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Arriba el mes d’agost, el mes per excel·lència de les vacances estivals al nostre país. Sens
dubte aquest és un bon moment per aturar o alentir les maquinàries de les nostres empreses i aprofitar per mirar el passat i encarar el futur amb millors prespectives. És ben
cert que vivim una època ben convulsa i plena d’incerteses que dificulta fer previsions
encertades en qüestions d’economia i empresa.
La maleïda crisi que ens ha tocat viure ha afectat especialment el nostre sector, que ha
pagat amb escreix les conseqüències amb el tancament de moltes empreses o la reducció
brutal de la feina. Ara fa uns mesos que sembla que la tendència del moment actual de
crisi comença a canviar de forma positiva.
Sembla que es comença a generar ocupació i la immensa xifra de ciutadans aturats comença a reduir-se, tot i que a l’Estat espanyol aquesta xifra escara està prop dels cinc
milions de persones, una quarta part de les persones que podrien formar part del mercat
laboral.
El sector de la construcció és especialment sensible a l’atur perquè si la gent no s’incorpora al món del treball serà molt més difícil que hi hagi un increment de la demanda. Esperem que aquesta millora de l’ocupació no sigui només flor d’estiu i que sigui duradora
i veritable.
Bon estiu a tots els agremiats.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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L’optimista, amb Enric Alfonso.

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

M. Vilella Constructor
enllesteix l’edifici
del mausoleu del
General Prim
A començaments de juny es va inaugurar el nou
emplaçament que acull el sarcòfag del fill il·lustre
de Reus que recentment s’ha restaurat al Centre
de Béns Mobles de la Generalitat
L’empresa reusenca M. VILELLA
CONSTRUCTOR SL ha estat l’encarregada d’executar el projecte de reforma de l’edifici del cementiri de
Reus que serveix per mostrar a la
ciutadania des de fa unes setmanes el mausoleu recentment restaurant del General Prim. L’execució
de l’obra ha tingut un pressupost
d’adjudicació de 68.825’11 euros
que han anat a càrrec de l’empresa
municipal Serveis Funeraris de Reus
i el Baix Camp a partir d’un projecte
dels serveis tècnics municipals d’Arquitectura dirigits per l’arquitecte
Gabi Bosques.
Aquestes obres s’han fet paral·
lelament a la restauració del mausoleu del General Prim, que es
trobava en molt mal estat de con-

L’execució de l’obra ha
tingut un pressupost
d’adjudicació de
68.825’11 euros que
han anat a càrrec de
l’empresa municipal
Serveis Funeraris de
Reus i el Baix Camp a
partir d’un projecte dels
serveis tècnics municipals
d’Arquitectura
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servació en una placeta del mateix
Cementiri General de Reus. El mausoleu restaurat és obra de l’artista
Plácido Zuloaga, qui la va realitzar
a Eibar durant els anys 1874-1875,
amb ferro i aplicació de la tècnica
del damasquinatge (decoració de
garlandes florals i geomètriques en
fils d’or i argent). L’escultor francès
Émile Hébert és l’autor de totes les

EMPRESES

Aquestes obres s’han
fet paral·lelament a la
restauració del mausoleu
del General Prim, que
es trobava en molt mal
estat de conservació en
una placeta del mateix
Cementiri General de Reus

Al costat, instal·lació definitiva del
recentment restaurant Mausoleu del
General Prim a la nova sala que s’ha
construït al Cementiri General de Reus.
A la part inferior, quatre imatges dels
treballs realitzats per l’empresa M. Vilella
Constructor SL de Reus per adecuar un
edifici adjacent que s’ha acabat convertint en l’emplaçament definitiu del
sarcòfag de Prim.

parts esculturades del sarcòfag, fetes en bronze i recobertes amb argent. La intervenció del Centre de
Restauració de Béns Mobles de la
Generalitat ha suposat deu mesos
de treball intens, amb un equip de
quatre conservadors-restauradors.
També s’ha intervingut el taüt de
fusta folrada de vellut negre i galons daurats ornamentals, amb creu

metàl·lica a la tapa superior, que
estava dins del mausoleu i que contenia el taüt de plom.
La inauguració del mausoleu restaurat va celebrar-se el dissabte 7 de
juny amb un acte institucional que
va comptar amb els parlaments de
l’alcalde de Reus, Carles Pellicer; Joaquim Nin, delegat del Govern de la
Generalitat a Tarragona; Albert Va-
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llvé, president accidental de la Diputació de Tarragona; i Àngels Solé,
directora del Centre de Restauració
de Béns Mobles de Catalunya. A la
cerimònia també hi van assistir descendents de la familia Prim i una
cinquantena de persones més.
Canvi d’emplaçament inicial
El canvi d’emplaçament del mauso-

EMPRESES
leu ha estat motivat per un informe del Centre de Restauració de
Béns Mobles, que atribueix el deteriorament a les males condicions
de conservació en la seva anterior
ubicació. Ara, el nou emplaçament
garantirà unes condicions de conservació adequades. “Tot i que no
semblava una obra tècnicament
complicada, s’havia de fer una feina prèvia per comprovar el tipus i
l’estat de l’estructura i alguns canvis
respecte al projecte inicial que requerien d’un alt nivell de precisió en
la seva execució”, recordava Josep
Vilella, responsable de l’empresa.
Els enderrocs
L’actuació inicial de l’empresa constructora va ser la d’enderrocar el
paviment existent, el fals sostre, la
fusteria i tots els envans que hi havia fins ara de la part a intervenir
i la construcció d’un espai amb un
ambient sobri, neutre en quan al
paviment i parets laterals amb un
acabat en pedra amb la voluntat
que el sarcòfag sigui el protagonista
absolut. Es va realitzar l’estintolament amb dues bigues metàl·liques
HEB-160 i també una de les parts
més visibles va ser una rebaixa de
30 centímetres de la part ocupada
del sarcòfag per tal de donar-li més
protagonisme.
Igualment es va determinar construir un sostre corbat enfustat amb
llistons, de manera que en ella s’integrés tot l’enllumenat i els focus.
L’entrada s’ha executat mitjançant
una obertura de gran escala directament comunicada amb el vestíbul
d’accés al cementiri. Tot amb la voluntat de aconseguir un espai senzill i elegant en quan a acabats i
forma que doni protagonisme a sarcòfag que en ell s’exposa.
La única actuació a l’estructura realitzada va ser l’obertura d’un forat
a la paret entre el vestíbul i la sala
per tal d’aconseguir una visió total
del sarcòfag en una posició central;
l’estintolament es va realitzar amb
dos perfils metàl·lics HEB-160 recolzats a les parets laterals existents i
la obertura per accedir als vestidors
amb dos perfils metàl·lics. Es va de-

