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Un any més el Gremi de la Construcció del Baix Camp ha realitzat el tradicional homenatge
als paletes que han deixat la professió, que s’han jubilat després d’una vida de sacrifici,
esforç i dedicació. Des de les pàgines de La Façana i també la pròpia junta del Gremi
volem retre el nostre homenatge més sincer a aquests tres professionals: Pere Vidiella
de Reus, Lluís Plana de Vila-seca i Francesc Altés de les Borges del Camp i desitjar -los el
millor en el futur.
Ja hem dit moltes vegades que la crisi econòmica ha afectat especialment el sector de
la construcció i en concret les petites i mitjanes empreses, com les que formen part del
Gremi que no han tingut cap culpa ni han estat les causants de la crisi, tot i que ens ha
tocat pagar les conseqüències més greus amb un descens de l’activitat que ha provocat el
tancament de moltes d’elles i la reducció de les plantilles en el millor dels casos.
Ara sembla que l’economia comença a remuntar. Al menys això és el que diuen les grans
xifres macro econòmiques que coneixem mes rere mes, tot i que de vegades es fa difícil
que el ciutadà percebi a les seves butxaques aquesta millora. En tot cas el que està millorant clarament és l’atur. En els darrers mesos les xifres continuen baixant. A Reus, per
exemple, s’ha baixat de la barrera psicològica de les 10.000 persones aturades i això és
un fet positiu, tot i que encara són moltes les famílies que tenen grans dificultats econòmiques. Hem de confiar que la nostra classe política sigui capaç de treballar i d’encertar
en les mesures contra aquesta crisi econòmica que ens ha de permetre incrementar el
consum dels ciutadans i d’aquesta manera ajudar a l’empresa productiva, com és el cas
de la tipologia d’empreses que formen part del nostre Gremi.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Foto de família dels homenatjats, els membres de la junta del Gremi i les autoritats, després del sopar a l’Hotel NH.

El Gremi de la Construcció
homenatja als paletes jubilats
L’entitat distingeix Pere Vidiella de Reus, Lluís Plana de Vila-seca i Francesc
Altés de les Borges del Camp en el moment de la seva retirada de l’ofici
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp va fer el passat dissabte 14
de juny, coincidint amb els actes
de la Festa Patronal de Sant Antoni de Pàdua, el tradicional Soparhomenatge als membres del Gremi
que en l’últim any s’han jubilat. En
aquesta edició els tres homenatjats
van ser Francesc Altés de les Borges
del Camp, Lluís Plana de Vila-seca i
Pere Vidiella de Reus, que van rebre
el suport de familiars, agremiats,
amics i autoritats en un sopar que
va tenir lloc a l’Hotel NH Ciutat de
Reus i que va comptar amb la presència de l’alcalde de Reus, Carles
Pellicer; el president de la Cambra
de Comerç, Isaac Sanromà; el pre-

D’esquerra a dreta; Lluís Plana, Francesc Altés, Gregori Salvat i Pere Vidiella.
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sident de la Fundació Laboral de la
Construcción, Joan Santaeulària; el
president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat,
entre d’altres autoritats.
En els seus parlaments, el president
del Gremi va destacar l’esforç realitzat per tots tres agremiats per tirar endavant la seva professió i les
seves empreses en moments bons
i també en moments amb moltes
dificultats, com és l’actual. Salvat
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Gregori Salvat va destacar
l’esforç realitzat per tots
tres agremiats per tirar
endavant la seva professió
i les seves empreses en
moments bons i també
en moments amb moltes
dificultats, com és l’actual
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1.-Joan Santaeulària, Isidre Domènech,
José Osuna i Emilio Gómez.
2.- Ramon Cubero, Lluís Plana, Joan
Maria Roig i Joan Mercadé
3.- Pere Vidiella i Gregori Salvat.
4.- Els tres homenatjats, rebent un regal
de mans de l’alcalde de Reus, Carles
Pellicer.
5.- El membre de la junta Joaquim Fabra
lliurant una placa a Francesc Altés.
6.- El membre de la junta Lluís Freixes,
lliurant una paleta d’argent a Lluís Plana.

ACTUALITAT GREMI
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7.-Francesc Altés amb Jacint Rodríguez de Borras Decomat. 8.- Francesc Altés amb Juanjo Sánchez. 9.- Lluis Plana amb Ignasi Torres
10.- Antonio Ruiz amb Francesc Altés 11 i 12.- Jordi Cabré, lliurant els dos vals de compra de Brico Depôt.

va destacar que tot i que la macroeconomia apunta a l’ìnici de la recuperació econòmica, aquesta encara
no la “percep el ciutadà” i per això
va fer una crida a la classe política a
recolzar el sector de la construcció
amb mesures concretes com les que
“de vegades es fan amb els grans
projecte com ara BCN World que se
li fan lleis a mida”.
Per la seva banda, l’alcalde de

Reus, Carles Pellicer, va destacar la
importància del Gremi de la Construcció i també va refermar el seu
compromís per recolzar-lo així com
va destacar el sacrifici i l’ofici dels
tres homenatjats que va dir que
representen un sector clau en “la
construcció dels pobles i ciutats
tal i com els entenem”. També Joan
Santaulària, president de la Fundación Laboral de la Construcción
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(FLC), va assegurar que hi ha dades que apunten a la recuperació
econòmica tot i reconèixer que la
situació mai més tornarà a ser com
la d’abans de la crisi i també va refermar el compromís de la FLC amb
el Gremi del Baix Camp per continuar col·laborant i recolzar sobretot
la formació i l’especialització com a
mesures claus per encarar el futur.
Els tres homenatjats també van

ACTUALITAT GREMI
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13.-Núria Capafons amb Glòria Juoanpere, esposa de Francesc Altés. 14.- Antonia Aguzar amb Estel Plana, filla de Lluís Plana.
15.- Rosa Dalmau amb Rosa Cavallé, esposa de Pere Vidiella 16.- Òscar Porres lliura la paleta d’argent a Pere Vidiella.

