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El proper dissabte 14 de juny, un dia després de la diada de Sant Antoni de Pàdua, celebrarem una nova edició de l’homenatge als companys del Gremi de la Construcció del
Baix Camp que aquest any han deixat la professió per jubilació. En aquesta edició els
tres homenatjats seran Francesc Altés Vives, de les Borges del Camp, Lluís Plana Cabré de
Vila-seca i Pere Vidiella Borràs de Reus. Sens dubte el sopar serà una bona oportunitat
per poder compartir experiències i vivències de tota una vida dedicada a un ofici que en
aquestes dècades ha sofert un canvi espectacular.
El sopar, que enguany es fa coincidir amb la 44ena edició del Concurs Intercomarcal de
Paletes, que se celebrarà el mateix dissabte 14 a partir de les nou del matí al Passeig
Misericòrdia de Reus (a tocar de la plaça de la Pastoreta), arriba en un moment en que
sembla que alguns indicadors macroeconòmics començen a canviar la tendència apuntant
a xifres positives després de mesos i mesos de males notícies. Les dades de l’atur comencen a millorar, finalment s’ha desbloquejat el projecte del centre comercial de Metrovacesa
i el Parlament de Catalunya ha donat llum verda als canvis necessaris per poder executar
el projecte de Barcelona World a les localitats de Vila-seca i de Salou, a tocar de Port
Aventura.
Totes aquestes dades, teòricament positives, s’han de confirmar amb la creació d’ocupació
i riquesa entre els ciutadans, dues realitats que són necessàries perquè després puguin
revertir en les empreses del territori, permetent al mateix temps als seus treballadors i
propietaris poder-se jubilar tal i com fan els tres homenatjats i no hagin de plegar abans
d’hora perquè el mercat no pugui mantenir aquestes empreses.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Enllestides les obres d’adequació i millora del refugi de la Patacada.

El Gremi de la
Construcció no es fa
responsable de l’opinió
dels seus col·laboradors en
els treballs publicats,
ni s’identifica
necessàriament amb la
mateixa.
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ACTUALITAT EMPRESARIAL

Enllestides les obres d’adequació
i millora del refugi de la Patacada
L’empresa reusenca Jordi’s Cabré ha estat l’encarregada d’executar les
obres. El refugi tornarà a obrir les portes durant les festes de Sant Pere
El proper divendres 20 de juny tindrà lloc la reobertura del refugi antiaeri construït durant la Guerra Civil
a la plaça de la Patacada després de
les obres d’adequació i millora que
s’han realitzat en les últimes setmanes i que han anat a càrrec d’una
empresa del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Jordi’s Cabré SL.
El projecte d’adequació de l’antic
refugi s’havia previst en un principi
per un import de 52.000 euros, tot
i que finalment va ser adjudicat, a
la baixa, per 33.500 euros. Aquesta
acció de millora està inclosa en el
pla d’inversions municipal 2014 de
l’Ajuntament de Reus i servirà per
tenir les instal·lacions en condicions
i garanties perquè se’n pugui fer un
ús correcte.
Els treballs de millora
Els treballs al refugi de la Patacada tenien com a principal objectiu
adequar les instal·lacions a les previsions d’emergència perquè aquest
espai patrimonial pugui ser visitable i serveixi com a equipament per
conèixer els fets relacionats amb el
període històric de la Guerra Civil.
En paral·lel s’han portat a terme millores a les instal·lacions elèctriques
malmeses per adaptar-les a les condicions d’humitat dels espais subterranis del refugi i s’ha completat
el sistema de ventilació i extracció
d’aire de tot el recinte.
Jordi Cabré, responsable de l’empresa, ha explicat que “s’ha obert una
sortida d’emergència al carrer Pere
d’Òdena, a tocar del carrer Sant Llorenç”. Per fer-ho s’ha enderrocat la
vorera de paviment de pedra natural, la solera de formigó i el sostre forjat industrialitzat de formigó
armat existent al costat dret fins
trobar l’antiga boca. S’ha realitzat

Interior d’una de les galeries del refugi de la Patacada de Reus

Aquesta acció de millora
està inclosa en el pla
d’inversions municipal
2014 de l’Ajuntament de
Reus
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una adequació d’obra amb mides
d’obertura i reforç amb estructura
metàl·lica, amb una tapa metàl·lica
antilliscant de sortida d’emergència
i també una escala per sortir a l’exterior i ventilacions per l’interior.
A la mateixa boca de sortida s’ha
instal·lat un passamà d’inoxidable
per seguretat a la pujada, així com
també a l’entrada principal s’ha col·

ACTUALITAT EMPRESARIAL

locat un nou passamà d’inoxidable
per seguretat del visitant. Com a
adequació final s’ha realitzat una
neteja manual del paviment de tots
els conductes visitables. Jordi Cabré
també ha afegit que s’ha tret runa i
netejat bona part del circuit de passadissos interns.
Per fer visitable i segur el refugi de
la Patacada, s’han col·locat noves
llums d’emergència i llums protegits
amb cos metàl·lic tipus florescent
pel marcatge del pas dels visitants.
Finalment, per guiar el visitant en
cas d’emergència s’han col·locat
uns pictogrames indicatius amb diferents indicacions per seguretat i
també s’han instal·lat uns extintors
per assegurar el visitant en cas d’incendi.
Visites teatralitzades
Els dies 20, 21 i 22 de juny, coincidint amb la Festa Major de Sant
Pere, tindran lloc de set a nou del
vespre diferents visites teatralitzades al refugi de la Patacada. Amb
l’obertura al públic del refugi antiaeri de la Patacada es recupera
un bocí més de la nostra memòria
històrica lligada a la Guerra Civil.
El passeig per l’interior del refugi
ens posa, encara que sigui només
per uns minuts, en la pell de les
persones que vivien amb l’angoixa
de veure com les bombes que es
llançaven des del cel podien arrabassar-los la casa, la feina i, fins i
tot, la vida. L’aforament és limitat i
les entrades es venen a l’oficina de
Turisme al preu de 3 euros.

A l’esquerre, operari treballant en la millora de la instal·lació elèctrica del refugi de la
Patacada. A la dreta, indicació original escrita durant la Guerra Civil, indicant la direcció
del municipi de Falset.