Dues imatges de la instal·lació del terra i les parets de marbre. A la part inferior, obres
d’instal·lació del sarcòfag un cop l’obra ja estava llesta.

cidir canviar el paviment de terratzo
existent per a substituir-lo per un
paviment de lloses de marbre de
30 x 60 cm.. Les parets de la sala
que va quedar després de l’actuació
s’han revestit amb lloses de marbre
de 30x60 cm de les mateixes característiques que el paviment. Tot el
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sostre de la sala s’ha revestit amb
llistons de fusta de 100x30 mm separats entre si 20mm. En quant a
la il·luminació es va decidir instal·
lar un sistema d’enllumenat format
per tires de LED’s encastades entre
llistó i llistó del fals sostre per il·
luminar la totalitat de la sala.

ACTUALITAT REUS

El mausoleu del Prim, finalista al
I Concurs de Cementiris d’Espanya
Reus competeix en la categoria de Millor monument arquitectònic funerari
de tot l’Estat amb monuments d’Alcoi, Almudena, Bilbao, Cádiz, Cambados,
Montjuïc, Monturque, San Justo i Torrero
El mausoleu del general Prim al Cementiri General de Reus ha estat seleccionat com a finalista del primer
concurs de cementiris d’Espanya
que organitza «Adiós Cultural» (una
revista de referència del sector funerari a tot l’estat) en col·laboració
de la Associación de Funerarias y
Cementerios Municipales.
Reus competeix en la categoria de
Millor monument arquitectònic funerari amb monuments funeraris d’Alcoi (Alacant), Almudena (Madrid),
Bilbao, Cádiz, Cambados (Pontevedra), Montjuïc (Barcelona), Monturque (Còrdova), San Justo (Madrid),
Torrero (Saragossa).
El jurat del concurs va decidir el
passat 19 de juny el llistat de cementiris finalistes al concurs, el qual
obre ara la fase de votació popular,
amb la que s’escolliran els guanyadors de les tres categories: Millor
cementiri, Millor monument arquitectònic funerari i Millor escultura.
La votació es farà a través del web
de la revista (www.revistaadios.es).
El mausoleu del general Prim es va
reubicar el passat mes de juny en
un nou espai del cementiri de Reus,
una vegada finalitzada la restauració de la peça per part del Centre
de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya.

Sarcòfag del General Prim al Cementiri de Reus.

El concurs l’organitza
‘Adiós Cultural’ (una
revista de referència
del sector funerari a tot
l’estat) en col·laboració
de la Associación de
Funerarias y Cementerios
Municipales

El mausoleu és obra de l’artista Plácido Zuloaga, qui la va realitzar a
Eibar (Guipúscoa) durant els anys
1874-1875, amb ferro i aplicació de
la tècnica del damasquinatge (decoració de garlandes florals i geomètriques en fils d’or i argent). L’escultor francès Émile Hébert és l’autor
de totes les parts esculturades del
sarcòfag, fetes en bronze i recobertes amb argent.

-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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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

L’optimista
La casa adossada
Enric Alfonso. Periodista

Montblanc ha enderrocat una altra rada. Certament, si aquest immoble
casa annexa a la muralla de Santa es manté dempeus impedirà la visió
Tecla, la qual cosa permetrà deixar a completa del conjunt medieval, però
la vista un nou tram de la magnífica si s’enderroca es perdrà un patrimofortificació que delimita el clos medie- ni arquitectònic notable i escàs a la
val. Des de fa més de quatre dècades, vila. Davant d’aquest dilema, sembla
l’Ajuntament de la vila ducal restaura que l’Ajuntament s’inclina per salvar
torres i panys emmerletats amb l’ob- Cal Robusté, una decisió que persojectiu que el conjunt recuperi l’aspecte nalment aplaudeixo. Considero que,
que tenia al segle XIV, un cop alliberat en matèria artística, el més antic no
de les edificacions que el van ocultar necessàriament té més vàlua que el
i desfigurar en segles posteriors. Una més recent. D’altra banda, els esgrafiactuació de gran magnitud que, sens ats de Cal Robusté són un llegat hisdubte, contribuirà a impulsar el turis- tòric tan montblanquí com els merlets
de la muralla.
me al municipi i a tota la comarca.
Durant anys, he pogut comprovar sa- Però ja se sap que, en matèria de patisfet com el perímetre murallat s’ha trimoni, els criteris mai no són del tot
anat reconstruint progressivament – objectius, i sovint es presten al desaavui ja és visible en un vuitanta per cord i, fins i tot, a la polèmica. Fa dotcent–, si bé sempre m’ha acompanyat ze anys, per exemple, l’Ajuntament de
un cert neguit per saber què passaria Tarragona va enderrocar l’antiga Casa
finalment amb Cal Robusté, un edi- dels Militars, del segle XIX, per deifici cantoner de tres plantes adossat xar al descobert noves restes del circ
a la muralla de Santa Tecla, vora la romà. La resolució no va ser unànime,
torre-portal de Bové. Cal Robusté és i part de la comissió territorial de Pad’estil modernista tardà. Va ser bastit trimoni hi va votar en contra, si bé
el 1925 pel mestre d’obres Joan Solé això no va ser suficient per salvar la
Folch, segons consta a l’Inventari del casa, i un bocí de la història de TarraPatrimoni Arquitectònic de la Conca de gona va desaparèixer per sempre sota
la piqueta. La sensibiBarbera i a la guia ArCertament,
si
aquest
litat de l’actual consisquitectura Modernista
immoble
es
manté
tori montblanquí evitadel Camp de Tarragona
rà que Cal Robusté no
i les Terres de l’Ebre, dempeus impedirà
corri la mateixa sort.
obra de Tate Cabré i la visió completa del
Però, per desgràcia,
Albert Arnavat edita- conjunt medieval,
da per la Diputació.
però si s’enderroca es el particular emplaçament de l’immoble no
La casa destaca per la
perdrà un patrimoni
contribueix a blindardecoració floral i els
arquitectònic
notable
i
ne el futur pels segles
esgrafiats de la façaescàs
a
la
vila
dels segles.
na, recentment restau-
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VIDA SOCIAL