tenir l’oportunitat de dirigir-se als
presents, agraint en primer lloc
l’homenatge del Gremi i especialment destacant l’esforç vital i
també el mestratge rebut, en molt
casos, pels seus propis pares que
son de qui van aprendre l’ofici. Finalment es van mostrar esperançats
de poder abandonar les dificultats
econòmiques que han patit moltes
empreses i professionals en els últims anys.

dècades i va explicar que el seu objectiu havia estat el de fer millor la
seva feina durant tota la seva vida.
Segurament el parlament més emotiu va ser el de Pere Vidiella que
també va voler agrair a totes les
persones que de ben petit l’havien
ajudat a formar-se com a professional i també com a persona.
Abans dels parlaments de les autoritats i dels parlaments dels tres
paletes, també es va procedir al

Parlaments
En el seu parlament Lluís Plana va
parlar de l’empresa on treballa i
que va ser fundada fa més de 100
anys. Va destacar la importància
de les velles tradicions dels antics
paletes per transmetre a les noves
generacions la passió per la feina,
tal i com ell va aprendre del seu
pare que recentment va morir i com
ell ha transmès als seus fills. També
Francesc Altés va destacar el canvi que ha sofert l’ofici en aquestes

Joan Santaeulària,
president de la Fundación
Laboral de la Construcción
(FLC), va assegurar que hi
ha dades que apunten a
la recuperació econòmica
tot i reconèixer que la
situació mai més tornarà a
ser com la d’abans
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lliurament de trofeus, distincions i
records aportats per empreses i institucions. Així, els tres homenatjats
van rebre distincions del Gremi de
la Construcció, del Consell Comarcal, de la FEGCO, de l’Ajuntament
de Reus, de la Diputació de Tarragona i de les empreses BigMat i Borras Decomat.
Sortejos
El tradicional Sopar-Homenatge del
Gremi de la Construcció del Baix
Camp als paletes jubilats com sempre també va tenir moments molt
més distesos com va ser el cocktail inicial que va significar el retrobament entre autoritats, paletes i
acompanyants i també el posterior
sorteig de productes i regals que es
va fer a la part final del sopar. En
aquesta ocasió les empreses que
van lliurar regals i obsequis van ser
el Celler Capafons-Ossó, el Consell
Regulador de la DO Tarragona i també l’empresa Brico Depôt.

ACTUALITAT GREMI

Aleix Plana i Vasile Safta guanyen
el Concurs Intercomarcal de Paletes
La parella de Construccions Plana de Vila-seca va endur-se la 44a edició
del certamen per tercera vegada de forma consecutiva
La parella de paletes formada per
Aleix Plana i Vasile Safta, de Construccions Plana de Vila-seca, es va
endur per tercera edició consecutiva
el Concurs Intercomarcal de Paletes
de Reus que va tenir lloc dissabte
14 de juny al matí al Passeig Misericòrdia i que es va fer amb el
patrocini de la Fundación Laboral
de la Construcción (FLC). La segona
posició de la 44a edició d’aquest
concurs que impulsa el Gremi de la
Construcció del Baix Camp coincidint amb la seva festa patronal va
ser per Mario Ventosa de La Gornal
i Arsenio Bustamente de Bellvei del
Penedès. Els tercers classificats van
ser Josep Vidal Tugues de la localitat lleidatana de Pons i Natividad
del Pozo.
Plana i Safta van construir en poc
més de tres hores i mitja un banc
decorat amb dues columnes salomòniques. El jurat estava integrat
per diversos membres de la junta
del Gremi de la Construcció; el regidor d’Urbanisme Miquel Domingo;
l’arquitecte Gabi Bosques; el president de la FEGCO, José Osuna; un
representant de la Fundación Laboral de la Construcción i també Pere
Vidiella, que va ser l’encarregat de
plantejar la construcció que s’havia
de dur a terme i que com sempre
es va mantenir en secret fins al moment de l’inici del concurs, que com
passa en cada edició va despertar
molta expectació i molta curiositat entre els ciutadans que es van
acostar a contemplar les evolucions
dels concursants.
El jurat va destacar el bon treball fet
per la majoria de parelles que s’hi
van presentar i també la rapidesa
d’algunes d’elles, però va premiar
la destresa de la seva obra, la pul-

A la imatge superior, els dos professionals guanyadors del 44è Concurs Internacional
de Paletes de Reus, Aleix Plana i Vasile Safta. A la part inferior, els dos guanyadors del
concurs amb l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el president del Gremi de la Construcció,
Gregori Salvat, després de recollir la copa i també el premi donat per Brico Depôt.
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El jurat va destacar el bon
treball fet per la majoria
de parelles i també la
rapidesa, però va premiar
la destresa de l’obra,
la pulcritud i també els
acabats finals de la peça
realitzada per Plana i
Safta
critud i també els acabats finals de
la peça realitzada per Plana i Safta.
El propi Aleix Plana va explicar que
estava molt content amb el resultat obtingut de nou en el concurs
de Reus. “Inicialment semblava fàcil
però les columnes salomòniques tenien la seva complicació a la part superior si es volia seguir correctament
les indicacions del plànol”, va dir un
cop conegut el veredicte del jurat.
Enguany, el concurs de paletes, que
arribava a l’edició 44, va veure com
hi concursaven un total de set parelles. El Concurs de Paletes, que
es fa cada dos anys, té una dotació
econòmica de 350 euros pel primer
premi, 200 pel segon classificat i
150 pel tercer lloc. A més, l’empresa Brico Depôt va lliurar un xec de
100 euros per compra al seu establiment que es va sortejar i que, curiosament, va anar a parar a la parella
guanyadora.
A l’acte de lliurament de premis que
va tenir lloc al Passeig Misericòrdia
de Reus va comptar amb la presèn-

