària.
Pellicer va incloure la dinamització
econòmica en les polítiques d’atenció als ciutadans i, en aquest àmbit
va destacar accions de govern com
la política fiscal moderada, les bonificacions d’impuls econòmic o les
noves línies de subvencions i reduc-

L’alcalde de Reus Carles Pellicer, acompanyat de tots els regidors que formen part
de l’equip de Govern que encapçala des de fa dos anys.

cions de canons i taxes.
segura. Els serveis de neteja, l’or«La projecció exterior de Reus, és denació del mobiliari urbà i totes
fonamental per la reactivació eco- les mesures per evitar els actes innòmica de la ciutat i del territori», cívics, el microurbanisme i la policia
va afirmar l’alcalde, i va afegir que de proximitat són accions constants
s’estan començant a recollir els fru- per mantenir un adequat nivell de
ïts de l’impuls de l’Agència Reus qualitat de la ciutat, va dir.
Promoció
per
rendibilitzar els
atractius comercials,
turístics,
culturals i posant en valor la
• ENERGIES RENOVABLES
• GEOTÈRMIA
marca Reus. PeBaix del Carme, 51
• AEROTÈRMIA
43205 REUS
llicer va destacat
• TERRA RADIANT
info@instalgirona.com
• ESTUDIS ENERGÈTICS I TERMOGRÀFICS
l’esforç per man• LOCALITZACIÓ DE CABLES SOTERRATS
Tel. 977 310 733
• ELECTRICITAT
tenir la ciutat
Fax 977 331 273
• FONTANERIA
Mòbil 609 308 973
• GAS
neta, ordenada i
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Mas Carandell estrena web amb
accés més àgil a l’oferta formativa
Amb nou domini (www.mascarandell.cat), també facilita la borsa de treball
El Mas Carandell ha remodelat el
seu web, amb un nou domini (www.
mascarandell.cat), amb un format
més proper i corporatiu, que potencia la marca Mas Carandell, a
la vegada que informa de tots els
serveis que oferiex des de l’Institut
Municipal de Formació i Empresa
i la Fundació Formació i Empresa.
El nou web es basa principalment
en els serveis que ofereix tant a les
persones com a les empreses.
El regidor d’Innovació, Empresa
i Ocupació, Marc Arza, afirma que
“els canvis que hem introduït al
web responen a la voluntat d’adaptar l’oferta virtual del Mas Carandell
a la seva vocació de servei, facilitant encara més l’accés a la informació que més ens demanen els
usuaris, especialment en l’actual
context econòmic: recerca de feina,
borsa de treball i oferta formativa”.
El nou web facilita l’accés a la borsa

de treball, a les
accions d’orientació i ocupació, als cursos
de formació, als
cursos de formació on-line, al
butlletí electrònic empresarial,
a la pàgina reus.
cat, etc... Destaca especialment
la informació per
a la recerca de
feina; així com
el cercador de
cursos; i la consulta d’horaris,
preus i requisits
de matriculació.
A través dels baners directes, els
usuaris trobaran la informació relativa a la oferta formativa, el campus virtual moodle, cursos on-line

ATT

A
arnigreen

G

& 619 244 720

d’Aula Mentor, l’Acreditació de competències, l’Escola de persones
adultes Marta Mata i l’Observatori
econòmic de l’Ajuntament de Reus.

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

ATT

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.