Els convidats al sopar del Gremi
Una setantena de persones van assistir el passat 13 de juny a l’Hotel NH Ciutat
de Reus al tradicional Homenatge als Jubilats del Gremi de la Construcció
Al voltant de setanta persones van
reunir-se el passat dia 13 de juny a
l’Hotel NH Ciutat de Reus per parti-

cipar en el tradicional Sopar d’Homenatge als Jubilats del Gremi. En
aquesta pàgina es poden veure to-
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tes les persones que van assistir al
sopar d’homenatge a Pere Vidiella,
Lluís Plana i Josep Altès.

ACTUALITAT REUS

El Gremi es reuneix amb
la constructora de Metrovacesa
L’Ajuntament propicia una reunió entre l’entitat i l’empresa subcontractada
ECISA que ha ofert diferents treballs a les empreses agremiades
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
va presidir el passat dia 14 de juliol una reunió amb representants
de la junta del Gremi de la Construcció del Baix Camp i l’empresa
constructora ECISA, subcontractada
per Metrovacesa per a l’execució de
les obres del centre comercial de
l’avinguda de Sant Jordi, que han
començat fa unes setmanes.
La reunió va venir motivada per l’interès del Gremi en conèixer l’evolució de les obres i la voluntat del
Govern de Reus per afavorir la contractació d’empreses proveïdores
i treballadors de Reus i el territori
en la construcció del complex comercial, d’acord al protocol de
col·laboració signat per l’alcalde i
el conseller delegat de l’empresa
constructora Ecisa, José Carlos Brutau, el passat 19 de maig.
A la reunió, a banda de l’alcalde
de Reus, Carles Pellicer; el regidor
d’Urbanisme, Miquel Domingo i el
regidor d’Innovació, Empresa i Ocupació, Marc Arza hi va assistir en
representació del Gremi de la Construcció del Baix Camp el seu president, Gregori Salvat i també els
membres de la junta Gerard Prats,
Isidre Domènech i Jeroni Ustrell. Per
part de l’empresa constructora hi
van assistir el seu director general
Vicente Gimeno i el delegat a Alacant, Rafael Povedo.

Una imatge de la reunió a tres bandes mantinguda entre representants del Gremi de la
Construcció, Ajuntament de Reus i empresa ECISA.

De la reunió es van treure diferents
compromisos entre els quals destaca que ECISA estava disposada a
contractar les empreses del Gremi
per fer diferents treballs al centre
comercial que ja s’està executant.

ECISA es mostra
disposada a contractar
les empreses del Gremi
per fer diferents treballs
al centre comercial que ja
s’està executant
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Entre aquestes obres hi destaquen
treballs en obra vista de 7.000 metres quadrats de realització immediata; alicatats de 4.000 metres quadrats previstos per realitzar entre
els mesos d’octubre i novembre;
també l’execució de paviments amb
granet d’uns 5.000 metres quadrats
a partir de novembre; treballs en
pladur de 3.500 metres quadrats
entre octubre i novembre i també
treballs en monocapa.
Totes les empreses del gremi interessades en aquests treballs s’han
de posar en contacte amb el Gremi que serà qui enviarà les dades
a ECISA perquè aquesta empresa
d’Alacant es posi directament en
contacte amb els interessats. Des
del Gremi de la Construcció s’ha valorat positivament la predisposició
de l’empresa ECISA d’oferir a les
empreses locals la possibilitat de
treballar en aquest centre comercial, tot i que ara s’ha de veure com
es concreten aquestes intencions.