Dalt a l’esquerra, els segons classificats Mario Ventosa i Arsenio Bustamante. Al seu
costat els tercers classificats, Josep Vidal i Natividad Del Pozo. Al mig, una de les parelles durant el seu treball i a la part inferior, el jurat, valorant les obres.
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cia de l’alcalde de la ciutat, Carles
Pellicer, que va felicitar a tots els
participants i va encoratjar-los a seguir millorant en la seva feina. La
resta dels membres del jurat també van felicitar els participants i els
guanyadors.
Patrocinadors
El 44è Concurs Intercomarcal de
Paletes del Baix Camp va comptar
en aquesta edició amb el patrocini de la Fundación Laboral de la
Construcción, que va desplaçar al
Passeig Misericòrdia una de les seves unitats mòbils, i també amb la
col·laboració de les emprees BigMat, Punt Químic, Aisladur, Aluminis
Tarragona, Usarce, Serralleria Coric,
Tractomecànic, Brico Depôt, Montajes Mecánicos R, S & L, Ceràmiques
Belianes, Jumar Reus, Ajuntament
de Reus, Diputació de Tarragona,
FEGCO, la Cambra de Comerç de
Reus, Canal Reus TV, Reusdigital.cat
i Diari Més.

En aquesta pàgina
es poden veure diferents imatges del
Concurs de Paletes,
entre ells el plànol
del banc amb les
columnes salomòniques, el jurat que
va valorar el treball
realitzat per les set
parelles i també
diversos moments
de l’actuació dels
participants.
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L’optimista
La Paleta

Susanna Cases és periodista del “Diari Més”, a la redacció de Reus

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

WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
Pol. Ind. Agroreus C/ Cornudella del
Montsant, 35 43206 REUS
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

De la mateixa manera que una llibreta seves participacions en aquests coni un bolígraf haurien de ser insepara- cursos, on es premiava, no només el
bles d’un periodista, i que no s’entén un replantejament, sinó l’execució i la rafuster sense el seu ribot, un arquitecte pidesa, i on s’alçaven en poques hores
sense una taula de dibuix, un mecànic autèntiques obres d’art.
sense el seu joc de claus o un mestre Un bon escenari per demostrar que
sense una pissarra, un mestre d’obres aquest ofici va més enllà dels tòpics.
no es pot concebre sense la seva pa- Només coneixent de prop un paleta o
leta. Un terme, que justament defineix tenint-ne a la família es pot entendre
l’ofici, que tambés’associa a la famosa la mania que tenen la majoria de melàmina de fusta i a la gamma de co- surar, a cop d’ull,edificis i espais que
lors que permeten al pintor emanar art. veuen poc comuns, o de fixar-se amb
Certament, alpaleta també se l’hauria de els diferents tipus d’acabats de les façaconsiderar com un artesà i artista. En nes amb les què es topen, com aquell
una feina tan aporrinada en els darrers periodista que llegeix un diari amb una
temps com aquesta, l’ofici de paleta, en òptica diferent a la de qualsevol altre
general, potser s’hauria de posar més lector. O la seva destresa a l’hora de
en valor, marcant distàncies entre els realitzar qualsevol feina manual a casa,
que, ahir, avui i demà, volen guanyar- potser també fruit de treballar colze a
se la vida en una feina, i els que tenen colze amb fusters, electricistes i lampismés responsabilitats sobre el context i tes. O l’ajuda que presten als fills i a la
canalla, com qualsevol altre pare però
la situació econòmica actual.
La feina d’entitats i gremis continua sent potser amb una mica més d’habilitat,
indispensable. En part,i ara més que mai, amb els treballs de Tecnologia i d’altres
també per potenciar la formació i l’espe- matèries escolars.
cialització, que pot obrir portes cap a També només tenint-ne un de prop es
l’optimisme. Un dels escenaris que mi- pateixen els dolors derivats de la feina o
llor recull aquest esperit són els concur- les històries del dia a dia i d’altres comsos de paletes. Precisament,el passeig panys i colles, alguns dels quals seguMisericòrdia n’ha acollit la 44ena edició. rament de Deltebre o de prop. Un ofici
Entre set parelles, van guanyar de nou que mereix alguna cosa més que tòpics,
crítiques i generaels que han estat
litzacions. De fet,
també premiats
En una feina tan aporrinada en
ens mereixem no
en les dues darnomés més llireres edicions. En els darrers temps com aquesta,
bretes i bolígrafs,
poc més de tres l’ofici de paleta, en general,
més ribots, més
hores i mitja, van potser s’hauria de posar més
taules de dibuix,
construir un banc
en valor, marcant distàncies
més jocs de claus
decorat amb dues
i més pissarres,
columnes
amb entre els que, ahir, avui i demà,
sinó també més
tocs salomònics. volen guanyar-se la vida en
paletes, a Bcn
Molts
paletes,
una feina, i els que tenen més
World, a Metrovapotser la majoria
cesa o a l’obra del
ja jubilats, segur responsabilitats sobre el context
costat de casa.
que recorden les i la situació econòmica actual.
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L’atur baixa
a Tarragona
i es redueix en
3.100 persones

………………………………………………………………………………

Amb les darrers dades, Reus baixa de
nou dels 10.000 aturats, unes dades
que provoquen un cert optimisme

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

El nombre d’aturats s’ha vist reduït en prop de 3.100
persones a la demarcació de Tarragona en l’últim mes,
segons dades publicades fa uns dies pel Ministeri de
Treball. Representa una reducció del 4’5%, i per tant
per sobre de la mitja catalana, que és del 3’7%, unes
22 mil persones.
En comparació a aquestes dates d’ara fa un any, la
dada també és positiva ja que ara hi ha al voltant d’un
5% menys d’aturats, unes 3.400 persones menys. Tot i
així, la de Tarragona és la demarcació que està trigant
més en baixar el volum de persones desocupades.
Actualment a les comarques tarragonines hi ha més de
65 mil persones sense feina.
Pel que fa a la ciutat de Reus, el número d’aturats disminuïa en 419 i de nou es tornava a estar per sota dels
10.000 aturats. En concret la xifra d’aturats a la capital
del Baix Camp és de 9.630. La segona localitat de la
comarca amb el número més elevat és Cambrils amb
2.316 aturats.
Pel que fa a sectors, tots menys l’agricultura registren
xifres positives. Els serveis han tret de les llistes del
SOC a més de 2.500 tarragonins amb l’inici de la temporada d’estiu. L’atur s’ha reduït en unes 300 persones
en l’àmbit de la construcció i en 290 en el de la indústria. Al conjunt de l’Estat també hi ha hagut una caiguda del nombre de parats, entorn al 2,7%.

