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És ben cert que per aconseguir sortir d’una situació complicada o d’una situació de crisi
com la que vivim avui en dia és necessari un esforç més gran que el que s’hauria de fer en
condicions normals. En aquestes pàgines tenim alguns exemples de casos que demostren
que cal ser agosarats si es volen aconseguir bons resultats.
Reus és la primera ciutat de l’Estat espanyol productora de vermut, un vermut de qualitat
reconegut a molts indrets però que fins ara es comercialitzava sense donar-li excessiva
importància al productor i a la ciutat d’origen. Finalment i amb el suport de l’administració, les tres empreses productores de vermut de la ciutat, que elaboren una trentena
de marques comercials diferents, han decidit treballar conjuntament i posar en marxa la
marca de qualitat “Vermut de Reus”, amb la qual intentaran posicionar-se dins d’un sector
cada vegada més competitiu. No hi ha dubte que la frase la unió fa la força ha quedat
ben clara en aquest cas.
El sector de la construcció hauria de reivindicar, d’una forma similar, que el treball que
executen les empreses de la ciutat i de la comarca també s’hauria de posicionar amb la
seva marca pròpia per diferenciar-la d’altres. Aquesta marca o segell no és cap novetat, és
el propi Gremi de la Construcció del Baix Camp, que ha de ser el garant de la feina ben
feta. Estem convençuts que les nostres empreses sabran en aquests temps que corren
adaptar-se a les necessitats del futur, millorant la formació dels seus treballadors gràcies
a projectes com el que recentment es va posar en marxa a Campclar i que compta amb el
nostre suport. Però tots plegats hem de ser conscients de la importància de la unitat del
sector, tal i com es va afirmar en el Manifest en Defensa de la Construcció, per treballar
de forma plegats per aconseguir posar en valor la feina de les nostres empreses i que
l’administració comprengui la necessitat de recolzar el teixit empresarial de casa, ja que
és garantia de llocs de treball estables i de qualitat.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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EMPRESES

Mármoles J. Castelló treballa a Riu
Clar pedres per la Sagrada Família
La centenària empresa marbrista s’ha convertit en un referent a casa nostra i
des de fa uns anys també es dedica a l’exportació de les pedres que treballa
Poques empreses del Camp de Tarragona del sector de la construcció
poden presumir de ser centenàries
i mantenir-se al peu del canó generació rere generació. Aquest es el
cas de Mármoles J. Castelló (www.
mcastello.com), una empresa familiar nascuda al primer quart del
segle XX al centre de Tarragona, al
cor de l’actual Rambla Nova, i des
de mitjans dels anys 80 traslladada al polígon industrial Riu Clar. Un
segle després de la seva fundació,
l’empresa continua amb una nova
generació de la família Castelló –la
quarta- encapçalada per Jaume Castelló, que és el cap de l’oficina tècnica i màxim responsable d’aquesta
empresa que fa tot tipus de treballs
en marbre, pedra i granit.
21 treballadors
Mármoles J. Castelló, amb una plantilla de 21 treballadors i amb les
darreres novetats tècniques en el
tractament de la pedra, el marbre
i el granit, treballa incansablement
per superar la crisi econòmica en
que es troba encallat el sector de
la construcció des de fa uns anys.
Per aquest motiu i en vista de les
dificultats per construir de noves
vivendes, Mármoles J. Castelló ha
optat per obrir-se a nous mercats
i fins i tot exportant les peces que
treballa als 10.000 metres quadrats
de les seves instal·lacions a Riuclar
a diversos països, sobretot al sector
hoteler del qual li han arribat moltes comandes –recentment a Mèxic i Santo Domingo- i que sembla
que torna “a renéixer després d’uns
anys de paràl·lisi”, segons explicava
fa unes setmanes Jaume Castelló.
Però segurament el client més important i significatiu que l’empresa
ha tingut en els últims anys i que li

L’empresa va començar
la producció de diferents
peces pel Temple d’Antoni
Gaudí l’any 2006: escales,
gàrgoles, passamans, la
cúpula de la sagristia o
els òculs del Claustre de
la Mercè
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ha donat més visibilitat ha estat el
Patronat de la Sagrada Família que
des de l’any 2006 li ha encarregat
diferents peces de grans dimensions per a la construcció del temple
expiatori projectat per l’arquitecte
del Baix Camp, Antoni Gaudí, i que
teòricament ha de finalitzar l’any
2026 si es compleixen els terminis
previstos.

EMPRESES

“Tot va començar amb una visita
de diferents tècnics que treballen
en les obres de la Sagrada Família.
Els va agradar la nostra forma de
treballar i les nostres instal·lacions
i des de llavors que no hem parat i
cada vegada ens han anat demanat
més peces pel Temple”, recorda Jaume Castelló. Fins ara han anat fent
peces per les finestres de la coberta principal, les escales del pla del
Temple, la cúpula de la sagristia que
es fa amb a pòrfir, una pedra noble
procedent de l’Iran o els òculs del
Claustre de la Mercè, que són les
peces en les que actualment estan
treballant, unes peces de gran dimensions (4 x 4 metres) que s’elaboren a partir de pedra de Vinaixa
i que cadascuna d’elles pesa més
de quatre tones i mitja. Castelló es
troba molt satisfet amb el resultat i
ressalta que és un “treball de molta
precisió que té un seguiment quasi setmanal pels responsables del

A la pàgina dreta, Jaume Castelló, amb la maqueta dels óculs de la Sagrada Família.
En aquesta pàgina, una de les peces per la Sagrada Família i a la part inferior els
óculs al Claustre de la Mercè.