FORMACIÓ

Nova edició del Màster en Gestió
Ambiental en la construcció
La Fundación Laboral de la Construcción i la Universitat de Santiago de
Compostela (USC) col·laboren per formar els futurs gestors ambientals
Un any més la Fundación Laboral
de la Construcció i la Universitat de
Santiago de Compostela (USC) posen en marxa una nova edició del
Màster en Gestió Ambiental en el
Sector de la Construcció, que començarà al mes d’octubre, complint
la seva desena edició. Aquesta formació disposa de classes virtuals
mitjançant videoconferències en directe i teleformació.
D’aquesta manera, l’alumne pot autogestionar de forma més eficaç el
temps d’estudi de les diferents matèries previstes en el programa. Així
mateix, tutors i professors especialitzats acompanyaran a l’alumne
durant el seu estudi per aconseguir
completar de la forma més reeixida
possible aquest màster.
L’objectiu d’aquesta formació és
capacitar l’alumne per al lideratge
i optimització de projectes de medi
ambient, en el sector, perquè, després de finalitzar-ho, sigui capaç
de dimensionar, de forma global,
els projectes mediambientals de
qualsevol empresa pertanyent a
la construcció, sigui quina sigui la
seva mida, incloent-hi les àrees crítiques d’aquest tipus de projectes:
normativa ambiental (local, estatal i
europea), gestió de residus i criteris ambientals, estudi de l’impacte
ambiental del projecte i la viabilitat
economicofinancera del mateix.

na

Màster en
Gestió Ambiental en el
Edició

Sector de la Construcció

Claus per a la sostenibilitat i l’eficiència
mediambiental a l’empresa.
Capacita’t per dimensionar, de manera global, els projectes
mediambientals de qualsevol empresa del sector de la construcció.

Modalitat ON LINE
900 813 355

cursos@fundacionlaboral.org

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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FORMACIÓ
El Màster, que s’iniciarà a l’octubre i finalitzarà al juliol
de 2015, té una durada de 600 hores distribuïdes en
trenta matèries.
A qui va dirigit?
Aquesta formació s’adreça als professionals vinculats al
sector, tant directius, com tècnics i comandaments intermedis, que vulguin reciclar-se professionalment per
desenvolupar el seu futur professional en una de les
àrees del sector que més està canviant i que requereix
noves responsabilitats. Ja és per tots conegut que la
tendència actual, tal com s’aprecia en el Codi Tècnic
de l’Edificació, s’embarca en una nova construcció més
sostenible
on
l’impacte ambien- L’objectiu d’aquesta
tal sigui mínim.
formació és capacitar
El màster taml’alumne per al lideratge i
bé s’adreça als
recent titulats o optimització de projectes
estudiants d’últim de medi ambient, en el
any que necessitin un suport a sector, perquè, després
la seva formació, de finalitzar-ho, sigui
especialitzant-se
capaç de dimensionar,
en una àrea en
constant creixe- de forma global, els
ment amb una projectes mediambientals
demanda creixent
de nous professi- de qualsevol empresa del
onals, a més dels sector
emprenedors en
recerca d’una formació de caràcter eminentment pràctic
i especialitzada, que doni resposta a les necessitats del
seu projecte.
Més informació:
Pot trobar informació ampliada al microsite dissenyat a
aquest efecte en http://fundacionlaboral.org/microsite/
master-en-gestion-ambiental-en-el-sector-de-la-construcció-1 i, en cas de necessitar qualsevol ampliació
d’informació o aclariment, així com a efectes de coordinació, organització i seguiment, José Maria Jaquet,
responsable de Gestió Comercial de la FLC, atendrà els
dubtes, bé per correu electrònic (jjaquet@fundacionlaboral.org), bé telefònicament (T. 932213353).

………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

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

Reus realitza durant el juliol treballs
de manteniment de 15 carrers
La regidoria de Via Pública ha adjudicat a l’empresa Aficsa els treballs que
ja s’han executat per un pressupost proper als 60.000 euros
La regidoria de Via Pública de l’Ajuntament de Reus ha realitzat aquest
mes de juliol els treballs de manteniment de 15 carrers de la ciutat.
Les obres, coordinades per la Brigada Municipal, han estat adjudicades
a l’empresa Aficsa, i tenen un pressupost total de 59.952,48 euros.
Les obres consisteixen bàsicament
en l’asfaltat de diversos trams de
vials, amb una superfície total d’actuació de gairebé 2.000 m2.
Els treballs es van iniciat el dimecres 23 de juliol i van acabar-se el
dilluns 28 de juliol, quatre setmanes de feina que van afectar mínimament la circulació.
Hipòlit Monseny, regidor de Via Pública, va afirmar que «els treballs
d’asfaltat dels carrers respon a la
voluntat del govern de Reus de portar al dia el manteniment de la ciutat, d’acord al compromís de tenir
una ciutat neta, endreçada, amable
i cuidada».

Ferm reparat en una rotonda de l’Avinguda Pere el Cerimoniós durant els treballs
realitzats a començament d’aquest estiu.

La relació de carrers amb trams on
s’han realitzat les obres de manteniment aprofitant la reducció de tràfic
que hi ha a l’estiu és la següent:
carrer de Misericòrdia, carrer de
Josep M Prous i Vila, avinguda de
Sant Bernat Calbó, carrer Aixemús,

avinguda de Bellissens, carrer de
Llunas i Pujals, avinguda dels Països Catalans, avinguda de Cambrils,
carrer de Llevant, carrer de Vilafortuny, plaça de la Pastoreta, avinguda de Pere el Cerimoniós, carrer Batan i carre del Camí de Valls.

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

CONTENIDORS

Riera Miró, 114 • 43203 Reus • Tel. 977 344 891 • 655 922 484
exclpepvila@hotmail.com www.exclusivespepvila.com
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ACTUALITAT REUS