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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Més impostos amb la reforma de
l’IRPF per la venda de vivendes
La plusvàlua per la transmissió de pisos pagarà molt més, sobretot en el
cas de la venda de les propietats amb més antiguitat
L’avantprojecte de reforma de l’impost sobre la renda –segons va
publicar el diari El Periódico fa uns
dies- inclou un canvi en la tributació
de les plusvàlues que en la pràctica suposarà un enduriment radical
de la fiscalitat per a qui vengui un
immoble, més greu com més antic
sigui. L’enduriment, que pot suposar pagar a l’IRPF diversos milers
d’euros més que ara, no afectarà
no obstant la vivenda habitual. En
aquest cas, el guany obtingut seguirà exempt de tributació sempre que
es reinverteixi en la nova residència
habitual del contribuent.
Plusvàlua és el guany patrimonial
que obté un contribuent al vendre
immobles, actius financers (accions,
fons de pensions, etcètera) o un altre tipus de béns (com obres d’art).
La plusvàlua és la diferència entre
el preu de venda i el de compra, actualitzat en funció de la inflació acumulada des de la seva adquisició
en el cas d’immobles. Precisament,
aquesta actualització del valor de
compra desapareix en la reforma
del ministre d’Hisenda.
Segons el rotatiu barceloní, amb la
llei encara en vigor, el preu d’adquisició d’una vivenda comprada l’any
2000 per 150.000 euros s’elevaria
ara a 188.400 euros a efectes de
l’IRPF després de tenir en compte
l’efecte de la inflació. Així, si aquesta

la llei de pressupostos de l’Estat),
s’hauria de tributar per la diferència
entre el preu de venda (200.000) i
el de compra (150.000), és a dir, per
50.000 euros.
La diferència entre tributar per
11.600 euros (el 2014) o fer-ho per
50.000 (el 2015) és gran. Si aquest
immoble es ven abans del 31 de desembre, el contribuent haurà de pagar 2.660 euros Si es ven a partir de
l’1 de gener, pagarà 10.880 euros.
És a dir, 8.220 euros més, malgrat
que la tarifa de l’impost serà menor,
segons càlculs del Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF).
vivenda es ven el 2014 per 200.000
euros, s’hauria de tributar per la diferència entre aquests 200.000 euros i 188.400. És a dir, s’hauria de
tributar per 11.600 e uros.
Si, com succeeix amb la reforma prevista pel Govern, desapareix la correcció de la inflació (que es realitza
a partir d’uns coeficients que fixa

La plusvàlua és la
diferència entre el preu
de venda i el de compra,
actualitzat en funció de la
inflació acumulada des de
la seva adquisició en el
cas d’immobles

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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Estalvi
Hi ha casos, no obstant, en què
la reforma fiscal podrà beneficiar
el contribuent. Si la vivenda es va
adquirir fa molt pocs anys i a penes s’ha acumulat inflació, el contribuent no patirà per la desaparició d’aquest factor corrector i no
obstant sí que es beneficiarà de la
tarifa més baixa de l’impost, encara
que per una quantitat menor.
Així, una vivenda adquirida el 2010
per 150.000 euros que es vengui per
200.000 haurà de pagar 11.135,70
euros amb l’actual IRPF si l’operació es fa abans del 31 de desembre, però tributarà 10.880 euros si
s’executa a partir del gener, amb un
estalvi de 255,70 euros.

ENTREVISTA: FERNANDO SANCHEZ, DIRECTOR DE BRICO DEPÔT TARRAGONA

“La relació qualitat-preu que
tenim és un dels factors d’èxit”
El director d’aquesta cadena valora molt positivament l’aterratge de
l’empresa a les comarques de Tarragona des de fa poc més de tres mesos
Fernando Sánchez és el director de
les noves instal·lacions que la multinacional francesa Brico Depôt va
inaugurar fa uns mesos a la ciutat
de Tarragona. Aquest professional
amb una dilatada carrera professional al sector de la distribució ens
parla en aquesta entrevista de la
seva empresa i de la seva arribada
a les comarques de Tarragona.
L’empresa Brico Depôt va col·laborar
en la passada edició del Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus com
a patrocinador a més de fer diferents regals en vals de compra, ja
sigui pels participants en el concurs
així com també en el sorteig que es
va fer després del Sopar d’Homenatge als Paletes Jubilats.
Quina valoració fa des de l’obertura
del seu establiment a Tarragona ara
fa poc més de tres mesos?
Molt positiva. Fins ara podem dir
que hem complert àmpliament les
nostres expectatives.
La situació del seu establiment
s’allunya una mica de l’eix Tarragona-Reus, tot i que està molt ben
situat, en una zona de fort creixement. Era el seu lloc preferit el que
van escollir?
Les decisions de geolocalització
vénen definides des d’un departament de la central, en aquest cas
va predominar una visió de futur, ja

“La varietat d’estocs, la qualitat en els materials i
uns preus molt competitius fa que no tan sols el
constructor sigui el beneficiat, sinó que també el
consumidor final”