La visita al refugi
Al refugi de la Patacada, s’hi accedeix a través d’unes escales
que porten al visitant a una sala
de nova construcció, situada a
uns 9 metres de profunditat, al
fons de la qual es troba l’entrada a les galeries del refugi que
tenen uns 500 metres i amb una
capacitat per a 1.200 persones
tot i que durant alguns bombardejos va acollir més de 2.000
reusencs. El sostre d’aquesta
sala coincideix amb el nivell de
la superfície, cosa que permet al
visitant visualitzar la profunditat
real del refugi.
Aquesta sala acull l’espai permanent «Reus sota les bombes», de
recepció i interpretació del refugi
de la Patacada, que s’estructura en tres àmbits: la contextualització històrica, la galeria dels
bombardeigs i la galeria de la
destrucció.
S’hi troba també un panell informatiu il·lustrat amb imatges inèdites sobre les conseqüències
dels bombardeigs feixistes sobre
Reus, la construcció de refugis i
la dura vida quotidiana a la ciutat, procedents del Fons Ramon
Perera, conservat a l’Arxiu de
l’Abadia de Montserrat.
També s’hi mostren plànols mu-
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nicipals de l’època sobre el refugi
de la Patacada, la xarxa de refugis a la ciutat i els efectes dels
bombardeigs al casc urbà.
A la Galeria dels Bombardeigs
es mostren vuit fotografies aèries de 150 x 100 cm realitzades
per la tripulació dels bombarders
italians de l’Aviazione Legionaria
delle Baleari (procedents de l’Arxiu Àngelo Emiliani, de Faenza,
Itàlia) que plasmen el moment
de l’impacte de les bombes sobre la ciutat de Reus. Les imatges
corresponen a vuit bombardeigs
realitzats entre gener i juny de
1938. Un peu identifica el dia i
l’hora de l’atac i les seves principals conseqüències com ara la
destrucció parcial d’un edifici tan
emblemàtic com la Casa Navas.
El tercer àmbit és la galeria de la
destrucció. La secció d’un cub de
143 x 143 cm. que sobresurt d’una
de les parets de la sala presenta
les imatges retroil·luminades de
la devastació de la ciutat, procedents de diversos fons i arxius.
Les fotos estan inserides en una
quadricula de cinc quadres per
costat i mostren la destrucció
de tot tipus d’edificis provocada
pels bombardeigs.

ACTUALITAT GREMI

Arriba el 44è Concurs
Intercomarcal de Paletes de Reus
La competició se celebrarà el dissabte 14 de juny a partir de les nou del
matí al Passeig Misericòrdia, tocant a la plaça de la Pastoreta
El proper dissabte 14 de juny a partir de les nou del matí tindrà lloc
al Passeig Misericòrdia de Reus el
44è Concurs Intercomarcal de Paletes que organitza el Gremi de la
Construcció del Baix Camp cada dos
anys coincidint amb la festa patronal de Sant Antoni de Pàdua.
Les parelles de paletes, integrades
per un paleta i un manobre, opten
a un primer premi valorat en 350
euros per parella. El segon premi
tindrà 200 euros de dotació econòmica mentre que la tercera parella classificada s’endurà 150 euros.
També hi haurà un premi especial
per parelles menors de 21 anys.
L’organització espera la presència
d’una dotzena de parelles.
En aquesta ocasió caldrà construir
un element o fer un treball propi de
l’art de mestre de cases, els materials seran ceràmics normals i se’n
subministrarà la quantitat necessària. El jurat facilitarà als participants
un plànol de l’obra a realitzar a
escala 1:10. El plànol contindrà la
planta, els alçats i les seccions necessàries per definir l’obra, amb les
mides bàsiques acotades, la descripció de les instruccions que es
considerin oportunes i també una
perspectiva aclaridora.
El concurs començarà a les nou del
matí i finalitzarà com a molt tard
una hora després que la primera
parella hagi finalitzat el treball i el
jurat l’hagi acceptat. En tot cas el
concurs s’allargarà durant un període màxim de 4 hores. A partir
d’aquí el jurat començarà la seva
deliberació i posteriorment es farà
el lliurament de premis i obsequis.
El Concurs Intercomarcal de Paletes està organitzat pel Gremi de la
Construcció del Baix Camp amb el
patrocini de la Fundación Laboral

Imatge de la darrera edició del Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus

de la Construcción (FLC) i la col·
laboració d’institucions, mitjans de
comunicació i empreses del sector
Festa patronal
El concurs de paletes forma part
dels actes de la festa patronal de

El concurs començarà
a les nou del matí i
finalitzarà com a molt tard
una hora després que
la primera parella hagi
finalitzat el treball i el
jurat l’hagi acceptat
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la Germandat de Sant Antoni de Pàdua que comença el dimecres 11 de
juny amb una missa a l’església de
la Puríssima Sang en sufragi dels difunts de la Germandat, del Gremi i
de la Confraria. El divendres 13 de
juny a les 12.00h, coincidint amb la
diada de Sant Antoni, es farà el Solemne Ofici a la Priorat de Sant Pere
i s’acabarà amb el repartiment de
clavells i estampes commemoratives. A l’endemà hi haurà el Concurs
de Paletes i al vespre a l’Hotel NH
se celebrarà el sopar homenatge als
jubilats del Gremi: Francesc Altés de
les Borges del Camp, Lluís Plana de
Vila-seca i Pere Vidiella de Reus.

L’optimista

El nom de la cosa
Enric Alfonso. Periodista

- 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
Pol. Ind. Agroreus C/ Cornudella del
Montsant, 35 43206 REUS
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

Denominar Barcelona World (o BCN te turístic polèmic atesa la seva orientaWorld) a un recinte situat al bell mig de ció. M’hi jugo un cigró que si el topònim
la demarcació de Tarragona és tan ab- s’hagués associat al parc temàtic Ferrari
surd com afegir-li el topònim Pirineus a Land, que també s’ha de construir a la
una estació de tren situada a la planura Costa Daurada, l’Ajuntament de Barcelodel Segrià. Ni en un cas ni en l’altre el na no s’hi hauria oposat mai de la vida,
nom fa referència al lloc amb què un es com tampoc no ho va fer quan es va
troba quan hi arriba. I ni tan sols s’hi és decidir utilitzar el nom de la ciutat coma prop: més d’una hora en cotxe de Bar- tal per a uns jocs olímpics d’hivern amb
celona World a Barcelona i més de dues l’epicentre esportiu al Pirineu gironí i
des de la parada ferroviària de Lleida- lleidatà.
Pirineus fins a la pista d’esquí més L’innegable prestigi del segell Barcelona
propera. Però són coses del màrque- també ha propiciat la conversió del Cirting publicitari, sovint disposat a cridar cuit de Catalunya en Circuit de Barcelona-Catalunya, o
l’atenció mitjanla Costa del Maçant estratègies
resme en Costa
sustentades en Denominar Barcelona World (o
de Barcelonala màxima que BCN World) a un recinte situat
Maresme, dos
la fi justifica els
indrets que, per
mitjans, enca- al bell mig de la demarcació de
bé que s’ubira que sigui a Tarragona és tan absurd com
quen a les cobase de desoriafegir-li el topònim Pirineus a
marques barceentar el consuuna estació de tren situada a la
lonines, ja han
midor.
perdut la seva
Dubto,
però, planura del Segrià.
denominació
que finalment
històrica origiel centre de
lleure i joc Barcelona World s’inauguri nal (gosaria a dir que per sempre).
amb aquesta denominació, i no pas per- Arribats a aquest punt, potser el més
què els seus promotors s’hagin conven- pràctic fóra que el nostre país deixés
çut que els dos municipis on s’empla- de dir-se oficialment Catalunya i s’optés
çarà (Salou i Vila-seca) no tenen res de pel topònim de la capital, la imatge de
barcelonins, sinó pel rebuig de l’Ajunta- marca de la qual està molt millor posiciment de Barcelona al fet que el complex onada a escala internacional.
de casinos es digui igual que la seva Qui sap si, d’aquesta manera, multiplicaríem de forma exponencial el nombre
ciutat.
En aquest sentit, l’alcalde de la capital de turistes estrangers per tot el terricatalana, Xavier Trias, ha declarat que tori i rebríem un requitzell inacabable
“és absolutament ridícul que algú vulgui d’ofertes de multinacionals deleroses
posar el nom de Barcelona a una cosa d’invertir els seus calerons als pobles
que no està a la província de Barcelo- i ciutats del nostre rebatejat país. I qui
na”. Un raonament d’allò més lògic, si sap si, gràcies a haver canviat el nom de
bé en el cas que ens ocupa els motius la cosa, mig món avalaria per fi el nosreals del consistori són uns altres: des- tre dret a l’autodeterminació. Barcelona,
vincular la marca Barcelona d’un projec- proper estat d’Europa!
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OCUPACIÓ