Comencen les obres de reforma de
l’antic dispensari antituberculós
Es tracta d’un petit edifici modernista situat al carrer de Sant Joan on s’hi
ubicarà la futura seu de l’Agència de Promoció de Ciutat
La regidoria d’Arquitectura i Urbanisme de l’Ajuntament de Reus ha
iniciat aquesta mes de juliol les
obres de reforma de l’antic dispensari antituberculós, el petit edifici
modernista situat al número 34 del
carrer de Sant Joan, on s’hi ubicarà
la futura seu de l’Agència de Promoció de Ciutat. Les obres, amb
un pressupost d’adjudicació de
123.218,91 euros, tenen una durada
prevista de 2,5 mesos, fins a finals
de setembre. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer va afirmar que «l’acord
de compra de l’edifici a la Direcció
General de Patrimoni de la Generalitat i la seva reforma permetrà posar
en valor el patrimoni arquitectònic
de la ciutat i, a la vegada, dotar la
futura Agència de Promoció de Ciutat d’una seu i una ubicació privilegiades per a la promoció turística,
cultural comercial de la ciutat».
El projecte de reforma, elaborat
pels serveis tècnics de la regidoria d’Arquitectura i Urbanisme de
l’Ajuntament de Reus, contempla la
redistribució de l’espai per al nou
ús, la neteja exterior, l’enjardinament, la instal·lació de climatització, i l’adaptació de instal.lacions a
normativa, etc.
L’edifici
L’antic dispensari antituberculós, o
antic hospital de malalties del tò-

L’edifici actual presenta un seguit de deficiències que ara es repararan.

rax, és un petit edifici d’aparença
modernista construït l’any 1849 per
l’arquitecte Joan Rubió Bellver.
S’hi accedeix per un petit jardí davanter amb tanca de pedra i reixa
de ferro. La portalada feta de car-

Les obres, amb un
pressupost d’adjudicació
de 123.218,91 euros,
tenen una durada prevista
de 2,5 mesos, fins a finals
de setembre.

reus que conserva la tanca del jardí
és l’única resta arquitectònica del
convent de monges carmelites que
ocupava part de l’actual plaça del
Prim, enderrocat el 1868. L’edifici
és, de fet, un annex de l’antic Hospital de Sant Joan per al tractament
de malalties relacionades amb la
tuberculosi en l’època de la seva
construcció.
Es tracta d’un edifici d’estil eclèctic,
amb trets modernistes i neoclàssics,
està catalogat en el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Històricoartístic i Natural de
Reus.

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

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

646 511 780

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

info@aisladur.com
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ECONOMIA

El nombre d’aturats de Tarragona
continua baixant i se situa en el 23’7%
La reducció del nombre de persones sense feina és la més elevada dels
últims 12 anys, des que l’INE recull la sèrie a partir del 2002
La caiguda de l’atur registrada a
Catalunya en el segon trimestre de
l’any ha estat de 69.800 persones,
xifra que suposa la disminució més
important de totes les comunitats,
per davant de Madrid, on la reducció ha estat de 45.200 persones i el
País Valencià on la caiguda ha estat
de 42.300 persones.
En l’últim any el nombre de persones que han abandonat l’atur
han arribat a 138.600 persones, el
15,25% menys. Tant en termes anuals com intertrimestrals Catalunya
lidera la disminució de l’atur en tot
l’Estat. La taxa d’atur s’ha situat
en el 20,22%, reduint d’aquesta
manera 1,88 punts la taxa registrada durant el primer trimestre. Per
trobar una taxa d’atur més baixa
que aquest 20,22% cal remuntar-se
gairebé tres anys enrere, fins el tercer trimestre del 2011 quan aquesta
taxa va ser del 19,38%.
Dades per sectors
En aquest segon trimestre, on gran
part de les empreses vinculades al
turisme assumeixen les contractacions per cobrir la temporada d’estiu,
el sector serveis ha estat el més actiu en la creació de llocs de treball
amb 43.000 noves ocupacions. Tot
i aquest pes rellevant del sector
serveis, la indústria no s’ha quedat enrere i s’han contractat 35.700

Oficina de Treball de la Generalitat a Cambrils.

persones més. En la construcció la
creació de llocs de treball ha estat
de 700 persones i l’agricultura, ha
vist disminuir en 200 persones.
Demarcacions
A totes les demarcacions la taxa
d’atur ha disminuït, especialment

En el sector de la
construcció en aquest
segon trimestre s’han
creat més de 700 llocs
de treball a nivell de
Catalunya

a Girona on la taxa s’ha reduït en
2,49 punts en relació amb el trimestre anterior, seguit de Tarragona on
el descens ha estat de 2,37 punts,
Barcelona, -1,85 punts, i Lleida on
el retrocés ha estat de 0,58 punts.
A totes les demarcacions l’atur ha
baixat i l’ocupació ha crescut.
El nombre de persones ocupades a
la demarcació de Tarragona el segon
trimestre es va situar en 310.500
persones, cosa que suposa 18.800
llocs de treball més que el període
anterior. En relació amb l’evolució
de l’atur, a les comarques tarragonines l’atur s’ha situat el segon trimestre en 96.900 persones.

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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BAIX CAMP

Finalitza la regeneració del nucli
antic de l’Hospitalet de l’Infant
Les obres s’han executat amb l’objectiu de potenciar el comerç i millorar el
paisatge urbà d’aquesta localitat del Baix Camp
Fa unes setmanes van finalitzar les
obres de remodelació de diversos
espais del nucli antic de l’Hospitalet de l’Infant, incloses en el projecte integral de regeneració urbana
d’aquesta zona que es va iniciar a
finals de 2013.
“Amb totes les millores dutes a terme al nucli antic, l’Ajuntament pretén afavorir i potenciar el comerç
d’aquesta zona, renovar els serveis
i el paisatge urbà, promoure la mobilitat urbana a peu i, en definitiva,
recuperar-ne la vitalitat i dignitat,
de forma que resulti més atractiva”,
va explicar l’alcalde de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia.
Treballs de millora
Es tracta dels treballs de millora de
la plaça delimitada pels carrers Baix
Camp, Ribera i Estació. D’aquesta
manera, els veïns i veïnes disposen
d’un nou aparcament de 18 places,
una d’elles adaptada, i un parc infantil.
Altres actuacions que s’han executat
d’aquest projecte, que van finalitzar
al mes de març, han estat les dutes
a terme en els carrers Galera, Estació i Onze de Setembre i part del
carrer Escoles. En aquesta zona es

Les obres també han permès la construcció d’un nou parc infantil.