Telf: 977611057
www.andamiostejeda.com
Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT
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Èxit de la jornada tècnica a Coasa
sobre estructures prefabricades
El ponent va ser el Lluís González, director tècnic de l’empresa Prefabricats
Pujol i gran coneixedor de la matèria, que va presentar les novetats del sector
El passat dijous dia 6 de juny es
va celebrar a les instal·lacions de
l’empresa constructora Coasa de
Reus, a la zona del Tecnoparc, la II
Jornada Tècnica Coasa ‘El món de
l’estructura prefabricada’, una jornada que va anar a càrrec del ponent
Lluís González, director tècnic de
l’empresa Prefabricats Pujol, ponent
per a la redacció de la LOE i membre de l’associació de constructors
estructurals.
L’assistència a aquesta jornada tècnica va ser massiva, omplint-se la
sala de juntes de l’empresa reusenca en tot el seu aforament, bàsicament format en aquesta ocasió per
arquitectes i enginyers de les nostres comarques, que van intentar
resoldre amb els tècnics de Prefabricats Pujol tots els dubtes generats per l’aplicació a les obres de
les estructures prefabricades.
L’objectiu d’aquestes jornades era
la de respondre els dubtes que es
puguin anar plantejant. Així, en el
transcurs de la jornada es va parlar de les solucions existents per la
industrialització de l’edificació; Com
es col·loquen aquests materials?
Quines característiques i garanties
tenen? Quina estructura respon millor a les teves necessitats? Quines
opcions hi ha per una obra nova? I,
per últim, quines opcions hi ha per
a la rehabilitació d’estructures?

Lluís González, director tècnic de Prefabricats Pujol, durant la seva intervenció a la
jornada tècnica de Coasa.

Tant el responsable de Prefabricats
Pujols com des de l’empresa organitzadora, Coasa, es va respondre
a totes aquestes preguntes plantejades amb el lliurament de material gràfic, la visualització d’exemples de col·locació dels elements
a l’obra, diferents solucions per a
obres (industrials, residencials, comercials,...etc.) i exposició de solucions constructives.
Després del torn de preguntes, el

col·loqui interactiu, propostes i preguntes es va fer la cloenda de les
jornades al voltant de quarts de vuit
de la tarda, dues hores després de
l’inici de les mateixes. Segons expliquen des de Coasa, la satisfacció
dels assistents a la jornada va arribar al 84% segon el qüestionari que
valorava la presentació del ponent,
els mitjans materials i tècnics, la
durada de l’acte, les instal·lacions
i el profit que se’n va treure i, per

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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Dues imatges dels assistents a la jornada tècnica organitzada per Coasa,
que van tenir l’oportunitat de parlar directament amb els responsables de
Prefabricats Pujol per aclarir dubtes.

últim, la qualitat de la sessió.
Els assistents van a proposar nous
temes per a les pròximes jornades
que Coasa estudiarà per tal de respondre a les necessitats dels assis-

tents en la propera jornada en la
qual ja s’hi està treballant.
Abans d’aquesta jornada sobre estructures prefabricades, l’empresa
constructora Coasa ja havia orga-

nitzat una altra jornada tècnica, en
aquella ocasió dedicada als paviments continus, que va anar a càrrec de Joan Ibáñez, director tècnic
de Pavindus.

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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Hotel-Hostal Sport, més de
90 anys fent història des de Falset
Aquest establiment hoteler del Priorat es dedica amb cos i ànima a fomentar
l’enoturisme i els actius culturals, paisatgístics i històrics de la comarca
L’Hotel-Hostal Sport de Falset, amb
més de 90 anys d’història, es dedica a fomentar l’enoturisme i els
actius culturals, paisatgístics i històrics de la comarca, fent una aposta
decidida pels vins catalans i la gastronomia de proximitat. Recentment
ha rebut el Certificat d’Excel·lència
2013 de Tripadvisor i l’Accèssit al
Premi a l’Excel·lència Enoturística
per Restauració i Allotjament CEPTA
2013.
Al restaurant hi trobem cuina de
mercat, prioratina i en constant
evolució. Obre els 365 dies de
l’any, inclosos els festius, i un any
més exhibeix el distintiu de la Guia
Michelin 2013. Un 90% dels plats
de la carta són propis del receptari català i un 90% dels productes
utilitzats en l’elaboració dels plats
són produïts a Catalunya. Els plats
més emblemàtics són el mandongo, la truita amb suc, el pollastre a
la catalana, els peus de porc amb
cargols, les galtes de porc guisades
amb figues, el pollastre al vi del Priorat i l’amanida amb embotit de la
comarca. Plats elaborats amb productes denominació d’origen i indicació geogràfica des de l’anxova de
l’Escala, a l’avellana de Reus o el
calçot de Valls.
Són molt anomenats també els esmorzars de forquilla i vi que prepara
sempre que el client ho demana.