L’atur baixa un
3,1% al maig a
Tarragona

………………………………………………………………………………

La construcció i la indústria han creat
300 llocs de treball en l’últim mes
Segons dades publicades fa uns dies pel Ministeri de
Treball, la llista de desocupats s’ha reduït en unes 2.230
persones a les comarques tarragonines. Actualment hi
ha uns 68.250 aturats a la demarcació.
En termes interanuals les xifres són encara més positives: respecte ara fa un any l’atur ha caigut un 5,6% a
Tarragona, el que es tradueix en unes 4.100 persones.
Al conjunt de Catalunya, de mitjana, l’atur ha baixat un
3,19% i ara hi ha uns 592.000 parats. Lleida i Girona
són les demarcacions on el descens ha estat més pronunciat. Al nivell estatal, la caiguda ha estat del 2,4%.
L’atur s’ha reduït en tots els sectors, especialment als
serveis, on ha baixat en unes 1.400 persones. La construcció i la indústria ha donat feina a més de 300 tarragonins i a uns 200 l’agricultura.
Per primera vegada des de l’agost del 2011, ara fa prop
de tres anys, el nombre d’aturats a Catalunya abandona el llindar dels 600.000 aturats, després de quatre
mesos seguits de baixades mensuals en les llistes de
l’atur i d’onze mesos consecutius de caigudes interanuals. Aquesta tendència acumulada els últims mesos de
retrocés en l’atur ha fet que aquest mes s’hagi convertit
en el millor mes de maig de la sèrie del Ministeri que
comença el 1996, ara fa divuit anys.
La caiguda interanual de l’atur aquest mes de maig en
termes percentuals (-7,76%) ha estat la disminució més
intensa dels últims onze mesos de retrocessos consecutius de l’atur en termes interanuals i també ha estat
la reducció percentual en termes anuals més important
que s’ha registrat en la sèrie del Ministeri d’Ocupació
des del juny de l’any 2000 (-9,25%).

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

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

Lliurament dels Premis a la
Internacionalització de la Cambra
Trenta empreses i sis periodistes van ser reconeguts en aquest acte que va
comptar amb la intervenció del professor Xavier Sala-i-Martín.
La ciutat de Reus en general i la
Cambra de Comerç de Reus en particular va viure fa unes setmanes una
jornada històrica amb el lliurament
dels Premis a la Internacionalització
2014 que es va realitzar en un Teatre
Fortuny ple de gom a gom.
L’acte va comptar amb la presència
del comissari del tricentenari, Miquel Calçada i de l’economista Xavier Sala-i-Martín que va pronunciar
la ponència “Construïnt la Catalunya
del Futur”. Ambdós van participar,
també, del lliurament de premis que
també va comptar amb la presència
del president de la Cambra, Isaac
Sanromà; l’alcalde de Reus, Carles
Pellicer; el director de Caixa Bank,
Jaume Massa; i el director d’operacions d’Abertis, Manuel Camacho.
L’acte, presentat pel periodista Al-

bert Om, va servir per reconèixer 30
empreses que s’han distingit pels
seus processos d’internacionalització, i diversos treballs periodístics
que han posat en valor l’activitat
exportadora del teixit econòmic de
les nostres comarques.
Els premiats
En aquesta ocasió les empreses
guanyadores del premi van ser la
Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària
de Cambrils, el Grup Air-Med que
pertany al grup Balfegó de l’Ametlla de Mar; Borges Mediterranean
Group, Cambrils Park-Resort, Càmping La Llosa, Càmping Playa Montroig, Celler Cooperatiu de Batea, Celler Carles Andreu, Cerima Cherries
de Tivissa, Celler Clos Mogador de
Gratallops, Comercial Valira, Cuni-

ferros poch, s.a.
Pol. Ind. de Constantí - Av. de les Puntes, s/n - 43120 CONSTANTÍ
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52 - a/e: fpoch@ferrospoch.com
www.ferrospoch.com
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carn, Celler De Muller, Elriing Klinger, Gomà Camps, Hotel Mònica de
Cambrils, Indústries Juan Busquets
Crusat Jubus, Indústries Rodríguez
SA, Indústries Teixidó, La Industrial Algodonera, Maletes Queralt de
Montblanc, Optical Il·lusions, Port
de Tarragona, Princess Hotels, Quercus Tecnologies. Reserva de la tierra
de les Borges del Camp, T-Systems,
Transports F.Ramos Grup, Vidoria,
Zip Transfers.
Els premis també van tenir una categoria de periodisme que se’l va
endur Laia Poblado de Canal Reus
TV, Núria Pérez de Diari de Tarragona, Dani Revenga de Indicador de
Economía, Francesc Domènec de NW
Revista de Reus, Marc Càmara Ràdio
Reus i el blog Vi, moments, persones, de Ruth Troyano.

ACTUALITAT REUS

L’Ajuntament diu que Metrovacesa
afavorirà l’ocupació local
El Gremi de la Construcció no ha rebut cap informació sobre l’afectació per
les empreses agremiades de l’acord entre consistori i promotora
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el
conseller delegat de l’empresa constructora ECISA, José Carlos Brutau,
van signar el passat dilluns 19 de
maig un protocol de col·laboració
per afavorir la contractació d’empreses proveïdores i treballadors de
Reus i el territori en la construcció
del nou centre comercial de l’avinguda de Sant Jordi. La signatura de
l’acord va comptar amb la presència del conseller delegat de Metrovacesa, Carlos García León, així com
de la primera tinenta d’alcalde, Alícia Alegret; el regidor d’Innovació,
Empresa i Ocupació, Marc Arza; i el
regidor d’Arquitectura i Urbanisme,
Miquel Domingo.
L’Ajuntament de Reus i la constructora han posat de manifest en el redactat de l’acord que un centre comercial de la magnitud com el que
impulsa Metrovacesa a Reus pot i ha
d’ésser, en l’actual context de crisi
econòmica, un generador d’ocupació per al territori i, de forma específica per a la ciutat de Reus, i un
estímul per a la revitalització de les
empreses i el descens del número
de desocupats de la ciutat, tant durant el període de construcció com
a partir de la seva explotació.
Desconeixement
Des del Gremi de la Construcció del
Baix Camp es valora positivament

Inici de les obres prèvies a la construcció del nou centre comercial de Metrovacesa.