Temple de Gaudí”, assegura, mentre
afirma també la majestuositat de la
construcció. “El realment sorprenent

5

abril 2014

son les idees que tenia Gaudí. Avui
en dia gràcies a la tècnica i els ordinadors tot és molt més fàcil, però

EMPRESES
s’ha de destacar les coses que va
preveure Gaudí fa més de 100 anys
i que avui podem executar amb més
precisió”, assegurava.
Nous materials
Precisament la recerca de nous materials és un dels treballs on presten més atenció a Mármoles J. Castelló. Expliquen que treballen amb
pedra procedent dels indrets més
diversos, com ara l’esmentada Pedra de Vinaixa, pedra procedent de
la Sénia o d’Ulldecona, pedra sorrenca de Montjuic, gres d’Escòcia i
de França, marbres d’Itàlia, pòrfir de
l’Iran o altres materials que arriben
per exemple d’Egipte. “S’han de
buscar sempre novetats i veure si
tenen sortida al mercat”, expliquen
des de la gerència de l’empresa.
A Mármoles J. Castelló, a més de la
Sagrada Família, també han treballat i treballen preparant pedres i
materials que després s’han fet servir per restaurar altres esglésies de
casa nostra com son l’Església de
Sant Joan de Tarragona, l’Església
d’Altafulla o l’Església de Gratallops,
a més de fer moltes peces per decoració exterior o monuments. Aquest
sector de la restauració i també la
decoració artística té una gran importància per l’empresa, més que
no pas el sector de la construcció
d’habitatges.
Maquinària
Per fer possible totes aquestes
obres, Mármoles J. Castelló ha hagut de fer una gran inversió en
maquinària i ara mateix és una de
les empreses més modernes tecnològicament del sector a Catalunya. Apliquen el sistema Waterflet
Flow, que permet tallar pedres en
fred amb gran precisió a través d’un
xorro d’aigua que surt a més de
3.000 quilòmetres per hora i 4.000
bars de pressió; disposen també
de torns CNC amb cinc eixos; fresadores; taules amb discos de tall;
polidores de cares automàtiques de
cinta Giorgini Maggi Seravezza; molduradores de fil i altres màquines
que faciliten la feina i permeten treballs molt delicats i precisos. Tots

Dalt, un operari de l’empresa marbrista treballant una peça. A la part inferior, dues de
les màquines amb les quals a Mármoles J. Castelló treballen tot tipus de material per
la construcció o per la decoració.

aquests treballs es fan acompanyats
de les màximes mesures de seguretat i també recolzats per moderns
equips informàtics que ajuden en el
disseny de les peces i el seguiment

6

abril 2014

del procés. Res a veure amb el treball que Jaume Castelló va aprendre
dels seus avantpassats quan l’ofici
de marbrista i de picapedrer es feia
tot pràcticament a ma.

L’optimista

Si les parets parlessin
Ricard Bohigues. Periodista de Catalunya Ràdio a Tarragona.

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- VALLES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA

WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
C/ Arquitecte Caselles nº 21 bx Reus
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

Si les parets parlessin, les dels jutjats de
Reus ja haurien venut l’exclusiva a algun
dels mitjans de comunicació que seguim
la macrocausa d’INNOVA. Certament, les
parets no ens aporten un llenguatge tan
explícit com desitjaríem però sí que insinuen aspectes importants de la nostra
realitat. Si en l’actual context de crisi
s’aixeca una paret; o estem presenciant un miracle o estan tapiant una casa
desnonada perquè no sigui ocupada per
una altra família que també s’ha quedat
sense sostre. Aquest és un exemple clar
del llenguatge
de les parets.
Una de les
nostres joies
del Modernisme, l’Institut
Pere Mata, es
va aixecar en
13 anys. El
nou hospital
de Sant Joan
de Reus s’ha
construït
en
4 anys. Una clara mostra que les tècniques de construcció han avançat en
l’últim segle i que ara la funcionalitat
dels edificis està més valorada que els
detalls elaborats. Les parets de molts
polígons industrials mig abandonats
són la imatge cadavèrica que fa paleses les ínfules de grandesa de la nostra
economia durant els primers anys del
segle XXI. Hi ha parets que no es limiten a parlar sinó que criden perquè algú
les escolti. Aquests són els casos de les
que formen el mur d’Israel o s’aixequen
a la frontera de Melilla, sense anar més
lluny. Fins i tot ens parlen les parets que
no existeixen. Si no s’ho creuen, pas-

sin per l’Avinguda Sant Jordi i donin un
cop d’ull a l’esquelet de ferro vermell
del centre comercial que està construint
Metrovacesa.
Ja veuran com se senten abduïts per una
allau de pensaments. Molts d’ells es podrien transcriure amb més llamps i trons
que els que utilitzava Hergé per mostrar
l’empipament del Capità Haddock en
els còmics de Tintin. Unes altres parets
que no existeixen i ja han omplert un
fotimer de planes als diaris són les de
BCN World. Hi ha analistes que fins i tot
les consideren causants
d’un miracle:
que CIU i PSC
s’hagin posat
d’acord
en
alguna cosa
durant aquesta legislatura.
A mi, sincerament, les parets que més
m’agraden són
les que em trobo pel carrer quan passejo. Amb una mica de sort m’hi puc trobar
alguna decorada amb el rètol d’un nou
establiment obert per un “emprenedor”.
En altres parets s’arrepengen cadires de
ferro esperant que algú les desplegui
i s’aturi a fer un vermut. Aquests dies
també s’hi pengen cartells de fires, festivals i concerts a l’aire lliure, fet inequívoc que ens demostra que torna el bon
temps. De fet, tot torna: tot és cíclic,
tot ho hem viscut i ho tornarem a viure.
Ara, no els amagaré que si algun dia les
parets dels jutjats de Reus volen parlar,
m’agradaria fer-los un parell de preguntes. La primera …

Si les parets parlessin,
les dels jutjats de Reus ja
haurien venut l’exclusiva
a algun dels mitjans de
comunicació que seguim la
macrocausa d’INNOVA
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OCUPACIÓ

L’atur cau a l’abril
a Tarragona en
3.440 persones

………………………………………………………………………………

Actualment, al conjunt de la
demarcació hi ha unes 70.500
persones sense feina
El nombre d’aturats registrats a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) a la demarcació de Tarragona a l’abril va ser de 70.482, 3.440 menys que el
març, un descens del 4,65%. En termes interanuals, la
disminució va ser de 3.948 persones, el 5,30% menys.
Tarragona acumula deu mesos seguits de caigudes interanuals de l’atur, els mateixos que el conjunt de Catalunya.
Es tracta de la demarcació catalana on més ha incrementat la contractació en comparació amb el mes
anterior, amb un augment del 45,53% i 21.955 nous
contractes. Respecte l’abril del 2013, es veu un ascens
del 23,63%. Del total de contractes signats, 19.246 (el
87,6%) són temporals i 2.709, indefinits. Actualment, al
conjunt de la demarcació hi ha unes 70.500 persones
sense feina.