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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ENTREVISTA: FERNANDO SANCHEZ, DIRECTOR DE BRICO DEPÔT TARRAGONA
que el tram de la carretera nacional
340 ben aviat serà la Rambla dels
Barris de Tarragona.
Quines són les principals característiques del seu establiment a Tarragona?
La relació qualitat-preu que tenim
és un dels factors d’èxit. Brico Depôt és el tercer grup a escala mundial en distribució i venda de materials de bricolatge i material per a la
construcció. Això ens permet poder
tenir els millors preus del mercat
sense que la qualitat dels nostres
productes disminueixi.
Què diferencia a Brico Depôt d’altres
establiments similars que hi puguin
haver al Camp de Tarragona?
La nostra principal diferència és que
podem disposar sempre de l’estoc
necessari al millor preu del mercat.
No tenim tant de personal ja que
intentem que el nostre establiment
sigui d’autoservei.

es que al ser una zona de costa turística, hi ha més volum de clients
amb segones residencies, i també
a l’àmbit d’empreses auxiliars, promotors, etc. Es van produir diferents
fets que van provocar “La Tormenta
perfecta” al sector, però tard o d’hora s’havia de posar en ordre. Creiem
que actualment s’està començant a
reordenar el sector i això és positiu
per tothom.

En un moment de dificultats econòmiques han decidit fer una inversió
important. Tenen confiança en el
futur?
Una inversió d’aquestes característiques com la feta a Tarragona no
deixa marge al risc, la nostra aposta
de futur amb Tarragona ha quedat
demostrada amb les diferents col·
laboracions fetes en diferents entitats de la ciutat tant esportives
com culturals. Creiem que és una
plaça de gran projecció i els resultats d’aquests tres primers mesos
d’obertura així ho avalen.
Com veuen el sector de la construcció a casa nostra?
No creiem que tingui particularitats
a nivell nacional, l’única diferencia

Dalt, interior d’un dels magatzems de la
cadena francesa. Baix, façana d’un establiment de Brico Depôt.
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Vostès es dediquen tant al professional com al particular. Qui hi trobarà el professional al seu establiment?
Es trobarà amb una gran varietat
d’estoc, qualitat en els materials i
uns preus molt competitius. Això fa
que no tan sols el constructor sigui
el beneficiat, sinó que el consumidor final, tan particular com professional, també es beneficiï. Per
aquest motiu nosaltres col·laborem
en aquest reordenament del sector.

GUARDONS

Tots els guardonats en la passada edició dels premis Gaudí-Gresol que es van lliurar a Fira de Reus

Els Gaudí-Gresol premien Imanol Arias,
Pau Gasol i Lluís Bassat, entre d’altres
L’acte de lliurament dels premis a FiraReus va ser conduït per la cantant i
actriu Nina, qui va oferir a més, unes actuacions musicals durant el sopar
El passat dia 13 de juny va tenir lloc
al Tecnoparc FiraReus l’acte d’entrega dels Premis Gaudí-Gresol a la
Notorietat i l’Excel·lència. Aquesta
és la vuitena edició dels guardons
promoguts per la Fundació Gresol,
amb el suport de l’Ajuntament de
Reus, que suposa una cita social de
primer ordre. Aquests premis s’entreguen cada any amb la finalitat de
distingir a persones que han destacat en la seva trajectòria professional i personal, pels seus mèrits i
la seva dedicació. L’èxit assolit en
les edicions anteriors ha encoratjat
un any més a la Fundació Gresol a

A la gala i al sopar
solidari hi van assistir
més de 400 persones. La
Fundació Gresol va lliurar
els beneficis obtinguts
durant l’acte solidari a la
Fundació Vicente Ferrer,
que els destinarà al
programa de construcció
d’habitatges

organitzar de nou aquesta trobada
que s’ha convertit ja en una cita
anual de referència d’àmbit estatal
i que enguany compta amb més de
400 persones inscrites a l’esdeveniment.
Els premis s’estructuren en deu
categories diferents i enguany els
guanyadors han estat Cinema, TV,
Art Dramàtic (Imanol Arias); Ciències de la Comunicació (Lluís Bassat); Sociologia (Ignasi Buqueras);
Obra Social (Anna Ferrer); Premsa
i Periodisme (Enric Hernández); Esports (Pau Gasol); Literatura (Ángeles Gonzlález-Sinde); Gastronomia

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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GUARDONS
(Nandu Jubany); Lideratge Empresarial (Erwin Rauhe) i Belles Arts (Etsuro Sotoo).
A més de l’ampli cartell de personalitats il·lustres premiades aquest
2014, també cal destacar la presència d’importants personalitats encarregades de lliurar els guardons
als premiats. És el cas per exemple
dels alcaldes de Reus, Carles Pellicer (va entregar el guardó a Ignasi
Buqueras) i de Salou, Pere Granados (va entregar el guardó Ciències
de la Comunicació –Premi Salou-);
el rector de la URV, Josep Anton Ferré (va entregar el guardó Literatura);
o el delegat de la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin (va entregar el
guardó Belles Arts), entre d’altres.
La cantant Nina va ser la persona encarregada de conduir la gala
d’entrega d’aquests guardons. La
cantant ja va ser premiada amb un
Gaudí-Gresol la primera edició dels
premis, l’any 2006.
L’acte solidari
La Fundació Gresol, conscient dels
temps difícils que estem travessant, va decidir iniciar una nova
línia d’actuació solidària i posar-se
al costat d’altres Fundacions i entitats molt arrelades a la nostra zona
d’actuació i de reconegut prestigi
dins d’aquest món de la solidaritat.
L’any passat es va iniciar amb un
recolzament econòmic a favor de
Càritas, amb molt d’èxit tant en la
recaptació com en la participació.
Aquest any, l’entitat escollida ha sigut la Fundació Vicenç Ferrer, molt
present a Catalunya i concretament
a la nostres comarques. L’import net
obtingut es destinarà al programa