El consistori recorda
que és una de les
seves prioritats posar
a disposició tant de la
ciutadania com de les
empreses recursos de
naturalesa diversa per
combatre l’atur i fomentar
l’ocupació

aquesta notícia encara que s’assegura que no es té cap informació ni
cap comunicació de l’Ajuntament de
Reus de com afectarà aquest acord
i de com les empreses agremiades
en poden obtenir un benefici directe mitjançant la seva contractació
com a proveedors.
En canvi, l’Ajuntament de Reus recorda que és una de les seves prioritats posar a disposició tant de
la ciutadania com de les empreses
recursos de naturalesa diversa per
combatre l’atur i fomentar l’ocupa-

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

CONTENIDORS

Riera Miró, 114 • 43203 Reus • Tel. 977 344 891 • 655 922 484
exclpepvila@hotmail.com www.exclusivespepvila.com
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ACTUALITAT REUS
ció; i que, amb aquesta finalitat,
desenvolupa múltiples accions mitjançant la seva pròpia organització
i la d’altres entitats municipals com
el Mas Carandell o Redessa.
Col·laboració
L’acord signat defgineix el marc de
col·laboració entre l’Ajuntament i
l’empresa ECISA en dos aspectes:
l’exploració de diferents perfils professionals que es requereixin en les
fases de construcció del centre comercial i les accions de foment de
l’ocupació de persones de la ciutat
de Reus i el seu àmbit d’influència.
Per assolir aquests els objectius previstos, Ajuntament i empresa constructura articularan els mecanismes
de col·laboració i els convenis necessaris en els àmbits següents:
Accés a la informació de les empreses seleccionades en els processos
de contractació, per oferir-los serveis i suport en la formació i en la
selecció de personal per a la realització de les obres; assessorament,
col·laboració i suport en la definició
dels perfils professionals, competències i qualificacions, per adequar
els projectes potencials de formació
i ocupació en col·laboració.
L’acord també preveu assessorament, col·laboració i suport en la
programació de la formació a mida
i formació continua, segons els diferents perfils professionals i necessitats detectades, i col·laboració
mútua en la detecció de necessitats
formatives.
Per últim, les dues parts han pactat el foment de la participació, en
formació i pràctiques, en diferents
programes de qualificació professional i ocupacional, entre d’altres
qüestions.

Pla de mobilitat per les obres
de construcció del centre comercial
L’Ajuntament de Reus, a través
del Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana, ha posat en marxa el pla de mobilitat
per minimitzar les afectacions
al trànsit que comportaran les
obres dels accessos subterranis al futur centre comercial de
l’avinguda de Sant Jordi. Els principals punts afectats són l’avinguda de Sant Jordi i la rotonda
de la plaça de Pompeu Fabra.
L’empresa Ecisa, sobcontractada
de Metrovacesa per executar les
obres de construcció del centre
comercial té previst iniciar els
treballs en breu.
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
en nom de l’Ajuntament de Reus,
demana «comprensió a la ciutadania per les molèsties que pu-
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guin ocasionar les obres» i afirma que «tots els departaments
municipals implicats en el pla
de mobilitat s’han coordinat intensament amb l’empresa constructora amb l’objectiu de minimitzar les afectacions que podria
comportar una obra d’aquestes
característiques».
D’acord al requisit que l’Ajuntament de Reus va posar a l’empresa constructora, les obres
de construcció dels accessos es
realitzaran sense que, en cap
moment, s’hagi de tallar totalment al trànsit la plaça Pompeu
Fabra. Així, els trebals comportaran afectacions al trànsit, però es
garanteix la circulació en totes
direccions.

ACTUALITAT REUS

Entra en funcionament l’àrea blava
‘intel·ligent’ de la Riera Miró
Incorpora millores que han convertit l’espai en un banc de proves
d’aplicacions intel·ligents en temes de mobilitat i la gestió de l’aparcament
Després de tres mesos de reformes,
l’Àrea d’aparcament de zona blava
de la Riera Miró incorpora diverses
millores que han convertit l’espai
en un banc de proves d’aplicacions intel·ligents en temes de mobilitat, per millorar la circulació i
la gestió de l’aparcament. Sensors
de detecció de vehicles i llums de
colors en funció de l’ocupació de
la plaça, informació de places disponibles, millores energètiques per
reduir la despesa de combustible i
d’enllumenat, punts de recàrrega de
vehicles elèctrics… Les millores que
l’Ajuntament de Reus, a través de
l’empresa municipal Amersam, ha
posat en marxa permetrà aplicar i
provar les darreres tecnologies en
sistemes d’aparcament amb l’objectiu d’estendre-les en el futur a la
resta de la xarxa de zona blava.
Aquesta àrea d’aparcament incorpora un sistema de detecció de places
a través de sensors col·locats sota
el paviment, els detectors transmeten la informació al Centre de Control Central d’Amersam, des d’on
s’envia el número de places lliures
als tres cartells d’informació situats als accessos de l’àrea d’aparcament, al raval de Sant Pere i a la
Riera. Hi ha informació a distància
de l’ocupació: la disponibilitat de
places a la Riera s’incorpora ara als
dispositius on s’informa també de

l’ocupació amb temps real de tota
la xarxa municipal d’aparcaments:
als cartells situats a les entrades
de la ciutat, a la pàgina web amersam.cat i a tavés de l’aplicació per
a mòbils –disponible en Android i
iOS– d’Amersam.
S’ha instal·lat maquinària de recàrrega de vehicles elèctrics, amb dues

S’ha instal·lat maquinària
de recàrrega de vehicles
elèctrics, amb dues
estacions que permeten
alimentar turismes i motos

estacions que permeten alimentar
turismes i motos. En aquest espai i
per celebrar els 25 anys d’Amersam,
es pot recarregar el vehicle elèctric
i aparcar de manera gratuïta fins a
final d’any.
Punts de recàrrega
En les darreres setmanes s’han
instal·lat 4 punts de recàrrega a la
via pública, el de l’Àrea Riera i el
de la plaça de la Llibertat, a més de
dues places més a cada aparcament
subterrani i quatre a la Llibertat. En
total, la xarxa pública permet recarregar fins a 20 vehicles –cotxes o
motos– de manera simultània.