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

Descens contingut
Al conjunt de Catalunya les dades fetes públiques asseguren que l’atur ha baixat d’una manera més continguda, de l’ordre del 2%, sent Girona la demarcació
que ha experimentat un millor comportament, amb una
reducció per sobre del 5%. Però hi ha números verds a
totes les regions i en termes interanuals, de mitjana al
país, el descens frega el 7%.
Per sectors, l’atur disminueix en tots, especialment en
els serveis, en més de 3.000 persones a la demarcació
de Tarragona durant l’abril. En aquest més també ha
augmentat l’ocupació a l’agricultura, en prop de 200
persones, a la indústria en 115 i a la construcció, amb
uns 120. A l’Estat l’atur s’ha reduït un 2,3%.

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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REUS

Comencen les obres d’adequació
del refugi antiaeri de la Patacada
Aquesta acció està inclosa en el pla d’inversions municipal 2014 i servirà per
tenir les instal·lacions en condicions perquè se’n pugui fer un ús correcte
La regidoria d’Arquitectura i Urbanisme ha iniciat les obres d’adequació i millora de la sortida i les
instal·lacions d’emergència de l’antic refugi antiaeri de la Guerra Civil
ubicat a la zona subterrània de la
plaça de la Patacada. Aquesta acció
està inclosa en el pla d’inversions
municipal 2014 i servirà per tenir
les instal·lacions en condicions i garanties perquè se’n pugui fer un ús
correcte.
Els treballs iniciats tenen 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. S’ha previst adequar una sortida d’emergència, fins
ara inexistent, pel carrer de Pere
d’Òdena, situada a tocar del carrer
de Sant Llorenç. En paral·lel es portaran a terme millores a les instal·
lacions elèctriques malmeses per
adaptar-les a les condicions d’humitat dels espais subterranis del refugi. També es completarà el sistema
de ventilació i extracció d’aire de
tot el recinte. Finalment, es retiraran
runes d’alguns punts del recorregut
del refugi.
El regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Miquel Domingo, ha destacat
que els tres àmbits d’intervenció

Imatge d’arxiu del refugi antiaeri de la Patacada.

Els espais visitables tenen
una extensió d’uns 600
metres i estan situats a
entre nou i deu metres
sota terra.
(nova sortida d’emergència, noves
instal·lacions elèctriques i nou sistema de ventilació) «permetran disposar de les condicions necessàries
perquè aquest espai pugui ser visitable d’una manera segura i fluïda,
sempre amb un control de l’afora-

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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ment». Els espais visitables tenen
una extensió d’uns 600 metres i estan situats a entre nou i deu metres
sota terra. Miquel Domingo ha recordat que aquest espai va ser concebut durant la Guerra Civil per acollir unes 2.700 persones, tot i que
no es va poder completar segons el
projecte inicial i l’aforament final va
ser per a unes 1.200 persones.
El projecte d’adequació de l’antic
refugi de la Patacada, que s’havia
previst en un principi per un import
de 52.000 euros, ha estat definitivament adjudicat, a la baixa, per
33.500 euros.

FORMACIÓ

Acord entre la Fundación Laboral
de la Construcción i el Gremi
L’objectiu de l’acord és fomentar la formació professional, la investigació,
desenvolupament i promoció de la salut laboral i seguretat en el treball
Fruit de la reunió organitzada per la
Federació de Gremis de la Construcció de Tarragona – FEGCO, entitat
integrada dins el Patronat de la Fundación Laboral de la Construcción a
Catalunya, amb l’objectiu d’apropar
la Fundació als Gremis Comarcals
de la demarcació de Tarragona, i
donar a conèixer l’entitat, s’ha iniciat una etapa de col·laboració que
ja està començant a donar els seus
primers fruits.
La Fundación Laboral de la Construcción es una entitat paritària,
d’abast estatal, que desplega el seu
model de gestió mitjançant els seus
Consells Territorials, i les representacions d’empresaris i treballadors.
Els seus orígens es remunten a
l’any 1992, fruit de la signatura del
Conveni General de la Construcció.
Com a objectius principals, cal destacar el foment de la formació professional; el foment de la investigació, desenvolupament i promoció
de la salut laboral i seguretat en el
treball i per últim el foment del’ocupació.
Participació col·lectiva
Totes les empreses acollides al Conveni General del Sector de la Construcció, així com els seus treballadors, participen i es beneficien de
les activitats formatives de la Fundació.

Emilio Gómez, gerent de la Fundación Laboral de la Construcción

Totes les empreses acollides al Conveni General
del Sector de la Construcció i el seus treballadors
participen i es beneficien de les activitats formatives
de la Fundación Laboral de la Construcción

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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FORMACIÓ
Fruit de l’esmentada col·laboració
entre ambdues entitats, s’ha pogut
organitzar una primera acció formativa de prevenció de riscos laborals
en treballs de paleta de vint hores
lectives, formació obligatòria segons
el que estableix el quart Conveni
Col·lectiu del Sector de la Construcció.
Al curs hi ha assistit una vintena
de participants i ha estat impartit
per Xavier Grioles Garitonandia,
Diplomat en Relacions Laborals i
al mateix temps Tècnic Superior en
Prevenció de Riscos en les tres especialitats tècniques, i amb una dilatada experiència, tant en el mon
de la empresa privada, com a nivell
docent. La formació s’ha dut a terme
a les instal·lacions del Gremi ubicades al carrer Alcalde Joan Bertran de
Reus.
Segons s’ha pogut constatar, el grau
de satisfacció per part dels alumnes,
un cop finalitzada l’acció formativa ha estat elevat, i ja s’està organitzant una segona convocatòria
d’aquesta acció formativa pel mes
de maig d’enguany.
Tanmateix, i amb l’ànim d’ampliar
l’abast de col·laboracions, iniciat amb
la trobada al mes de febrer, a la que
hi varen assistir tant el president del
Gremi, Gregori Salvat Barceló, com el
gerent de la Fundación Laboral de la
Construcción a Catalunya, Emilio Gómez, s’està desplegant una campanya
per recolzar al Gremi i la seva estructura administrativa i de gestió, a fi i
efecte de que, de manera conjunta,
es puguin fer arribar les propostes
de valor i servei tant del Gremi com
de la Fundació, a les empreses del
sector de la zona, reforçant el nivell
de servei que ja reben, en cas d’estar
agremiades, i contactant i transmetent aquest missatge a les empreses

Alumnes que recentment han participat en un curs de formació celebrat a les instal·
lacions del Gremi de la Construcció del Baix Camp

del sector que encara no es troben
agremiades al Gremi.
A tal efecte, s’han celebrat reunions de treball amb el Departament
de Formació de la Fundación, a fi
i efecte de posar a disposició del

Gremi tots els recursos didàctics i
de serveis de la Fundació, molts
d’ells accessibles des dels diferents
portals de la Fundació (corporatiu,
formació, seguretat i salut, ocupació,...) a www.fundacionlaboral.org.