S’han fet treballs de
millora de la plaça
delimitada pels carrers
Baix Camp, Ribera i
Estació. Ara els veïns i
veïnes disposen d’un nou
aparcament de 18 places i
un parc infantil

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

va realitzar el canvi de paviment per
un de nou, la millora dels serveis de
la xarxa d’abastament d’aigua, clavegueram i pluvials; i la preinstal·
lació per soterrament dels serveis
aeris d’altres companyies, com ara
els de telefonia i electricitat.
Les obres han anat a càrrec de l’empresa Construccions Jordi Riera, una
empresa procedent de la comarca
del Maresme.

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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ACTIVITAT EMPRESARIAL

Activa Mútua obté uns resultats
de 23,5 milions d’euros al 2013
Aporta més de 15 milions d’euros a les reserves de la Seguretat Social
Activa Mútua, Mútua d’Accidents de
Treball i Malalties professionals número 3 de la Seguretat Social, va
celebrar el dijous 10 de juliol a la
seu social de Tarragona, la Junta General per a l’aprovació dels comptes
anuals i de la memòria referents a
l’exercici 2013.
L’acte va estar encapçalat pel president de l’Entitat, José Domingo
Valls; el vicepresident, Ferran Teixidó; el vicepresident segon, Josep
Nogués; el vicepresident tercer, Josep Maria Montañola; el director
gerent, Miquel Àngel Puig; el sotsdirector general, Ferran Plana; el secretari general, Miquel Benabarre i
l’assessor de Presidència, Fernando
García.
Esforç de l’entitat
El director gerent, Miquel Àngel
Puig, va destacar l’esforç de l’entitat per contribuir a les reserves de
la Seguretat Social amb una aportació superior als 15 milions d’euros.
Aquesta important contribució va
ser gràcies a l’efectiva gestió aplicada per la Mútua i que aquell any li
va permetre obtenir un resultat de
23.561.823,70 euros. Els ingressos
totals van ser de 297.146.143,07
euros.
S’ha seguit fent una excel·lent gestió de l’absentisme laboral destacant que després de la seva contenció des de 2008, amb l’inici de
la crisi, ha tornat a augmentar de

Els membres del consell d’administració de Mútua Activa, durant la reunió on es van
aprobar els comptes anuals de l’exercici 2013.

S’ha seguit fent una
excel·lent gestió de
l’absentisme laboral
destacant que després
de la seva contenció
des de 2008, amb l’inici
de la crisi, ha tornat a
augmentar de l’ordre
d’un vuit per cent durant
aquest primer semestre
de 2014

l’ordre d’un vuit per cent durant
aquest primer semestre de 2014.
Puig va comentar que per aquest
motiu, l’aprovació de la nova llei de
mútues, com a element regulador i
d’equilibri en el sector, és un instrument molt esperat amb el qual
poder fer front a aquesta incidència.
En 2013 va tenir continuïtat la política de control de la despesa i austeritat de la qual ve fent gala l’Entitat i que va permetre un estalvi dels
costos del 4,86 per cent.

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

EMPRESES

Coasa construeix una nova pista
poliesportiva a Mas Pellicer
L’empresa reusenca ha rebut l’adjudicació d’aquest projecte que té un
pressupost de poc més de 44.000 euros
La regidoria de Via Pública de
l’Ajuntament de Reus va iniciar el
passat 16 de juliol les obres de
construcció d’una nova pista poliesportiva al Mas Pellicer que executa l’empresa reusenca Coasa. La
inversió representa la primera fase
del projecte que connexió del barri
amb el Tecnoparc, que es culminarà
amb la construcció d’una nova vorera paral·lela a l’avinguda de Bellissens. Aquesta segona fase té el
finançament pendent d’una subvenció de la Diputació de Tarragona.
El projecte de la nova pista poliesportiva, elaborat pels propis serveis
municipals d’enginyeria. Contempla

la construcció d’una pista de 40x20
metres de formigó i la instal·lació
d’una malla metàl·lica de seguretat.

La inversió representa
la primera fase del
projecte que connexió del
barri amb el Tecnoparc,
que es culminarà amb
la construcció d’una
nova vorera paral·lela a
l’avinguda de Bellissens

Així mateix, l’obra es completa amb
la instal·lació de porteries de futbol
sala i cistelles de bàsquet, així com
el pintat de les línies dels camps
de joc. L’execució de l’obra, que va
ser adjudicada a l’empresa Coasa,
té una durada prevista d’un mes i
un pressupost de 44.118,11 euros.
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va
afirmar que «amb aquesta inversió,
des del Govern de Reus donem resposta a una reivindicació veïnal i
posem a la seva disposició un nou
equipament que ampliarà l’oferta
esportiva i de lleure de la zona i
contribuirà al benestar dels veïns
de barri».

Bastides de qualitat al
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.:al977.84.20.24
Bastides de qualitat
Fax: 977.84.12.35
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35
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L’especialista

“La competitivitat de les nostres
empreses mutualistes com a repte”
Com ser més àgils i reduir costos en la gestió de l’absentisme
Ferran Pellisé Guinjoan
Director de Prestacions i Assessoria Jurídica de Prestacions Activa Mútua 2008