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

Tel. 649 907 732

www.instalalegre.com
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PROJECTES

Asseguren que el complex BCN
World es construirà per etapes
Els promotors declinen posar una data d’inauguració, perquè la construcció es
realitzarà a mesura que cada ‘resort’ turístic obtingui la seva llicència de joc
El macro complex d’oci BCN World
es construirà per etapes en comptes d’en una sola fase, amb l’objectiu que l’impacte en el territori es
produeixi també per fases, segons
va explicar fa uns dies Xavier Adserà, conseller delegat de Veremonte i
president de BCN World.
En una entrevista a l’emissora Rac1, Adserà va dir que “malgrat que és
més fàcil i econòmic construir-lo tot
de cop per no haver de gestionar
un centre obert i estar construint a
la vegada, volem que l’impacte sobre el territori es faci per fases”.
Aquest “canvi important” en el projecte, en paraules de Adserà, s’ha
produït després que els promotors
del macrocomplex d’oci i turístic
que es construirà en els termes de
Vila-seca i Salou (Tarragonès), hagin
rebut “la sensibilitat” de diferents
veus del territori.
Malgrat que fa tres setmanes el ple
de l’Ajuntament de Barcelona va rebutjar que el complex usés el nom
de la capital catalana, Adserà es va
mostrar partidari que el complex
mantingui el nom de Barcelona en
la seva denominació.
“La marca Barcelona és molt bona
per atreure a la gent”, va dir l’empresari, i va afegir que, una vegada
els turistes arribin al macrocomplex

Imatge dels terrenys on s’ha de construir el futur complexe turístic de BCN World.

El complex d’oci
comportarà la creació d’un
màxim de 30.000 llocs de
treball, 5.000 per cada
‘resort’, segons les dades
facilitades per Xavier
Adserà

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria
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d’oci, els promotors volen potenciar
la marca de la Costa Daurada.
Adserà també va declinar posar una
data d’inauguració a BCN World,
perquè la construcció del complex
es realitzarà a mesura que cada ‘resort’ turístic obtingui la seva llicència de joc per obrir un casino al seu
interior.
El que sí que va detallat Adserà és
que una vegada el complex compti
amb tots els permisos i les llicències necessàries es tardaran aproximadament 3 anys en construir-lo,

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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PROJECTES
i que BCN World, a més de casinos, botigues i hotels, “potenciarà”
l’aprofitament de les zones a l’aire
lliure, en les que es construirà un
escenari per realitzar concerts amb
capacitat per a 25.000 persones.
Les dades del complex
L’empresari va recordar que, segons
els seus càlculs, el complex comportarà la creació d’un màxim de
30.000 llocs de treball, 5.000 per
cada ‘resort’ que es construeixi, una
xifra que està limitada a 6 centres,
a més de negar que hagi demanat
una legislació a mida en matèria laboral per al complex.
Adserà va dir que el projecte compta amb el suport de pràcticament
tots els agents socials de la zona
així com del 85 % de la població,
segons les seves enquestes, i que
l’única oposició al complex prové
de l’associació ‘Aturem BCN World’,
que fa unes setmanes va reunir al
voltant de 300 persones en una
manifestació a Salou contra aquest
projecte.

El Parlament certifica l’acord
El Parlament va aprovar la llei
que permetrà tirar endavant el
projecte de BCN World. Els vots
de CiU i PSC han permès que la
norma que crea l’espai legal per
al complex d’oci i joc hagi pogut
reeixir. A l’altre costat es van situar ERC, ICV-EUiA i la CUP, que
van criticar la llei, el projecte i
van votar en contra dels aspectes relacionats amb la regulació
fiscal, urbanística i protecció dels
menors. El PP, que va votar majoritàriament a favor del projecte, es va abstenir en els punts
clau, mentre que C’s ho va fer al
conjunt de la llei al·legant que la
inversió els agrada, però no la
llei feta ‘ad hoc’. L’aprovació de
la llei dóna via lliure a la inversió.
Els canvis introduïts en l’urbanisme, els impostos als casinos i el
joc a crèdit eren des del principi
els arguments principals dels inversors per tirar endavant el pro-

jecte. BCN World serà possible un
cop el Parlament ha introduït les
modificacions legals pertinents.
Pel que fa a l’urbanisme, s’adequa el Centre Recreatiu i Turístic
(CRT) de Vila-Seca i Salou a l’activitat del joc, permetent la instal·
lació de casinos excepte en l’àrea
de parc temàtic de Port Aventura.
A més es preveu un increment
de l’edificabilitat prevista en la
zona, que podrà ser modificada
a través d’un pla director “sense
subjecció als paràmetres urbanístics de la llei”. De fet, aquesta
discrecionalitat és la que ha generat més reticències entre els
partits que finalment s’han posicionat en contra de la llei. La
rebaixa fiscal a l’impost del joc
és un altre dels temes clau. La
llei certifica que es passarà del
55% de tipus màxim actual a un
tipus únic del 10%, que afectarà
tots els casinos de Catalunya.

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 ECONÒMICA

El procés Eix 2015 designa els
diversos responsable d’àrea
Durant el proper mes de juliol es realitzarà la primera sessió col·lectiva
dels diversos grups de treball que analitzaran la situació de la ciutat
La Cambra va realitzar el passat 4
de juny una nova sessió de coordinació que ha servit per nomenar als
responsables dels àmbits de treball
del procés EIX 2015 que ha engegat
recentment la Cambra de Comerç de
Reus. Els arquitectes Anton Pàmies i
Juan Manuel Zaguirre -de l’àrea d’urbanisme i d’infraestructures-, l’empresari Tomàs Barberà –lideratge i
atracció: comerç, serveis, cultura i
marca de ciutat-, el doctor Joan Lluís Borràs i l’economista Joan Amigó
–serveis sanitaris i socials i educació- i el directiu Joan Ballester –activitat econòmica i innovació- han
fixat les bases de la primera de les
sessions d’anàlisi amb els membres
dels respectius grups que es realitzarà durant la primera quinzena
del mes de juliol. La relació de caps
d’àrea es veurà enriquida durant els
propers dies amb la incorporació
d’altres experts en les respectives
matèries d’anàlisi.
L’Eix 2015 és la iniciativa vehiculada per la Cambra que vol servir per
generar propostes de ciutat en àmbits diversos aprofitant l’experiència i el coneixement dels diferents
experts que participen de l’anàlisi.
El procés, que durarà uns sis mesos, permetrà disposar d’un catàleg
de propostes que es lliuraran a la
ciutat, en un acte obert al públic, i
també amb la voluntat de suggerir

Una de les reunions realitazades per l’Eix 2015 per designar els responsable d’àrea.

La relació de caps d’àrea
es veurà enriquida durant
els propers dies amb
la incorporació d’altres
experts en les respectives
matèries d’anàlisi
El procés permetrà
disposar d’un catàleg de
propostes que es lliuraran
a la ciutat, en un acte
obert al públic
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aquestes idees als partits polítics
que concorreran a les eleccions municipals de l’any 2015 perquè valorin la seva possible incorporació als
respectius programes electorals.
Històricament la corporació sempre
ha realitzat aquest exercici per traslladar diverses propostes als partits
polítics coincidint amb les convocatòries electorals a l’Ajuntament de
Reus. En aquesta ocasió, i mantenint l’essència del projecte, el que
es vol fer és enriquir l’àmbit d’anàlisi amb la participació de persones
significades en cadascun dels sectors que els hi són propis.