Campanya de recolzament
També s’està duent a terme una
campanya de recolzament a la
demarcació des del departament
de Gestió Comercial de la Fundación, mitjançant la persona de
Josep Ma Jaquet, Responsable
d’aquesta àrea al Consell Territorial de Catalunya. Josep Ma Jaquet,
qui s’ha incorporat recentment
a l’estructura de la Fundació, és
llicenciat en Dret pel CEU–Universitat de San Pablo i MBA per l’IESE de Barcelona, aporta a més
una dilatada experiència en el
sector, tant a nivell professional
com institucional, havent desenvolupat el càrrec de Gerent del
Gremi de Constructors d’Obres
de Barcelona i Comarques i com
a Director General del metaportal
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d’internet, Construmatica.com.
La seva principal comesa esdevé,
en col·laboració amb les entitats
més representatives de cada territori, com és en aquest cas el
Gremi de Constructors del Baix
Camp, el potenciar el sector i
apropar els serveis i la proposta de valor de la Fundación i del
Gremi a les empreses i professionals de la zona. Esperem que
aquesta col·laboració que arrenca, i de la que ja se n’estan recollint els primers fruits, esdevingui
un model de col·laboració replicable a la resta de territoris per
l’enfortiment del sector i de les
entitats i institucions vinculades
al mateix.

Firma convidada

Unió Europea
Miquel Vilella Suazo
exPresident del Gremi de la Construcció del Baix Camp

La Unió Europea és una
benedicció de Déu. Països
com França i Alemanya, el
Regne Unit, amb els seus
corresponents acòlits, i
altres estats que es mantenien al marge -més per
conveniència que per convicció- han protagonitzat
dues guerres mundials i
altres esdeveniments bèl·
lics en menys d’un segle.
Alerta, això està aviat dit.
Però de fet aquesta Unió
Europea, amb les diferents
denominacions i àmbits supranacionals, ja porta més
de seixanta anys protagonitzant una pau inèdita en
aquest continent, que ves
per on, l’anomenen el “bressol de
la civilització”.
Aquesta pretesa Unió Europea, altres al llarg de la història ho han
intentat sempre a garrotades: els
romans, Carlemany, Napoleó, Hitler i
altres. Aquesta gent, és evident que
no tots es poden posar al mateix
sac, però si que volien fer d’Europa
el “seu” continent.
A finals dels anys 40 del segle passat, una colla de polítics de França,
Itàlia i Alemanya, amb una gran visió, i potser empesos pels horrors
de la II Guerra Mundial, van posar
les bases amb el seu Mercat Comú,
de la Unió Europea actual.
Ara bé, si Legaspi, Shuman i Adenahuer aixequessin el cap, els hi
agradaria l’actual Unió Europea?.
Potser si que el fet de veure més
de 20 estats europeus dins la Unió
els hi semblaria fantàstic. Però, es-

tarien tan satisfets de la política en
majúscula que posen a la pràctica
aquets estats amb la batuta de la
tot poderosa Alemanya?. Tinc els
meus dubtes.
Aquesta crisi que llargament patim
no l’ha provocat el poble. El poble
és qui la pateix i amb el seu sacrifici immens farà que en sortim.
Qui l’ha provocada són institucions

Aquesta crisi qui l’ha
provocada són les
institucions i les persones
que encara avui campen
com si res. Qui realment
manava a Europa quan es
fornia la crisi, perquè no
alertava de la situació?
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i persones que encara avui
campen com si res. Qui
realment manava a Europa quan es fornia la crisi,
perquè no alertava; encara
més. No prohibia i obligava com fan ara amb les
retallades, a parar aquell
malbaratament, material,
monetari i també intel·
lectual que féia que tot
plegat visquéssim en un
país semblant a xauxa?. I
per altre banda, com pot
ser que aquella mateixa
gent i institucions, ara ens
facin anar de corcoll per
rectificar les seves pròpies
equivocacions?.
Aquestes institucions i
persones, no són més que el braç
executor d’uns monstres sense rostre i amb poca visió que anomenem mercats. Són els que realment
manen a nivell mundial. Amb poca
visió si, perquè la seva planificació
egoista, no va més enllà del guany
diari i cada dia més. Però al final
els hi passarà -si no rectifiquencom als dinosaures que quan s’ho
van menjar tot i abans de desaparèixer es van devorar entre ells fins
que es van extingir.
Però no. Esperem que es rectifiqui.
Esperem també que es retorni a
aquell esperit dels fundadors. Una
Unió Europea per a les persones.
Que imperi la política i com deia
aquell; que és pensi més en les
properes generacions que en les
properes eleccions, supeditant tots
els poders i d’una manera especials
els econòmics al bé comú.

COJUNTURA ECONÒMICA

Optimisme empresarial per la
futura implantació de BCN World
Segons diagnostica la segona onada del Radar Cambra que també apunta la
convicció que el projecte de Metrovacesa afectarà negativament el comerç local
L’última onada del Radar Cambra,
corresponent al primer trimestre
d’any, ha servit per preguntar sobre
el projecte de BCN WORLD. La majoria dels consultats són favorables
al projecte i destaquen que la creació de llocs de treball és la principal
oportunitat. També s’apunta que la
iniciativa servirà per incrementar
el turisme i dinamitzar econòmicament la zona, i la majoria no observen cap amenaça important.
El Radar també ha incidit en el coneixement que els consultats tenen
del projecte de Metrovacesa. S’observa una certa inquietud, gairebé
del 50%, sobre el projecte del Centre Comercial, afirmant que no el
coneixen o que en tenen poca informació. Entre els que en són coneixedors també destaca la convicció
que afectarà negativament. Una opinió que és generalitzada entre els
representants del sector comercial.
A l’altra costat de la balança els empresaris del sector serveis són els
que observen algunes qüestions
positives sobre l’efecte que pot acabar tenint aquest projecte.
Valorant aquestes dades, el president de la Cambra, Isaac Sanromà,
va destacar la necessitat que l’empresa expliqui el projecte actual per
poder executar quan abans millor,
amb la complicitat de totes les entitats que treballen en benefici del