L’actor Imanol Arias durant la seva intervenció a l’acte de lliurament dels premis

la Nina, gran artista, plena d’humanitat que va voler adherir-se a l’acte.

de construcció d’habitatges.
Tots els premiats, a excepció de
Nandy Jubany –qui tenia ja un compromís adquirit- van assistir a més
de l’entrega dels guardons al sopar
posterior solidari junt amb els altres
assistents. L’acte va ser conduït per

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

La Fundació Gresol
La Fundació Gresol és un espai
d’intercanvi d’idees, així com una
plataforma de reconeixement de
l’esforç i l’excel·lència de destacades personalitats. La Fundació es
va crear per formar i reforçar els
vincles existents entre els empresaris del territori, denominat històricament Catalunya Nova, generant
així un valor afegit a les nostres comarques. Avui, la Fundació agrupa
un important nombre d’empresaris
que representen algunes de les empreses més importants del territori.
Després d’una llarga trajectòria, la
Fundació Gresol s’ha convertit en
una reconeguda tribuna d’anàlisi
per afavorir la projecció de les iniciatives empresarials que es duen a
terme al nostre territori.

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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FORMACIÓ EMPRESARIAL

Deu anys assessorant
en línia amb la
Fundación Laboral
de la Construcción
Coincidint amb el seu desè aniversari, s’ha renovat
la web www.lineaprevencion.com, amb un nou
disseny i una estructura més àgil i dinàmica
El portal de referència en matèria de
prevenció de riscos laborals del sector
de la construcció, Linea Prevención,
que ofereix assessorament gratuït,
principalment a professionals i
empreses del sector, ha celebrat
el seu desè aniversari aquest mes
de juny. El servei Linea Prevención
està compost pel portal www.
lineaprevencion.com i el telèfon
gratuït 900 20 30 20, i permet
accedir de manera ràpida i senzilla
a informació de rellevància sobre
prevenció de riscos laborals en les
obres de construcció.
Durant
aquesta
dècada
de
funcionament ha atès prop de
26.000 consultes via telefònica i

gairebé 5.000 consultes per correu
electrònic, resoltes i ateses totes
elles per tècnics de la Fundación
Laboral especialitzats en seguretat
i salut laboral.
Coincidint amb el seu desè aniversari,
la Fundació Laboral ha renovat el
web
www.lineaprevencion.com,
amb un nou disseny i una estructura
més àgil i dinàmica així com noves
seccions.
L’objectiu
d’aquest
redisseny ha estat unir tots els
serveis en matèria de prevenció de
riscos laborals que la Fundación
Laboral ofereix a les empreses
i professionals del sector de la
construcció, des de la informació
sobre el nou servei Gesinprec, que

En l’últim any, el web
www.lineaprevencion.com
ha rebut més de 33.000
visites i ha registrat prop
de 100.000 pàgines vistes

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

FORMACIÓ EMPRESARIAL
permet a les empreses realitzar la
gestió integrada de la prevenció en
les obres de forma col·laborativa,
fins als centres de Pràctiques
Preventives (CPP), a més d’integrar
tota la videoteca de l’antiga www.
lineaprevenciontv.com, constituïda
per 70 vídeos.
Cal destacar que, en l’últim any, el
web www.lineaprevencion.com ha
rebut més de 33.000 visites i ha
registrat prop de 100.000 pàgines
vistes.
Tipologia consultes
La tipologia de les més de 30.000
consultes rebudes entre el telèfon
i el correu electrònic ha estat molt
diversa, encara que els temes més
habituals han estat:
-Qüestions de caràcter tècnic
relatives a les mesures preventives
a aplicar davant les diferents
situacions que es produeixen en
l’activitat diària: equips de treball,
desenvolupament dels processos
constructius,
protecció
contra
les caigudes d’alçada, mitjans

de protecció col·lectiva i equips
de protecció individual, drets i
obligacions dels agents del sector.
-Aspectes relacionats amb la gestió
de la prevenció de riscos laborals.
-Aplicació de la normativa sobre
seguretat i salut laboral en general,
i sobre el sector de la construcció en
particular. Cal destacar les consultes
associades a: les disposicions
contingudes en el Reial Decret
1627/1997, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció;
l’aplicació de la Llei 32/2006
reguladora de la subcontractació
al sector de la construcció i el seu
reglament de desenvolupament; i
les disposicions, tant de seguretat
i salut com en matèria de formació
preventiva, contingudes en el
Conveni general del sector de la
Construcció; la Targeta Professional
de la Construcció (TPC), etc.
-Requisits de caràcter documental.
-Qüestions relatives a prevenció
de riscos laborals aplicables als
treballadors autònoms.

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

19

juny 2014

DISTINCIONS

L’Escola d’Art i Disseny, guardonada
als XXVI Premis Habitàcola
Les alumnes del centre de la Diputació a Reus de 2n curs d’Arquitectura
Efímera, Montserrat Cortés i Violeta Bofarull, han recollit els premis
L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus ha rebut
el Premi al Centre Educatiu dins del
marc dels XXVI Premis Habitácola,
d’Arquitectura i Interiorisme. Aquest
certamen, organitzat per l’ArquinFAD, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i Piso Piloto,
ha reconegut el centre d’educació
artística de la Diputació de Tarragona a Reus per la qualitat del conjunt
de les propostes presentades i pel
nombre de projectes finalistes.
D’una banda, l’estudiant Montserrat
Cortés, alumna de 2n curs del Cicle
d’Arquitectura Efímera, ha rebut el
2n guardó dels Premis amb el seu
muntatge audiovisual #exclusion@
SenseP095.
Aquest projecte premiat a Barcelona
proposa una opció, una alternativa
a la pràctica de la prostitució rehabilitant benzineres abandonades.
Presenta la possibilitat d’un espai
proper a una via principal, proper al
lloc actual de treball. Una gasolinera que torna a bategar.
Menció
D’altra banda, la Violeta Bofarull, de
la Canonja i també alumna de 2n
curs del Cicle d’Arquitectura Efímera
de la Diputació a Reus, va rebre una
Primera Menció en aquests premis
amb el seu muntatge #intensitat@
KITARH000.
La creació d’un nou kit d’emergència
per arquitectures horitzontals pretén resoldre els problemes d’abandonament i desús d’espais urbans.
Es tracta d’espais semi abandonats
a mig camí entre la urbanització aïllada i les arquitectures inacabades
de les perifèries, fruit del boom de
l’especulació dels últims anys en el
nostre país.