ACTUALITAT

Les Muntanyes de
Prades, Destinació
de Turisme Familiar

Francesc Vallès visita el Gremi
El candidat del PSC a l’alcaldia de Reus es reuneix amb Gregori Salvat
El candidat a l’alcaldia de Reus pel
PSC, el diputat al Congrés Francesc
Vallès, va visitar fa unes setmanes
el Gremi de la Construcció del Baix
Camp per reunir-se amb el president Gregori Salvat i també amb el
secretari de l’entitat Isidre Domènech. En el decurs de la trobada,

Vallès va presentar el seu projecte
per intentar aconseguir l’alcaldia en
les properes eleccions municipals i
també va fer cinc cèntims del programa econòmic que presentarà en
els propers comicis així com algunes mesures concretes que afectarien als constructors de la comarca.

Les Muntanyes de Prades ja
són Destinació de Turisme Familiar, una acreditació aconseguida
per 7 municipis i 30 establiments
i empreses turístiques i que es va
fer efectiva el diumenge 1 de juny,
durant l’acte celebrat a Prades i
que va estar presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, Felip
Puig, que estava acompanya pel
president del Consell Comarcal
del Baix Camp, Joaquim Calatayud; l’alcaldessa de Prades, Llídia Bargas; el president del Patronat Comarcal de Turisme del Baix
Camp, Anton Marca; la directora
dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació
a Tarragona, Carme Mansilla; i el
director executiu de l’Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent.

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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L’especialista

“La responsabilitat dels administradors
de societats mercantils davant
la Seguretat Social”
Miquel Benabarre Casals. Advocat. Secretari General d’Activa Mútua

La constitució d’una societat mercantil, amb personalitat jurídica
pròpia, suposa per a aquell que
realitza l’aportació del corresponent
capital, el desplaçament de la seva
responsabilitat al patrimoni de la
mercantil, de manera que el límit
pel qual respondrà el soci ho constitueix, precisament, l’import
aportat.
Aquesta construcció jurídica,
clàssica del Dret Mercantil, es
trastoca quan davant l’existència de deutes amb el Sistema de la Seguretat Social,
aquest pot determinar que
el responsable del seu pagament són terceres persones.
No és aquesta una potestat
única i exclusiva de l’àmbit
de la Seguretat Social sinó
que també cal estudiar-la des
del punt de vista penal, mercantil o fiscal.
Ens centrarem en l’àmbit social i per a això citarem dues interessants sentències que imposen el
mateix resultat encara que des de
diferents fonaments.
En primer terme acudim a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Sala social, (Seu de Burgos) de 5 de març
de 2014 (Jur/2014/82121). La Sentència examina la derivació de la
responsabilitat als administradors
per l’impagament d’un recàrrec en
prestacions derivat d’un accident de

treball, previst en l’article 123 de la
Llei General de la Seguretat Social.
El fonament de fet principal de la
Sentència és que els administradors
de la societat van obviar l’obligatòria adaptació del capital social de
la mercantil, abans del 30 de juny
de 1992, al mínim que els imposava

la Disposició Transitòria Tercera del
Reial decret Legislatiu 1564/1989
de 22 de desembre. Específicament
aquesta Disposició Transitòria en
el seu apartat tercer establia que
“transcorreguts els terminis als
quals es refereixen els paràgrafs
anteriors sense haver-se adoptat i
inscrit les mesures en ells previstes, els administradors i, si escau,
els liquidadors respondran personal
i solidàriament entre si i amb la
societat dels deutes socials”. L’inte-
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ressant de la Sentència és que la
Sala Social no funda la seva decisió, la d’imposar la responsabilitat
solidària dels administradors, en els
preceptes de la Llei General de la
Seguretat Social i en concret el seu
article 15.3. Es limita a assenyalar
que la norma mercantil, complert
el supòsit de fet de la no
adaptació en temps del capital social, és suficient perquè responguin dels deutes
socials els administradors,
sent plenament competent la
jurisdicció social per a la declaració, encara que el fonament es base en la normativa
mercantil.
La segona de les sentències que és objecte d’aquesta
recensió, correspon a la del
Jutjat del Contenciós-Administratiu nº 17 de Barcelona, de 15 de gener de 2014
(RJCA/2014/259).
Mereix una atenció específica el fet
que el Jutjat del Contenciós Administratiu determina que és la Tresoreria General de la Seguretat Social
la competent per estendre la responsabilitat als administradors de
la Societat Mercantil, aquesta potestat li és atribuïda al Servei Comú
en virtut de l’article 15.3 de la Llei
General de la Seguretat Social, sent
la causa justificativa de l’exercici
d’aquesta prerrogativa, novament,
la normativa mercantil, en aquest

L’ESPECIALISTA
cas la Disposició Final Segona de la
Llei 19/2005 de 14 de novembre sobre Societat Anònima Europea que
expressament determina la responsabilitat dels administradors que incompleixin l’obligació de convocar
en el termini de dos mesos la junta
general perquè adopti, si escau,
l’acord de dissolució.
L’article 13 del Reial decret 1415/2004
que desenvolupa el Reglament de
Recaptació del Sistema de la Seguretat Social estableix que excepte limitació imposada per la Llei, la responsabilitat solidària comprendrà el
principal del deute, els recàrrecs i
interessos corresponents.
La Sentència assenyala unes limitacions a la capacitat de la Tresoreria
de la SS per derivar la responsabilitat als administradors, que no és
un altre que existeixi una decisió
judicial derivada d’una acció de responsabilitat contra els administradors de la societat mercantil o bé
de la responsabilitat concursal regulada en l’article 172 *bis de la Llei

22/2002 de 9 de juliol, Concursal.
En aquests supòsits ha de ser la
Sentència la que es pronunciï sobre
la derivació o no de la responsabilitat. No obstant això, la Sentència
del contenciós administratiu consi-

La constitució d’una
societat mercantil,
amb personalitat
jurídica pròpia, suposa
per a aquell que
realitza l’aportació del
corresponent capital,
el desplaçament de la
seva responsabilitat al
patrimoni de la mercantil,
de manera que el límit pel
qual respondrà el soci ho
constitueix, precisament,
l’import aportat
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dera que igualment la Tresoreria és
la competent per dictar la responsabilitat solidària dels administradors.
Amb una àmplia cita de diverses
sentències de Tribunals Superiors
de Justícia, el Jutjat del Contenciós
Administratiu conclou que “en conseqüència, la situació de concurs
que és posterior no solament al
naixement del deute sinó a més, a
l’acte administratiu que declara la
derivació de responsabilitat no impedeix que la Tresoreria General de
la Seguretat Social procedeixi pels
seus propis mitjans, i amb total independència de l’àmbit concursal, a
reclamar la responsabilitat inherent
a la derivació de responsabilitat”.
Sens dubte, la capacitat del sistema
de la SS per recaptar els fons que
en virtut de l’ordenament jurídic ha
de gestionar, no són infinits però
prou amplis perquè aquells que poden ser objecte d’una extensió de la
responsabilitat per derivació tinguin
la diligència deguda en la gestió
dels assumptes socials.