Presentació de la segona edició Radar Cambra amb el president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sanromà, al mig de la imatge

comerç, les mesures que facilitin la
coexistència del model tradicional
del comerç local amb aquesta nova
implantació. En aquest sentit ha recordat a l’Ajuntament la voluntat de

La valoració de l’economia
continua sent negativa,
qualificant-la de regular
o fins i tot dolenta. Això
sí, s’observa menys
pessimisme en relació a
l’última onada

la Cambra de sumar-se a qualsevol
àmbit d’anàlisi i reflexió que permeti incidir en aquesta qüestió.
Situació económica
El Radar ha servit per testar la realitat econòmica de la zona, comparant-la amb l’última onada del tercer
trimestre de l’any passat. La valoració de l’economia continua sent
negativa, qualificant-la de regular
o fins i tot dolenta. Això sí, s’observa menys pessimisme en relació
a l’última onada (4t trimestre 2013)
ja que es redueix d’un 36 al 20%
el número d’empresaris que creuen
que la situació ha empitjorat.

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
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
alegre@instalalegre.com
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A punt de finalitzar les obres de
l’Escola d’Art i Disseny de Reus
El nou immoble, que també acollirà els estudis de música, dóna resposta a
les necessitats d’espai d’aquests centres i els atorga una major visibilitat
El nou edifici construït per la Diputació entre els carrers del Vent
i de Sant Jaume, a Reus, serà la
nova seu de l’Escola d’Art i Disseny
de la institució a la ciutat i també
acollirà part de l’Escola de Música.
Les obres es preveu que hi estiguin
enllestides en unes setmanes, i
que l’edifici entri en funcionament
aquest proper curs 2014/15. Els
estudis d’art i disseny, situats actualment al passeig de la Boca de
la Mina, ocuparan 1.580,75 m2 de
superfície del nou edifici. Pel que
fa als estudis de música, s’ubicaran
en una superfície de 806,97 metres
quadrats de l’immoble, que continuarà tenint la seu central i la major
part de les dependències de l’Escola de Música i Conservatori al Palau
Bofarull de la Diputació, al carrer de
Llovera. El nou edifici, amb façana
i entrada a dos carrers (C. del Vent,
6, i C. de Sant Jaume 9-11), ha representat una inversió de més de
3.574.000 euros. Consta d’un soterrani, planta baixa i tres plantes
més. La superfície total construïda
és de 2.387,72 m2.
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va encapçalar
fa uns dies una visita a les obres
que s’estan duent a terme al nou

Les autoritats, encapçalades pel president de la Diputació, Josep Poblet, durant la
visita de les obres que es va fer fa unes setmanes.

El nou edifici, amb façana
i entrada a dos carrers
(C. del Vent i C. de Sant
Jaume), ha representat
una inversió de més de
3.574.000 euros. Consta
d’un soterrani, planta baixa
i tres plantes més. La
superfície total construïda
és de 2.387,72 m2.

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

edifici, juntament amb el vicepresident primer de la institució, Albert
Vallvé; la diputada delegada dels
centres d’Art de la Diputació, Judit
Fàbregas, i el cap d’arquitectura de
la Diputació, Jaume Mutlló.
Tal com va assegurar Poblet, la
construcció d’aquest edifici al centre de Reus dóna resposta a les necessitats d’espai dels estudis d’art i
disseny i també de música, al mateix temps que racionalitza recursos
i espais de la Diputació i hi aporta
nous i clars avantatges. En aquest

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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REUS
sentit, l’Escola d’Art i Disseny retorna a la seva ubicació original i en
un espai totalment nou i cèntric, fet
que li atorga una major visibilitat.
L’Edifici acollirà activitats educatives i culturals dels centres d’ensenyament, com ara les prestigioses
jornades d’interiorisme Yazoo de
l’Escola d’Art, i possibilitarà la interrelació d’activitats conjuntes. D’altra banda, la ubicació dels estudis
d’art i disseny i de part dels musicals a l’edifici dels carrers del Vent i
Sant Jaume revitalitza aquesta zona.
Durant la visita a les obres, Josep
Poblet va destacar l’amplitud, l’alçada, la versatilitat, la funcionalitat i la
lluminositat de l’espai, que compta
amb una acurada climatització, amb
alt aïllament acústic, i amb un sistema intel·ligent que permet l’estalvi energètic. Tal com va ressaltar el
president de la Diputació, aquest
projecte “respon a les necessitats
formatives dels centres educatius
de la Diputació, permet ampliar i
complementar espais i atorga visibilitat ciutadana”.

Els espais de l’Escola d’Art i Disseny de
la Diputació de Tarragona a Reus
L’Escola d’art i Disseny té a la
planta soterrània dues aules
d’informàtica, aula de maquetes
i volum, sala de projectes de cicles formatius, dos magatzems,
serveis i escala. La plata baixa
disposa de vestíbul d’entrada,
consergeria, secretaria, espai
polivalent doble alçada, aula de
disseny 1, biblioteca, aula de
disseny 2, escales i serveis. A la
primera planta hi ha el taller pintura 1 i 2, aula de disseny 3, aula
de disseny 4, sala de professors
i direcció, serveis escala, terrassa
exterior accessible des d’aula de
disseny 3. A la planta segona hi
ha dues aules d’escola de música, compartides amb Escola d’Art
per aules teòriques 5 i 6. En total
l’alumnat disposarà de 13 aules
de docència teòrica i pràctica docents, biblioteca, sala polivalent,

espais d’administració i direcció,
serveis i escala, terrassa exterior.
L’Escola de Música disposa de
l’entrada, vestíbul, punt de conserge, sala d’espera, dotada amb
pantalla on s’hi podran veure les
audicions i concerts de l’Escola i
Conservatori, així com altres concerts de la Banda i Orquestra Simfònica. A la planta segona hi ha 2
aules de llenguatge/agrupacions
orquestrals, 5 aules de música
individuals o màxim 2 alumnes,
una aula de llenguatge musical,
un box d’assaig individual, una
aula sala de professors serveis i
escala. A la planta tercera hi ha
4 aules de música individuals, 2
aules de pràctica musical grupal,
serveis i escala. En total: 4 aules
grans, 2 aules mitjanes, 9 aules
de música individuals, un box
d’assaig individual.