D’entre les múltiples experiències
que ens deixa aquesta llarga i galopant crisi econòmica, que sens dubte sembla que seguirà acompanyant
fins 2016, que és quan els economistes vaticinen un nou canvi de cicle gràcies a la recuperació financera, jo destacaria la necessitat de fer
el viatge empresarial el més lleuger
d’equipatge possible, amb el mínim
de llast, i de tenir ben clara la ruta
a seguir, sense cap concessió a despistar o a la indecisió.
Si aquestes premisses les traslladem a la gestió dels RRHH, de les
persones, una de les claus per ser
el més competitiu possible i també des d’aquest òptica traslladar la
màxima flexibilitat i estalvi de costos al conjunt de l’estructura, és la
gestió de l’absentisme laboral, un
fenomen complex que origina problemes organitzatius i increment de
costos. És aquí on Activa Mútua ha
aconseguit despuntar com un dels
col·laboradors de les empreses més
efectius en aquest camp. De fet,
l’entitat es posiciona entre les cinc
mútues més eficaços en gestionar
aquest capítol en l’àmbit estatal.
La clau de l’èxit d’Activa Mútua i de
la satisfacció dels seus clients respecte a la gestió de l’absentisme
ha descansat en la seva alta especialització a l’hora de tallar aquest

incident amb la posada en marxa
d’un equip multidisciplinari capaç
de confeccionar un pla de gestió del
absentisme a mida de les necessitats específiques de cada empresa,
capacitat per diagnosticar i detectar
la seva multi casualitat, i dotat amb
les últimes tecnologies en aquest
camp com el simulador de l’absentisme, una imminent nova aplicació
per a smartphones que realitza un
càlcul dels costos totals de l’absentisme, detalla les causes i permet
observar la seva evolució al llarg de
l’exercici.
Després de la implantació d’un pla
de gestió d’absentisme i la creació
de la unitat de control de l’absentisme, es crea una comissió a nivell de
direcció i es tracen paquets formatius i de corresponsabilització dels
comandaments intermedis.
Activa Mútua es converteix en un
útil i valuós complement, que no
interfereix en les polítiques de recursos humans de les empreses,
però que sí s’alça com un testimoni
d’excepció a l’hora de pautar indicadors generals (nivells d’absentisme,
grau de coneixement de aquest problema de la plantilla, control de les
baixes, descripció de
llocs de treball ...), mostrar protocols d’actuació i la pròpia gestió de
l’absentisme, amb la màxima impli-
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cació de la figura clau dels comandaments intermedis.
Sense oblidar la peculiaritat del presencialisme, que és l’altra cara que
pot tenir l’absentisme en temps de
crisi, ja que encara que el treballador es trobi en el seu lloc de treball,
no exerceix les comeses que li han
estat assignats i pot estar dispers
amb altres activitats alienes a les
seves responsabilitats, amb l’ús
indegut, per exemple, de les eines
informàtiques.
Considerem que el comandament
intermedi té un protagonisme molt
notori en el pla de gestió d’absentisme d’una empresa. És una figura
clau en la detecció del problema i
sobretot en la implementació de
les mesures correctores. I què millor que qui manté el contacte diari
i proper amb cadascun dels treballadors.
El paper d’Activa Mútua no és fiscalitzador, totes les seves estratègies
de gestió de l’absentisme disposen
d’un alt contingut psicosocial per
promoure la motivació i la satisfacció del personal ja que està comprovat que un treballador integrat i
content, és un empleat eficaç i productiu. Un estat que s’aconsegueix
no exclusivament amb polítiques
salarials sinó també amb accions de
conciliació, beneficis o plusos.

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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PATRIMONI

Nou llibre sobre la restauració del
Primer Misteri de Glòria de Gaudí
“Antoni Gaudí i Montserrat” ha estat escrit pels monjos de Montserrat
Francesc X. Altés i Josep Galobart, i per l’arquitecte Anton Baraut
La Diputació de Tarragona ha editat un llibre sobre el Misteri de
Glòria del Rosari Monumental de
Montserrat, la restauració del qual
va finalitzar l’any passat gràcies a
la col·laboració de la institució. El
Museu d’Art Modern va acollir fa
uns dies la presentació del volum,
a càrrec del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el
vicepresident de la Diputació i alcalde de Riudoms, Josep Maria Cruset;
el regidor de l’Ajuntament de Reus
Miquel Domingo; l’arxiver de Montserrat i coautor del llibre, Josep Galobart, i el majordom-administrador
de Montserrat, Manel Guasch.
El llibre, titulat Antoni Gaudí i Montserrat. El primer misteri de Glòria
del Rosari Monumental i escrit pels
monjos de Montserrat Francesc X.
Altés i Josep Galobart, i per l’arquitecte Anton Baraut, forma part de la
Col·lecció Ramon Berenguer IV, editada per la Diputació. Tal com es va
fer palès, l’obra aprofundeix en el
sentit i significat del primer misteri
de glòria, d’estil gaudinià, inaugurat l’octubre de l’any 1916, i analitza
el paper que va tenir Antoni Gaudí
en la història religiosa i artística del
Montserrat dels segles XIX-XX.
Elements inèdits
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va qualificar
el volum com un “llibre extraordinari, una obra delicada i complexa”,
que “dóna valor a la història i aporta molts elements inèdits”. A més,
poblet va expressar la necessitat de
“treballar per recuperar els nostres
grans referents culturals” i aproparlos a la ciutadania.
D’altra banda, el vicepresident de la
Diputació i alcalde de Riudoms, Jo-

Imatge del Primer Misteri de Glòria de Gaudí que es pot veure a Montserrat.

sep M. Cruset, va posar de manifest
“l’intens treball de recerca” que ha
donat com a resultat aquest llibre,
que aprofundeix “en la figura d’un
dels catalans més universals”. Finalment, Cruset va afirmar que “ens
hem de sentir orgullosos perquè
vivim al mateix espai vital que va
servir d’inspiració a Gaudí per des-
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prés crear les seves grans obres”.
En aquest sentit, el regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Miquel Domingo, va expressar la seva
satisfacció perquè aquest llibre “és
una gran manera de conèixer les
claus del discurs arquitectònic de
Gaudí, així com el seu vessant més
espiritual”.