El premi ha reconegut el
centre d’educació artística
de la Diputació a Reus per
la qualitat del conjunt de
les propostes presentades
i pel nombre de projectes
finalistes
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En la imatge superior, els alumnes
premiats en aquests guardons. A la dreta
hi trobem a Montserrat Cortés i Violeta
Bofarull. A la part inferior, alguns dels
professors del centre educatiu de la
Diputació a Reus.

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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REUS

Finalitza la reforma de l’entorn
del carrer de Sant Pau i Sant Blai
S’ha pavimentat la calçada i s’han fet les voreres i la millora del drenatge amb
la instal·lació de nous embornals i la modificació de la xarxa d’abastament
La regidoria de Via Pública ha obert
al trànsit els carrers de Verge Maria
—al tram comprès entre l’avinguda
Prat de la Riba i la travessia de Sant
Antoni—, el carrer de Sant Pau, el
carrer de Sant Pau i Sant Blai, la travessia de Sant Pau i la travessia de
Sant Antoni; una vegada acabades
les obres de pavimentació i serveis
que s’hi han realitzat.
L’obra que s’hi ha executat s’inclou
en el pla de reorganització viària i
arranjament de l’àmbit situat entre
el passeig Mata, l’avinguda Prat de
la Riba i el passeig Sunyer, amb
carrers que presentaven una situació força degradada degut al pas
del temps. Les obres han consistit
en la pavimentació de la calçada i
voreres noves, la millora del drenatge amb la instal·lació de nous
embornals, la modificació de la xarxa d’abastament i clavegueram, la
modificació de la xarxa de pluvials,
el soterrament dels traspassos aèris
de l’enllumenat públic i de la xarxa

de telecomunicacions i una nova senyalització horitzontal i vertical.
Hipòlit Monseny, regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, ha
afirmat que l’actuació «ha permès
millorar la seguretat i el trànsit de
vianants i vehicles, un objectiu que
s’emmarca en el conjunt d’actuacions que des del govern impulsem
per fer de Reus una ciutat cada dia
més còmoda i accessible».
Les obres de Via Pública, que ha
executat l’empresa Cobra per un
import d’adjudicació de 252.150,72
euros (IVA inclòs) han tingut un cost
inferior a l’inicialment previst en el
pressupost de 305.877,58 euros, la
qual cosa suposa una rebaixa del
17,56% sobre el cost previst inical.
Les obres que s’han portat a terme
des del passat mes de gener corresponen a la segona fase. Prèviament,
l’empresa municipal Aigües de Reus
hi havia realitzat els treballs de renovació de la xarxa d’abastament i
sanejament.

El regidor Hipòlit Monseny, al mig d’un
dels carrers que recentment s’han reformat al centre de Reus.

També s’ha portat a terme
la modificació de la xarxa
de pluvials, el soterrament
dels traspassos aèris
de l’enllumenat públic
i de la xarxa de
telecomunicacions

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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HOMENATGE

El Congrés dels Diputats dedica
una sala al General Prim
Jesús Posada va ser l’encarregat d’inaugurat un espai de treball
recentment rehabilitat i adequat que porta per nom Sala Prim
El president del Congrés dels Diputats, Jesús Posada, va inaugurar fa
uns dies la Sala Prim, un espai de
treball del palau del Congrés que
recentment ha estat rehabilitat i
adequat perquè s’hi puguin realitzar reunions de les diferents comissions.
La cambra baixa ha dedicat el nom
de la sala al fill il·lustre de Reus,
Joan Prim i Prats (Reus, 1814-Madrid, 1870), de qui aquest any es
commemora el bicentenari del naixement. La sala és presidida per
una de les obres que formen part
del patrimoni històric artístic del
Congrés, el gravat «El G. Prim en

La delegació
reusenca,
encapçalada per
l’alcalde Carles
Pellicer, al costat
del president
del Congrés dels
Diputats, Jesús
Posada.

la Batalla de los Castillejos, 1º de
enero de 1860», realitzat per Gustave Levy sobre un dibuix de Leopold
Duc de Brabant.
Més enllà de la seva carrera militar, Joan Prim i Prats va tenir una
destacada faceta com a diputat a
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les Corts Generals i va arribar a
ser president del govern espanyol.
L’alcalde, Carles Pellicer, i la primera tinenta d’alcalde, Alícia Alegret,
van assistir a l’acte d’inauguració
d’aquest espai en representació de
la ciutat de Reus.

ECONOMIA

Redessa tindrà la nova acceleradora
d’empreses de la Generalitat
La xarxa Start-Up Catalonia dóna suport al creixement d’empreses
innovadores, amb vocació internacional, i amb capacitat per crear ocupació
El conseller d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, va presentar a les instal·
lacions de Tecnoredessa, el projecte
de la nova acceleradora del programa Start-up Catalonia a la Catalunya
Sud, que s’ubicarà a Reus. La xarxa
d’acceleradores Start-Up Catalonia
dóna suport al creixement d’empreses innovadores, amb vocació internacional, i amb capacitat per créixer
i crear llocs de treball.
L’acte va comptar amb la presència
de l’alcalde de Reus, Carles Pellicer;
el secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres; la directora del
Catalunya Emprèn de la Generalitat,
Núria Betriu; el tinent d’alcalde de
Treball, Activació Econòmica, Projectes i Habitatge de l’Ajuntament
de Tarragona, Xavier Tarrés; el president del Consell Comarcal de la
Conca de Barberà i de Concactiva,
Josep Amill; el vicerector de Política

El regidor de l’Ajuntament de Reus Marc
Arza, al costat de l’alcalde de la ciutat
Carles Pellicer i el conseller d’Economia i
Empresa de la Generalitat, Felip Puig.