Una de les sales de l’HotelHostal Sport on es fan tastos i
activitats relacionades amb el
món del vi. A baix, una de les
habitacions de l’establiment.

A l’Sport trobem una carta amb més
de 238 referències que ha rebut el
premi Cartaví 2012 al restaurant de
Tarragona amb la millor carta de vi
en la categoria de preus de 18 a 40
euros. La majoria són referències de
la DOQ Priorat i DO Montsant, però
també en tenim d’arreu del món.
L’hotel compta amb 28 habitaci-

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

ons, una de les quals és suite. Hi
ha wifi a tot l’establiment i empra
les xarxes socials per difondre totes
les activitats, les que fan als salons
polivalents, el jardí i la terrassa per
a tot tipus de públics, des de particulars, a empreses i entitats. Un
espai amb història per assaborir el
Priorat i viure’l sense presses.

ferros poch, s.a.
Pol. Ind. de Constantí - Av. de les Puntes, s/n - 43120 CONSTANTÍ
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52 - a/e: fpoch@ferrospoch.com
www.ferrospoch.com

C. Sant Antoni 13 - Tel. 977 85 00 59
Fax 977 76 88 14 - 43330 RIUDOMS
oficines@vivers-jordis.com
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Aigües de Reus millora l’eina de
gestió per optimitzar el consum
Permet avaluar el consum segons els processos de cada empresa i comprovar
si s’adapten a les expectatives de consum o si hi ha problemes tècnics
Aigües de Reus ha introduït millores
per fer més eficient l’eina de gestió
que permet als grans consumidors i
empreses de Reus avaluar minuciosament la seva despesa d’aigua. Els
canvis permeten als clients de la societat municipal analitzar i comparar
les dades amb més facilitat. L’eina
permet detectar els consums irregulars, excessius o derivats d’avaries,
i optimitzar així un recurs escàs i
d’importància pel que fa al compte
d’explotació d’algunes empreses.
Els grans consumidors d’Aigües de
Reus són aquells que consumeixen
més de 150 m3/mes. D’aquests,
aproximadament un 50% ja dispo-

La societat municipal preveu que
abans de finals de 2013, tots els
consums superiors a 150 m3/mes
disposin d’equips necessaris perquè puguin fer us d’aquesta eina.

sen de comptadors electrònics que
permeten obtenir informació detallada d’un consum, i un 40% ja tenen emmagatzemades dades i històrics que permeten fer una anàlisi
rigorós del seu perfil de consum.
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Eina adaptable
L’eina de gestió dels grans consums
és adaptable a les necessitats de
cada empresa, segons la informació
que desitgi consultar. Permet avaluar el consum d’aigua segons els
processos de cada empresa i comprovar si s’adapten a les expectatives de consum. Així mateix, es pot
calcular el consum d’aigua en funció
dels processos productius actius.

OPINIÓ

L’especialista respon
Miquel Benabarre Casals.
Secretaria General ACTIVA MUTUA 2008

Una institució jurídica
per a protegir els ciutadans
Mentre escric aquestes línies ha donat la coincidència que els serveis
de recaptació de la Seguretat Social
han precintat a la capital de l’Estat
la bodega d’un restaurant regentat
per un dels cuiners amb més prestigi en el món. L’actuació administrativa es va realitzar mentre es servien diversos àpats.
No cal anar més enllà en el temps,
per trobar que una megaestrella
del futbol era portada de tots els
diaris del món per que havia estat
querellat per no declarar tots els
seus ingressos a la hisenda pública.
Com també fa pocs dies una saga
familiar catalana es veia sotmesa a
l’inici d’actuacions de caire penal,
per deutes amb l’hisenda pública.
Casualment era a Madrid el dia que
Sergi Arola va veure com li bloquejaven la seva activitat, però mentre em menjava una pizza al carrer
Hortaleza de Madrid, prop de la seu
d’un dels sindicats més representatius d’Espanya, no he pogut sinó
pensar en la sort del cuiner ara caigut en desgràcia, i més que amb
ell, amb els 14 treballadors que avui
s’han quedat sense poder treballar.