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

15

abril 2014

MEDI AMBIENT

Taller per construir una estufa
d’inèrcia tèrmica a Riudecanyes
Una quinzena d’interessats procedents de tota Europa es van reunir a la Casa
Vella del Pantà per construir un estufa que redueix el consum de llenya
Una quinzena de persones procedents de diversos països europeus i
de diverses localitats de les comarques de Tarragona van participar fa
unes setmanes en un taller pràctic
de construcció d’una estufa d’inèrcia tèrmica que s’ha instal·lat a la
Casa Vella del Pantà de Riudecanyes
(www.lacasadelpantano.wordpress.
com), un establiment de turisme
rural recentment reformat que està
situat al costat del pantà d’aquesta
localitat del Baix Camp a tocar de
la carretera que uneix Riudecanyes
i Duesaigües. Aquest taller és una
iniciativa més que porten a terme la
parella que gestiona aquest establiment, el reusenc Albert de Porras i
la danesa Ina Rahbek.
Les estufes d’inèrcia tèrmica es diferencien d’altres tipus d’estufes per
la quantitat de massa que tenen,
per la combustió secundària de
gasos, per la combustió neta i pel
recorregut llarg de la calor. L’estufa
s’encén una vegada cada 24 hores.
Primer s’obre el tir entre l’estufa i la
xemeneia.
L’aire secundari es fica pel costat
interior de la porta de la cambra
de combustió, s’escalfa, i contribueix d’aquesta manera a cremar els
gasos de la càmera secundària de
combustió sense que la temperatura de la combustió baixi.
Després, el foc, la calor i el fum

L’estufa d’inèrcia tèrmica, en ple funcionament, un cop els participants en el taller van
enllestir els treballs

Les estufes d’inèrcia tèrmica es diferencien d’altres
tipus d’estufes per la quantitat de massa que
tenen, per la combustió secundària de gasos, per la
combustió neta i pel recorregut llarg de la calor
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MEDI AMBIENT
s’expandeixen pressionant cap als
costats i entrant en els canals de
fum, on per la diferència de temperatura entre la massa i la calor
aquesta temperatura s’acumula en
la massa.
Les estufes d’inèrcia tèrmica necessiten tenir prou massa per absorbir
i retenir molta calor ja que si no fos
així, en el moment que els canals
de fum interns estiguin calents, la
calor no lliscarà i sortirà per la xemeneia sense emmagatzemar-se en
la massa. Quan el foc resultant de
la crema de 14-17 kg de llenya s’acaba, es tanca el tir de la xemeneia
per mantenir la calor dins de la casa
durant tot el dia. També es tanca el
calaix de cendres i les portes per
evitar la fuga de calor. I és llavors
quan passa alguna cosa sorprenent,
l’estufa augmenta la radiació de la
calor continguda dins, la qual cosa
és un misteri per al nou propietari
d’estufa d’inèrcia tèrmica. Això és el
que la fa tan especial.
Si es continuen cremant més qui-

Dos dels participants en el taller per construir l’estufa d’¡nèrcia tèrmica

los de llenya, perquè es vol obtenir
més calor, es descobreix que l’energia produïda no arriba a ser emmagatzemada en la massa, sinó que
surt directament per la xemeneia.
Així que si es desitja una temperatura superior a la superfície del
forn, caldrà esperar uns 5-6 hores

abans de tornar a cremar, perquè la
temperatura de l’interior dels canals
de fum hagi baixat suficient perquè
puguin tornar a absorbir l’energia.
L’estufa d’inèrcia tèrmica tindrà
una temperatura exterior de 4555 graus, la qual cosa fa possible
moblar la casa fins a prop del forn
sense que sigui desagradable. Just
això fa que l’estufa d’inèrcia tèrmica sigui una estufa adequada per a
famílies amb nens petits.
L’hora de la crema depèn dels hàbits de cada família, però cal tenir
en compte que l’estufa d’inèrcia tèrmica encara està calenta després de
22 hores d’haver-la posat en marxa,
mantenint una temperatura adequada a la casa. Els tipus de fusta lleugeres i barates com pi, avet, bedoll
són les millors per a aquest tipus
d’estufes, per la seva estructura
oberta i l’alta quantitat de resina en
la fusta que contribueix a una crema viva i plena d’oxigen, des d’on
la calor es pot absorbir ràpidament
i fàcil en la massa.

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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HABITATGE

Jornada sobre habitatge organitzada
pel moviment veïnal de Reus
Analitzen la situació de l’habitatge des de diversos aspectes: un punt de
vista jurídic o la visió de propietaris que no poden fer front al la hipoteca
La Federació d’Associacions de Veïns de Reus va organitzar fa uns
dies al Vapor Lab una jornada sobre
habitatge en un moment en que hi
ha un fort debat social al voltant
d’aquest tema.
El regidor d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Miquel
Domingo, va inaugurar la jornada
amb la ponència «Una visió general
de la situació del mercat immobiliari de la ciutat. Pla Local de l’habitatge», mentre que la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, va
cloure la jornada amb una ponència
que porta per títol «Política social
d’habitatge. L’experiència de Reus».

El programa va comptar també
amb la participació de Sergio Nasarre, Catedràtic de Dret Civil de
la Unirversitat Rovira i Virgili; Jesús
Sánchez i Wilmar González, membres de la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca de Tarragon, i Antoni
Serra i Monté, director de Serveis
d’Urbanisme i Grans Infraestructures
de l’Ajuntament de Terrassa.
Durant l’acte, els experts van analitzar la situació de l’habitatge a
Reus en particular i a Catalunya en
general des de diversos aspectes:
un punt de vista jurídic, la visió de
propietaris que no poden fer front
al pagament d’una hipoteca i la in-
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tervenció de les administracions en
aquest àmbit.
Aquesta trobada tenia com a objectiu fer una radiografia de la situació
actual i dels reptes de futur en matèria d’habitatge i se suma a altres
iniciatives impulsades per la FAVR
en aquest àmbit: Elaboració d’un
llistat de pisos ocupats als barris
de Reus, principalment Mas Pellicer,
Gaudí i Fortuna; Servei d’Assessorament jurídic de la FAVR en casos
d’impagaments, desnonaments, etc
i la campanya demanant als propietaris que presentin denúncies contra els bancs per impagament de les
quotes comunitàries