ACTUALITAT SECTOR

El consum estatal d’àrids disminueix
un 80% des de l’any 2006
La previsió de l’entitat presidida des de fa unes setmanes per Ramón
Ruberte es que l’any es tanqui amb una nova caiguda entorn del 5-8%
El consum d’àrids per a la construcció cau un 20,8% el 2013, fins
a arribar als 91.700.000 de tones en
el global de l’Estat Espanyol. Des
de 2006, el consum ha retrocedit
prop del 81,1%, arrossegant al seu
torn al volum de negoci sectorial que és, en l’actualitat, el 15,1%
del registrat aquest any, expliquen
des de l’Associació Nacional d’Empresaris Fabricants d’Àrids (Anefa).
Des d’Anefa, associació que acaba d’escollir a Ramón Ruberte com a president, alerten que
“aquesta situació ha suposat la
destrucció de prop de 7.000 llocs
de treball directes i 25.000 indirectes des de l’inici de la crisi”.
En l’informe destaquen que, si el
consum d’àrids per habitant a Espanya era un dels més importants
d’Europa l’any 2006, amb prop de
12 tones/habitant/any, avui, la xifra
s’ha reduït a 1’94 tones/habitant/any.
“Aquests valors són més propis de

Aquesta situació ha
suposat la destrucció de
prop de 7.000 llocs de
treball directes i 25.000
llocs de treball indirectes
des de l’inici de la crisi

països subdesenvolupats que d’una
economia occidental integrada a la
UE com l’espanyola. Dels 35 països
de la UEPG, Espanya ocupa el lloc
34, després de Letònia”, recalquen.
Les previsions pel 2014 reveuen caigudes en el consum entorn del 5%
o 8%, xifren entre 80 i 90 milions les
tones consumides en aquest any.
“Després de 8 anys consecutius de
baixades contundents, el mercat ha
quedat tan contret que, si el 2015
es reactivés lleument la construcció,
es podria produir la paradoxa d’un
mercat que creixeria a ritmes de dos
dígits i que, no obstant això, continuaria immers en una crisi d’extrema gravetat”, afirmen des d’Anefa.

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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BAIX CAMP

En vigor el nou POUM de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Aquest document servirà per orientar el model de desenvolupament i
l’expansió urbana dels diferents nuclis del municipi en les properes dècades
El Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya ha publicat l’edicte amb
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarrgona del 9
d’abril d’aprovació definitiva del Pla
d’ordenació urbanística municipal
(POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant i les normes urbanístiques corresponents. Per tant, des
del passat 26 de maig, el POUM ja
és executiu i d’obligat compliment.
La publicació del Pla era l’últim requisit perquè entrés en vigor aquest
document, que substitueix l’anterior, és a dir, el Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, que era
vigent des de l’any 1998, amb la refosa normativa de l’any 2005.
Aquest nou document, redactat per
un equip dirigit per l’arquitecte Estanislau Roca, amb el suport dels
serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament, servirà per orientar el model
de desenvolupament i l’expansió
urbana dels diferents nuclis del mu-

nicipi en les properes dècades.
Per aquest motiu, l’alcalde, Alfons
Garcia, n’ha remarcat la seva importància: “el nou POUM definirà el futur del municipi i és el resultat d’un
llarg procés de treball, que ha durat
més de quatre anys. La voluntat de
l’Ajuntament, en tot moment, ha estat que aquest Pla fos un document
de consens polític i social; i per
això s’han dut a terme accions de
consulta i d’informació per facilitar
la participació de la ciutadania”.
El POUM conserva l’essència del
que el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment el passat 19 de
desembre de 2013, tenint en compte les al·legacions presentades i els
informes de les administracions i
organismes afectats per la tramitació i consistoris veïns. Les persones interessades a consultar tota
la documentació relacionada amb
el Pla d’ordenació urbanística municipal, ho poden fer a l’apartat del
POUM d’aquest web.

La voluntat de
l’Ajuntament, en tot
moment, ha estat -segons
l’alcalde Alfons Garciaque aquest Pla fos un
document de consens
polític i social

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
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Fachadas ventiladas
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MÉS QUE FORMACIÓ

En la Fundación Laboral de la Construcción
et donem una resposta professional i eficaç,
adaptada a les teves necessitats, i t’oferim
una formació certificada i de màxima qualitat:
yyMés de 1.500.000 de treballadors
formats en 20 anys.
yyFormació presencial eminentment
pràctica.
yyCursos on line, perquè estableixis el teu
propi ritme d’aprenentatge, sigui quina
sigui la teva especialitat o professió.

A més, per a les empreses dissenyem
Plans personalitzats de Gestió Integral
de Formació.
Oferim una proposta personalitzada
adaptada a diferents nivells, capacitats i
coneixements, mitjançant un assessorament professional expert al servei de cada
proposta formativa.

93 221 33 53

cursos@fundacionlaboral.org

ACTUALITAT

Presentació de la Càtedra d'Habitatge
de la Rovira i Virgili a Cambrils
Sergio Nasarre diu que el mercat immobiliari existent a l'Estat espanyol era
impossible que es mantingués en el mateix nivell anterior a la crisi
La Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) es va
presentar fa uns dies a Cambrils per
difondre la seva activitat. Fa menys
d’un any que els òrgans de govern
de la universitat van crear aquesta càtedra, amb l’objectiu d’establir
una plataforma estable en recerca,
docència i transferència de coneixements en matèria d’habitatge des
d’un punt de vista interdisciplinari
i internacional. Gràcies a una estreta col·laboració entre universitat,
administracions públiques i agents
socials implicats en el problema de
l’habitatge, és la primera d’aquestes característiques a Catalunya.

La presentació a Cambrils va anara
càrrec del doctor Sergio Nasarre, Catedràtic de Dret Civil a la Universitat
Rovira i Virgili, Magistrat Suplent a
l’Audiència de Tarragona i Director
de la Càtedra d’Habitatge de la URV.
La intervenció de Nasarre va anar
a partir de la conferència titulada
“La problemàtica de l’habitatge”,
en una xerrada que s’emmarca dins
de les activitats de l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la
URV a Cambrils. En la seva intervenció Nasarre va parlar de l'inici de la
crisi i va assegurar que el sistema
immobiliari era "un castell de cartes que no es podia aguantar i al
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final ho han acabat pagant els més
pobres”, va afirmar, a més d'afegir
que el país necessita solucionar el
més aviat possible l'elevat nombre
d'aturats.
Cal recordar que la càtedra és el resultat de la recerca i els projectes
desenvolupats sobre habitatge des
de l’àmbit jurídic des de l’any 1996,
impulsats pel Grup de Recerca d’Accés a l’Habitatge de la URV. Actualment, la Càtedra d’Habitatge està
treballant amb la Comissió Europea,
co-coordinant i elaborant dos estudis pioners a Europa: un sobre lloguers a Europa i un altre sobre els
desnonaments fruit de la crisi.