En un Estat social, democràtic i de
dret la llei ha de ser igual per a
tots. És un dret fonamental que ens
empara a tots els ciutadans amb
independència de qualsevol altra
circumstància, és un principi que
obliga a l’administració en qualsevol de les seves actuacions. Res
hem d’objectar a l’actuació administrativa d’assegurar el cobrament
dels deutes.
Qüestió d’aparença
Una altra qüestió és l’aparença de
que els òrgans administratius actuen per igual, ho dic al fil d’entitats
esportives, o millor dit d’entitats
mercantils que es dediquen a l’explotació de l’esport de masses, que
amb un deute ingent i obscè davant
l’erari públic, continuen amb la seva
activitat sense cap incidència i permetent-se el luxe de realitzar fitxatges milionaris.
No és aquest el debat que vull exposar, el de si som tots iguals davant la Llei, el que vull proposar,
com a ciutadà, és una reflexió sobre
la capacitat coercitiva que l’Estat
pot utilitzar per fer complir la Llei.

Si observem la Llei de lluita contra
l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, o bé la Llei Orgànica
que modifica el Codi Penal en matèria de frau fiscal o social, podem
entendre que la capacitat d’investigació, aplicació de mesures cautelars i executivitat de les decisions
administratives, per part dels òrgans de l’administració, és aclaparadora, qualsevol error, per mínim
que sigui, es paga molt car.
Caldria que alhora que es reforcen
les potestats administratives de coerció, s’incrementin els mecanismes
de protecció dels drets dels ciutadans, de forma que qualsevol desviació en el recte compliment de la
Llei per part de qui està obligat a
aplicar-la sigui ràpidament corregit,
o per la pròpia administració, o pels
Tribunals de Justícia.
O és que la declaració de que som
un Estat Social, Democràtic i de
Dret és això, una declaració d’intencions?, o tal com creiem alguns, és
una institució jurídica destinada a
protegir als ciutadans, garantint la
seva llibertat?

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 Reus Viu el Vi 2013 tanca amb
una massiva afluència de públic
La mostra de vins de les DO de l’àmbit de la Cambra de Reus aconsegueix
vendre més de 50.000 tastos i prop de 30.000 degustacions de menjar

Imatge de la gran afluència de visitants a la fira. Al costat, René Barbier i Isaac Sanromà, saludant a un dels expositors.

La fira Reus Viu el Vi 2013, organitzada per la Cambra de Comerç de
Reus, va superar novament les xifres d’assistència de l’última edició
el que suposa un nova demostració
de la capacitat d’atracció del certamen. Ho demostra la venda de pacs
de tast que ha superat les 10.000
unitats, la xifra assolida l’any passat. Pel que fa a les degustacions
de menjar se n’han servit prop de
29.500, superant en aquest cas la
xifra de l’última edició. A destacar

que el dissabte es van batre també tots els registres comptabilitzats
fins ara en una sola jornada, incrementant en un 20% el rècord assolit fins ara, corresponent al dissabte
de l’edició 2012.
Queda clar que el certamen –en
l’actual format i durada- difícilment
pot créixer en xifres absolutes encara més. És materialment impossible atenent també les limitacions
de l’espai i la durada de la fira.
Per això el president de la Cambra,

Isaac Sanromà, va voler subratllar “com d’important és mantenir
aquest nivell de xifres totals el que
corrobora el posicionament de la
Reus Viu el Vi com una de les fires
amb més poder d’atracció de tot el
país.” Per això Sanromà apunta que
l’objectiu de l’organització per futures edicions passa per “incrementar
encara més la singularitat d’aquesta fira amb activitats paral·leles que
puguin refermar la referència del
certamen.”
-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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Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria de Nostre Pare Jesús a la
Columna i de la Germandat de Sant Antoni de Pàdua