HABITATGE

Arriba l’Open House, la fórmula
per vendre un pis en 24 hores
Acordia, grup de set immobiliàries de Reus, va aconseguir vendre un pis
d’alta gama mitjançant un nou sistema importat dels Estats Units
Acordia, l’entitat que aplega set de
les principals immobiliàries de la
ciutat, continua innovant i cercant
noves fórmules per aconseguir vendre la seva selecció d’habitatges
en un moment de dificultats en el
sector. Ara la novetat es diu ”Open
House”, una jornada immobiliària
de portes obertes per comercialitzar un pis de gamma alta ubicat,
en aquesta ocasió, al cèntric carrer
de Sant Joan. Aquesta tècnica s’utilitza habitualment als Estats Units
per vendre vivendes de segona mà.
Aquesta iniciativa ha estat la primera vegada que s’ha portat a terme
a Reus, segons explicava Dídac Rodríguez, president d’Acordia, que
destaca “l’important que és innovar
en les tècniques de venda en un
moment com l’actual”.
Durant tot el dissabte es va poder
visitar el tercer A del número 36 del
carrer de Sant Joan, un pis de 158
m2 útils, 5 dormitoris, tres banys,
amb una situació estratègica, a tocar de la plaça de les Oques. Els
interessats van poder accedir-hi lliurament, sense cita prèvia, ja que la
vivenda estava oberta sota la supervisió dels agents d’ACORDIA que
van informar de les possibilitats
d’aquest magnífic pis.
Van ser més d’una vintena les famílies que van visitar el pis, valorat
en 220.000 euros i que per aquesta
promoció es va posar a la venta al
preu de 209.000 euros. Concretament van ser 23 les famílies interessades en el pis que el van visitar.
“Tot i l’èxit de l’operació hi va haver
d’altres famílies que es van quedar
sense poder-lo adquirir, tot i que la
vivenda els va satisfer enormement.
Per aquest motiu, des d’ACORDIA
estem treballant per buscar a tots
aquests possibles compradors un

pis que els pugui satisfer les necessitats que tenen”, explica Dídac
Rodríguez, que també va afegir que
després de l’èxit de la iniciativa no
es descarta repetir de nou l’”Open
House” per donar sortida a d’altres
habitatges.
ACORDIA, iniciativa pionera
L’”Open House” és una nova iniciativa d’ACORDIA, l’entitat creada
l’any 2011 com associació MLS (Multiple Listing Service) pionera a casa
nostra, que va néixer amb l’objectiu
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de potenciar recursos i rendibilitzar
sinèrgies entre tots els membres del
grup (multi exclusiva). Tot això per
oferir noves solucions adaptades a
la venda d’immobles en el complex
i difícil mercat actual. D’aquesta
voluntat de treballar en conjunt va
néixer la fira immobiliària ACÒRDIA
de la que ja s’han realitzat dues
edicions a la Llotja de Reus, i ara
es genera aquest nou concepte de
l’”OPEN HOUSE” que canvia totalment el sistema de venda de pisos
de segona mà a la ciutat.

BAIX CAMP

Aprovat definitivament el POUM
de Vandellòs i l’Hospitalet
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va donar fa uns dies el
seu vist-i-plau al document que dibuixa el municipi del futur
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar fa uns
dies de forma definitiva el nou Pla
d’ordenació urbanística municipal
(POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant.
El document aprovat 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.
El POUM substituirà 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; i
servirà per orientar el model de desenvolupament i l’expansió urbana
dels diferents nuclis de població de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
en les properes dècades.
L’alcalde, Alfons Garcia, va remarcar

Presentació del POUM per part del responsable de l’equip redactor.

la importància d’aquest document,
redactat per un equip dirigit per
l’arquitecte Estanislau Roca, amb
el suport dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant, perquè, tal

com ha argumentat, “definirà el futur del municipi”.
LLarg procés
L’alcalde de la població del litoral del Baix Camp va recordar que
l’aprovació definitiva del POUM és
el resultat d’un llarg procés de treball, que ha durat més de quatre
anys i ha assenyalat: “La voluntat
de l’Ajuntament ha estat, en tot
moment, que el POUM fos un document de consens polític i social; i
per aquest motiu s’han dut a terme
accions de consulta i d’informació
per facilitar la participació de la ciutadania”.

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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Tel. 977 75 46 44
Fax: 977 75 49 00

ACTUALITAT GREMI

Oferta pel Gremi de la Construcció
pel programa d’amidaments
Els agremiats tenen una descompte del 50% en la compra d’aquest software
Els membres del Gremi de la Construcció del Baix Camp tenen una
oferta especial en el programa informàtic d’arquitectura i construcció
destinat a professionals de l’arquitectura i la construcció pel qual es
poden fer amidaments i pressupostos d’una forma fácil i senzilla. El
programa Com-Cal (www.com-cal.
es) està en aquests moments en
promoció pels agremiats. Una llicència té un cost de 100 euros, en lloc
dels 200 que valia fins ara, mentre
que per més dues llicències o més,
el programa té un cost de 60 euros
per llicència. La compra del programa es pot fer a la mateixa web de
l’empresa.
Com-Cal és un programa informàtic
bilingüe, castellà i català, l’objectiu
del qual és facilitar al professional
de l’arquitectura i la construcció, la
realització d’amidaments, pressupostos, certificacions i comparació

El programa està dissenyat pel seu
funcionament amb el sistema operatiu Windows aprofitant les seves
funcionalitats, característiques i
comptabilitat.
La base de dades Com-Cal es pot
trobar en un volum imprès i un CDRom amb la mateixa composició.

d’ofertes, mitjançant una eina àgil,
intuïtiva i d’ús senzill. Incorpora
també una base de dades bilingüe
de partides d’obra d’edificació i enderrocs valorades. Està compost de
29 capítols, 254 subcapítols i 2.800
partides d’obra d’edificació valorades, amb el cost directe.

www.aisladur.com
Techos continuos o desmontables
Trasdosados - Tabiques pladur
Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
Todo tipo de decoraciones
Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

Especialites en reformes
i manteniments
C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
43206 REUS
Telf.- 977.326.179

646 511 780

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

info@aisladur.com

-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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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