De l’1 al 25 de juliol el
programa obrirà una
nova convocatòria perquè
les empreses de les
comarques de Tarragona
puguin participar en
l’Start-Up Catalonia
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Acadèmica i de Personal Docent de
la URV, Josep Pallarés; i representants dels ajuntaments d’El Vendrell
i Valls.
La nova acceleradora que s’ubicarà a Redessa, se suma a les 4 de
la Xarxa Start-Up Catalonia que ja
hi ha en marxa a Girona, Mataró,
Sant Cugat i Castelldefels, i a la
de Lleida, presentada la setmana
passada i que també començarà a
funcionar a l’octubre. El programa
Start-Up Catalonia, que s’emmarca
en la iniciativa Catalunya Emprèn de
la Generalitat de Catalunya, neix per
donar suport a les noves empreses
catalanes que ja estan constituïdes
i que tenen un projecte amb capacitat per créixer i crear ocupació.
De l’1 al 25 de juliol el programa
obrirà una nova convocatòria perquè les empreses de les comarques
de Tarragona puguin participar en
l’Start-Up Catalonia.

PROJECTE

Inicien el concurs públic per les
llicències dels casinos a BCN World
El Govern de la Generalitat exigeix una inversió inicial de 300 milions
d’euros a les empreses que vulguin optar a la gestió dels casinos
La Generalitat de Catalunya ha convocat un concurs públic per atorgar fins
a sis llicències de casinos
a BCN World. El procés
es dividirà en dues fases
eliminatòries. La primera
servirà per fer una preselecció de sol·licitants i
la segona per valorar les
propostes i adjudicar les
autoritzacions. Els candidats hauran de fer una
inversió mínima inicial de
300 milions d’euros i s’hauran de
comprometre a entregar un manual
de prevenció del blanqueig de capitals durant la segona fase del concurs. L’objectiu del primer estadi és
acreditar que els sol·licitants compleixen els requeriments per participar-hi, són solvents tècnicament en
matèria de gestió de joc i solvents
financerament. En aquesta etapa
s’haurà d’aportar un compromís de
presentar un manual de prevenció
del blanqueig de capitals durant
la segona fase del concurs. Hi ha
temps fins al pròxim 25 de juliol a
les deu del matí per presentar les
sol·licituds.
En la segona fase del concurs, que
s’iniciarà quan les condicions urba-

nístiques ho permetin, es valoraran les propostes presentades pels
candidats admesos en la primera
etapa i finalitzarà amb l’adjudicació
de fins a sis llicències de casinos
al CRT.
Inversió mínima
Els sol·licitants hauran de justificar
la seva solvència econòmica i tèc-

S’haurà d’aportar un
compromís de presentar
un manual de prevenció
del blanqueig de capitals
durant la segona fase del
concurs

nica en matèria d’explotació de casinos a partir
d’una relació acreditativa
de l’experiència acumulada durant els darrers cinc
anys. A més s’exigirà el
compromís de fer una inversió mínima inicial de
300 milions d’euros per
cada autorització demanada. Aquesta inversió mínima serà la requerida per a
la construcció de cada un
dels casinos de joc i apostes, com pels hotels, zones comercials i d’esbarjo de qualsevol altra
activitat que contempli el projecte
del sol·licitant.
Antecedents penals
També s’hauran d’entregar certificats negatius d’antecedents penals
de la persona jurídica sol·licitant,
de les persones jurídiques que
puguin compondre una agrupació
d’empreses sol·licitant i de les persones físiques que actuïn com a socis o promotors, administradors o
directors generals i apoderats amb
facultats d’administració. També es
demanarà un certificat atorgat per
l’autoritat competent en matèria de
prevenció de blanqueig de capitals.

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

Arriba l’estiu
Un cop passada la Setmana Santa, la festivitat del nostre patró i la
festa de Corpus ens trobem de ple
a l’estiu. Des d’aquestes pàgines
podem fer balanç de les activitats
principals que realitza la Confraria i
la Germandat de Sant Antoni de Pàdua i que es desenvolupen principalment durant els sis primers mesos de l’any. És com haver travessat
l’equador i ara ens trobem en un
punt en que podem veure les tasques que anem realitzant sense la
pressió que inexorablement marca
el rellotge.
Com ja vaig comentar, aquest any
l’estàndard de la Confraria va ser
confiat al President actual del Gremi
que va sortir acompanyat dels seus
dos fills grans. Així mateix també
van participar portant l’estàndard a
la Processó De Corpus que es celebra a Reus.
Què dir de la festivitat del nostre
patró? Vam celebrar com cada any
una missa recordant als companys
difunts a l’església de la Puríssima

Missa de Sant Antoni amb el repartiment de clavells i estampes

Sang i el dia tretze de juny la tradicional missa de Sant Antoni amb el
repartiment de clavells i estampes.
Podem fer una valoració positiva
per la gent que ens va acompanyar,
però a nivell personal desitjaria una
participació més gran tot i que com
tots sabem avui en dia les celebracions de les festes ja no comporten
el mateix compromís.
Us desitjo doncs que passeu un

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

bon estiu, que és sinònim de festa i
vacances però sense oblidar que el
desig principal és que tots tinguem
feina per poder continuar com es
diu col·loquialment empenyent el
carro i, si es pot, realitzant els projectes que ens permetin portar les
nostres empreses, famílies i realitzacions personals endavant.
Bon estiu.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom

C.P.

Domicili

Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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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

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