OCI

La Reus Viu el Vi bat records
En les dues primeres jornades del certamen ja s’havia superat la xifra de
10.000 unitats servides de la darrera edició d’aquest esdeveniment
La sisena edició de la
Reus Viu el Vi ha servit
novament per demostrar
la grandíssima capacitat
d’atracció d’una de les
fires més multitudinàries
del sector que es realitzen a tot Catalunya. De
fet la jornada del dissabte va tornar a ser de
rècord, el que va permetre igualar en només dos
dies (divendres i dissabte) les 10.000 unitats servides en l’última edició, la
del 2013. Des de l’organització es
valora molt positivament la bona
dinàmica de la fira malgrat la massiva presència de visitants que van
omplir de gom a gom el recinte. Un
fet que ha estat possible gràcies
a la disposició dels expositors en
l’atenció continuada al client.
Queda clar que el certamen –en l’actual format i durada- difícilment pot
seguir creixent en xifres absolutes. I
més després d’aquesta edició on la

climatologia ha jugat també a favor
del certamen, amb un temps magnífic durant les tres jornades de fira
que ha permès aprofitar totes les
hores d’activitat. Per això el president de la Cambra, Isaac Sanromà,
ha volgut subratllar “com d’important és mantenir aquesta dinàmica
actual que corrobora el posicionament de la Reus viu el vi com una
de les fires amb més poder d’atracció de tot el país.” En aquesta línia
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Sanromà apunta que l’objectiu de l’organització,
per un futur immediat,
és “mantenir la referència
del certamen. I en aquí
hi juga molt la capacitat
d’innovar com enguany,
internacionalitzant
la
fira”. D’aquí que el president de la Cambra s’hagi
felicitat “per la bona acollida que ha tingut entre
el públic la presència del
celler l’Étoile, de la Catalunya Nord. Una experiència que ens anima a mantenir la
dinàmica actual en futures edicions
convidant cada any un celler estranger”. Finalment el president de la
Cambra va voler posar en valor la
Reus Viu el Vi com “un gran acte de
ciutat. En només sis edicions hem
estat capaços de donar forma a un
certamen que s’ha incorporat plenament al calendari festiu de la ciutat,
i que serveix de preàmbul a la festa
major de Sant Pere.“

OCI

Col·lecció de joies inspirades en
la Casa Bofarull dels Pallaresos
Joan Serramià presenta una col·lecció basada en l’obra de Jujol
El joier Joan Serramià (Tarragona,
1963) va presentar a la Casa Bofarull dels Pallaresos la col·lecció
“L’Univers Jujol”, una sèrie exclusiva
de joies inspirades en detalls decoratius d’aquesta emblemàtica casa
que va restaurar l’arquitecte Josep
Maria Jujol l’any 1933. L’acte de presentació d’aquestes joies d’or, plata
i alumini va comptar amb la presència de dos dels fills de l’arquitecte
tarragoní, Josep Maria i Teresa; els
propietaris de Casa Bofarull, Maria
Mercè Sagunt i Anna Manent; el director territorial de Cultura a Tarragona, Jordi Agràs, entre d’altres personalitats, familiars, artistes i amics
del joier.
Tots els assistents a aquest acte de
petit format i exclusiu per decisió
expressa dels propietaris de Casa
Bofarull van poder visitar l’edifici i
descobrir les joies de Serramià –joier amb botigues a Tarragona (Baixada de la Peixateria) i Reus (Carrer
de Jesús, 7)- en el mateix lloc d’on
va sorgir la inspiració per crear la
col·lecció que reinterpreta diferents
elements ornamentals sorgits del
geni creador de Jujol. Tot va començar la tardor passada en una
visita que el joier va fer a aquesta
casa que té els seus orígens al segle XIV i que Jujol va acabar de restaurar donant-li el seu aspecte final

de casa pairal modernista.
La col·lecció de recent producció
està integrada per 25 peces exclusives i originals fetes amb or, plata i alumini anoditzat, un procés
electrolític que dóna color a aquest

metall tan lleuger, fet que permet
portar penjades peces molt grans i
espectaculars. Serramià ha buscat
per tota la casa algunes flors, estels, serps, dracs o peixos que són
els elements jujolians que han servit per decorar la col·lecció de joies.
Presentació doble
L’acte va ser una presentació doble
ja que Serramià no només va mostrar les joies jujolianes, sino que
també va mostrar una col·lecció
realitzada l’any 2011 inspirada en
la Casa Milà de Barcelona, l’obra
d’Antoni Gaudí coneguda com la
Pedrera.

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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Gaudim
de la Festa de Sant
Antoni de Pàdua
En ple segle XXI, un any més tornem a celebrar la festa patronal.
Els paletes i tots els professionals
que treballen en aquest sector ho
commemorem el dia tretze de juny,
dia de Sant Antoni de Pàdua, una
festa molt arrelada en el nostre sentiment.
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp, com a continuador del Gremi
de Mestres de Cases de Reus, i la
Germandat de Sant Antoni de Pàdua
són els encarregats d’organitzar una
sèrie d’activitats per poder gaudir
d’aquesta data amb els companys
d’ofici.
La Germandat, en un caire més religiós, organitza dues misses: la de
record dels difunts del Gremi i la
Germandat i la missa en honor al
Patró amb el tradicional repartiment
de clavells i estampes de Sant Antoni. No cal dir que esperem el màxim
de participació i afluència.
Per altra banda, aquest és any de
Concurs. Des de fa molts anys el
Gremi de la Construcció del Baix

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

Camp és l’encarregat de realitzar
cada dos anys el Concurs de Paletes i és l’ocasió de veure la destresa
dels professionals que hi participen,
gent amb més ofici pels anys d’experiència i d’altres que tot just comencen o estan formant-se com a
paletes.
En els darrers anys, el passeig de
Misericòrdia a tocar de la Pastoreta
s’omple d’activitat i de gent que no
es perd mai l’ocasió de veure com
corren les paletes i les plomades.
Us recomano que vingueu a treure
el cap i presenciar com cada parella
va fent el seu treball.
També és temps d’homenatge a
aquells professionals que han de-

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

dicat tota una vida d’esforç a construir, a crear i a fer país. Construir
perquè és el que han fet cada dia
en engegar la feina, crear ja que
la nostra feina té un caire artístic i
fer país en crear multitud de llocs
de treball. Aquests professionals és
mereixen el nostre reconeixement i
és per això que el Gremi ho celebra.
No tinc més que cridar a la participació als actes que celebrem. Ho
fem per agermanar-nos, per trobarnos com a companys i mai com rivals. Això és el que fa gran el Gremi
i la Germandat.
Visca Sant Antoni, visca el Gremi i
visca la Germandat.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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AJUNTAMENT DE REUS

SERVEIS I SOLUCIONS
A PUNT QUIMIC!

IMPERMEABILITZANTS
RESINES I MORTERS
ADDITIUS I NETEJADORS

Punt Químic ha col·laborat en la posada en marxa de l'Àrea Blava
'intel·ligent' de la Riera Miró

ESPECIALS
AÏLLANTS
AUXILIARS
PAVIMENTS
MANTENIMENT

C/ Vicent Andrés Estellés, 3
43206 REUS
Tel. 977 310 030
info@puntquimic.com
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