Juny, Corpus i Sant Antoni
Com a cloenda dels actes principals
de la Confraria de Nostre Pare Jesús
a la Columna, a banda de la participació en els diversos actes de la
Setmana Santa de Reus, cada any
participem en la solemne processó
de Corpus. Aquest any vaig tenir
l’honor de portar l’estendard acompanyat de dos membres de la junta:
Pere Vidiella i Miquel Vilella.
La processó de Corpus sembla un
preàmbul de la Festa de Sant Pere,
per la proximitat de la mateixa i pels
elements festius que l’acompanyen.
Considero que aquesta processó té
una manca de ritme, amb aturades
reiterades i excessives. Amb tot, fa
goig de veure les catifes de flors i
encenalls pintats que trobem en el
seu recorregut a banda de la importància de la mateixa processó per la
veneració de Crist.
La Germandat té l’honor de col·
laborar amb el Gremi del Baix Camp

en la celebració de la festa patronal. Cal destacar la Missa de Difunts
que es va celebrar a la Sang. Aquesta missa la celebrem per recordar
als membres del Gremi, Germandat
i Confraria difunts, motiu pel qual
esperem una presència més destacada en la propera celebració.
El dia 13 és el dia gran de la nostra
festa, malauradament aquest any
el conveni col·lectiu la va convertir
en una festa mòbil, o sigui que era
considerat dia feiner, això comporta
que preparem un acte festiu un dia

Fa goig de veure les
catifes de flors i encenalls
pintats que trobem en el
recorregut de la processó
de Corpus

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

en el que la majoria dels agremiats
estan treballant.
La missa, a banda d’una certa estranyesa inicial per la rapidesa del
sermó i per un cert malestar del
mossèn per causes alienes al Gremi, va cloure amb el tradicional repartiment de clavells i estampes. En
aquest punt torno a insistir que és
important que fóssim més els que
ens apleguéssim en aquest acte.
Son temps difícils per tots, però ara
és quan hem de demostrar la singularitat que representa el Gremi del
Baix Camp respecta a d’altres associacions empresarials i la Germandat de Sant Antoni de Pàdua com a
part col·laboradora i filla del mateix
Gremi de no caure en el desànim i
celebrar la festa Patronal com pertoca i com han fet el que ens han
precedit, per això us animo a dir
ben fort:
Visca el Gremi i visca Sant Antoni!

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom

C.P.

Domicili

Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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AFILIACIÓ

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos - 43202 REUS
Tel. 977 32 30 13 - Fax 977 33 00 96
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.com
www.gremiconstrucciobaixcamp.com

Núm./Ref:

a omplir pel Gremi

DADES DE L’EMPRESA
Nom empresa

NIF

Domicili

C.P.
Telèfon

Població

Fax
Tel. Mòb.

E-mail
Representant legal
DNI del representant legal

Data naixement

Càrrec
Núm. patronal Seguretat Social

DADES BANCÀRIES
Quota

Banc

Oficina

Dig. Control

Número de compte corrent
Signatura i segell de l’empresa

Data afiliació
a omplir pel Gremi

Conforme l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals
proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de GREMI DE LA CONSTRUCCIÓ DEL BAIX CAMP amb la finalitat
d’agilitzar la nostra gestió i servei, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti al contrari.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent
adreça: C/ Alcalde Joan Bertran, 13-15 43202 REUS
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol
variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

31

juny 2013

Prades
La Febró

Agrupa els constructors i empresaris de la comarca
per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i
posa a disposició dels seus agremiats els serveis de:

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

La Selva del Camp
Maspujols
Riudecols
Almoster
Les Borges del Camp
Castellvell

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

Vilanova d’Escornalbou
Montbrió del Camp
Vinyols i els Arcs
Colldejou
Montroig del Camp
Cambrils

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí
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