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

ACTUALITAT

Torna el Concurs
de Paletes i
l’homenatge als
jubilats

Victòria de Construccions Plana
La parella de paletes Aleix Plana
i Vasile Safta continua acumulant
victòries en els diferents concursos
de paleta que es fan a Catalunya.
L’empresa de Vila-seca va participar
fa uns dies amb dos parelles al 17e
concurs de paletes de Campllong.
Aleix Plana i Vasile Safta van quedar

primers amb una obra quasi perfecte que a més a més va ser la única
que va quedar dreta ja que la resta
van caure per efectes de la gravetat.
A l’altra parella de Construccions
Plana, formada per Natividad del
Pozo Galan i Josep Bargallo Vidal,
els hi va caure l’obra.
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El dissabte 14 de juny tornarà a celebrar-se el tradicional
Concurs de Paletes que cada
dos anys organitza el Gremi de
la Construcció i que tindrà lloc
al Passeig de Misericòrdia de
Reus entre les nou del matí i
les dues del migdia. Totes les
parelles interessades en inscriure’s ja ho poden fer a les
oficines del Gremi. El mateix
dia 14 de juny al vespre, al voltant de les 21.00h, tindrà lloc
a l’Hotel NH Ciutat de Reus
el tradicional homenatge als
jubilats del Gremi que durant
el darrer exercici han deixat la
professió. En els propers dies
se sabrà exactament quantes
persones seran homenatjades.

C/ Joan d’Austria, 39-47, 5º A
08005 - Barcelona. Tlf. 932 213 353
1992 - 2012

suma y sigue

OCI

Els productors locals acorden
promocionar el “Vermut de Reus”
L’Ajuntament ha arribat a un acord amb les empreses de la ciutat (Miró
Salvat, Yzaguirre i De Muller) per crear, posar en valor i promocionar la marca
L’Ajuntament de Reus ha arribat a
un acord amb les actuals empreses
productores de vermut de la ciutat
(Miró Salvat, Yzaguirre i De Muller)
per crear, posar en valor i promocionar la marca «Vermut de Reus».
Les tres empreses productores elaboren més de 30 marques diferents
d’aquest producte, seguint les fórmules tradicionals, contribuint al
posicionament internacional alhora
de la ciutat de Reus i d’aquest producte com a beguda de qualitat.
A través de l’Agència de Promoció
de Ciutat, l’Ajuntament de Reus,
ha dissenyat un logotip específic de la marca «Vermut de Reus»,
que es farà servir en les accions de
promoció i es posarà a disposició
dels productors que vulguin incorporar-la en l’etiquetatge dels seus
productes.
Les accions de promoció del «Vermut de Reus» s’inicien en dos àmbits: Es tramitarà la declaració del
«Vermut de Reus» com a marca
reconeguda amb la «Indicació Geogràfica Protegida» (IGP), una categoria que identifica aquells productes originaris d’un lloc concret que
posseeixi una qualitat determinada
o una reputació atribuïda al seu
origen geogràfic, i del qual com a

Les autoritats locals i els productors de Vermut de Reus, amb el segell de qualitat

Reus va ser a finals del
segle XIX la primera
ciutat d’Espanya on es
va començar a elaborar
vermut. Hi van arribar a
haver unes 30 empreses
que van produir més de
50 marques diferents

mínim uns de les seves fases de
producció es fa a la zona geogràfica definida. Ambient. En segon lloc
es farà la promoció i divulgació del
«Vermut de Reus». Com a primera
acció a destacar, el dia 22 d’abril va
tenir lloc la presentació oficial del
«Vermut de Reus» al Centre Cultural
Blanquerna (seu de la Generalitat)
de Madrid. Durant aquella setmana, el Centre Cultural Blanquerna va
realitzar diverses degustacions de
vermut per donar a conèixer la qualitat del producte de Reus.

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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A les portes de Sant
Antoni de Pàdua
Ens trobem a les portes de la festivitat del nostre patró Sant Antoni
de Pàdua. El dia tretze de juny celebrarem a la Prioral de Sant Pere de
Reus la tradicional missa en honor
al nostre patró Sant Antoni de Pàdua amb el posterior repartiment de
clavells i estampes.
La missa serà presidida per la junta
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp i de la Germandat de Sant Antoni de Pàdua. El més entranyable
però és tota la gent que des de fa
molts anys ens acompanya en una
data tan assenyalada pels membres
que formem part del món de la
construcció.
És el preludi d’un cap de setmana
que es tancarà amb la celebració
l’endemà del concurs de paletes i al
vespre l’homenatge als companys
que es jubilen. Voldria en aquesta
ocasió fer especial esment de l’homenatge al company Pere Vidiella
que tant ha col·laborat amb la Germandat i ha fet tanta feina en la
recopilació de dades, amb l’elabo-

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

La confraria de Sant Josep Obrer ens va convidar a la
la Confraria de Nostre Pare Jesús a la Columna a portar
el seu estàndard a la processó penitencial del Barri
Sant Josep Obrer el Dimecres Sant

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

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom

C.P.

Domicili

Telèfons
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Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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ració de diversos llibres que expliquen la història del Gremi i la Germandat i la Confraria.
També us recordo que com cada any es farà
una missa el divendres dia sis de juny a l’església de la Sang en record dels membres del
Gremi i la Germandat difunts. Espero que ens
podeu acompanyar tots.
Fent una valoració de la Setmana Santa
d’aquest any, la Confraria de Nostre Pare Jesús a la Columna ha tornat ha participar
com cada any a la processó del Sant Enterrament. S’ha de remarcar que aquest any el
Portador de l’estándard ha estat el President
del Gremi, Gregori Salvat, acompanyat pels
seus fills Gregori i Alexandre. Tal i com vaig
manifestar, estic molt content que ens acompanyés. El Guió infantil el va portar la nena
Sara Simó.
També cal recordar que la confraria de Sant
Josep Obrer ens va convidar a portar el seu
estàndard a la processó penitencial del Barri Sant Josep Obrer el Dimecres Sant. Com
a president el vaig portar acompanyat dels
companys Miquel Vilella i Josep Maria Salvadó.
Això és una breu esbós dels actes principals
en que va participar la Confraria, agraint com
a Junta la participació del confrares en les
diferents processons en que van participar
i la col·laboració de les diferents empreses i
particulars que ens donen suport.
Esperant retrobar-nos ben aviat no tinc res
més a dir-vos que:
Visca Sant Antoni, Visca el Gremi i Visca la
Germandat.
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