PATRIMONI
Els promotors de la restauració van
ser el Monestir de Montserrat, la
Diputació de Tarragona, i la Direcció General del Patrimoni Cultural i
l’Institut Català del Sòl (INCASÒL)
dins del programa de l’1% cultural.
El Monestir de Montserrat va finançar el 38% de l’actuació -canalitzat
per la Fundació Abadia de Montserrat 2025 amb recursos facilitats per
la Diputació- i INCASÒL el 62%.
El monument
El primer misteri de glòria, la Resurrecció de Jesucrist, va ser projectat
inicialment per l’arquitecte Antoni
Gaudí, marcat per un gran caràcter
religiós i simbòlic; i la seva representació es va identificar ràpidament
amb la resurrecció de Catalunya.
Gaudí va excavar una gran cova a la
roca per instal·lar-hi el sepulcre i va
efectuar només algunes de les imatges que formen actualment el conjunt. Les escultures de l’àngel i de
Jesús ressuscitat són obres de l’escultor Josep Llimona (1864-1934).
Les tres Maries van ser esculpides

Visita de les autoritats l’any 2013 el dia que es va recuperar l’obra de Gaudí.

El monument, que es
troba en el Camí de la
Santa Cova de Montserrat,
va quedar restaurat l’any
passat un cop finalitzades
les obres, que va dirigir
l’arquitecte Anton Baraut
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per Dionís Renart (1903-1916) seguint les maquetes de Llimona. La
reixa que el tanca va ser treballada
per la casa Ballarín segons un projecte de l’arquitecte Jeroni Martorell,
que va dirigir també l’acabament de
les obres del Misteri. El conjunt és
coronat per l’escut de Catalunya, fet
amb la tècnica gaudiniana de trencadís de rajola trossejada encastat
a la roca, elaborat per Jaume Bayó.

ACTUALITAT REUS

Baixa per sota del 2% el nombre
d’infraccions a la zona blava
Durant el 2013 van estacionar a les zones blaves de Reus prop de 2 milions
d’usuaris, dels quals més del 97% ho van fer correctament
Amb les dades de l’exercici de 2013,
es confirma la tendència a la baixa del percentatge d’usuaris que
incompleixen la normativa d’aparcament a les àrees de zona blava:
si l’any 2012 van cometre alguna
infracció el 2,08% dels usuaris, el
2013 la xifra disminueix fins a l’1,8%
del total.
Durant l’any 2013 van estacionar
a la zona blava prop de 2 milions
d’usuaris, dels quals més del 97%
van estacionar de manera correcta
i amb el tiquet corresponent, sense
infringir la normativa ni el temps establert. Només el 2,9 % dels usuaris
van aparcar sense tiquet o van excedir el temps autoritzat. D’aquests
últims, un 38% va fer servir el sistema d’anul·lació d’avís de denúncia
el mateix dia. Això fa que el percentatge de clients infractors es redueixi fins a l’1,8%.

El sistema d’anul·lació consisteix
en el pagament d’un import de 5
euros a les màquines de zona blava per deixar sense efecte les denúncies per haver superat el temps
d’estacionament –5 euros per cada
hora excedida. Les denúncies per
haver aparcat sense el tiquet corresponent no es poden anul·lar. «El

AMERSAM ha iniciat la
renovació dels terminals
informàtics per supervisar
l’aparcament regulat amb
la incorporació de telèfons
intel·ligents al sistema de
control que fan servir els
vigilants de zona blava
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percentatge final d’usuaris que incompleix la normativa és de l’1,8%,
una xifra cada vegada més baixa i
que assenyala l’elevat compliment i
l’acceptació del servei d’aparcament
regulat», en paraules de la regidora
de Promoció Econòmica i consellera delegada d’AMERSAM, Alícia Alegret.
En aquest àmbit, coincidint amb
l’entrada en funcionament de la reforma de l’Àrea Riera Miró, AMERSAM ha iniciat la renovació dels
terminals informàtics per supervisar
l’aparcament regulat amb la incorporació de telèfons intel·ligents al
sistema de control que fan servir
els vigilants de zona blava. Aquesta
nova mesura permet afegir imatges
digitalitzades dels vehicles infractors a les denúncies, fet que millora
la tasca de control i en facilita la
gestió posterior.

CULTURA

S’edita el catàleg de l’exposició
‘Josep Maria Baiges Jansà’
L’edició ha estat possible gràcies a la campanya de mecenatge endegada
per l’Associació d’Amics del Museu de Reus
L’Institut Municipal de Museu i l’Associació d’Amics del Museu de Reus editen el
catàleg de l’exposició «Josep Maria Baiges
Jansà, un artista polifacètic». El volum presentarà a tot color 170 caricatures de diversos personatges de Reus, Riudoms i altres
poblacions veïnes. Les caricatures van ser
realitzades per Josep M. Baiges entre els
anys 1952 i 1991 i s’hi troben reflectits artísticament –sovint amb tocs d’humor i de
vegades amb una respectuosa ironia– molts
homes i dones pertanyents a unes generacions que han configurat el Reus actual i que
ja formen part de la història de la nostra
ciutat.
Es tracta d’una edició molt acurada, amb
un contingut excepcional, en què queden
reflectits els protagonistes dels vessants
culturals, comercial, econòmics i àdhuc polítics d’una època excepcional, en especial
del període corresponent als anys seixanta
i setanta del segle XX.
L’edició ha estat possible gràcies a la campanya de mecenatge endegada per l’associació, la qual està a prop d’assolir el nombre mínim de persones per a fer possible
la publicació d’aquest catàleg, però encara
s’admetran nous subscriptors durant tot el
mes de juliol. Els interessats en encarregar exemplars del catàleg han d’adreçar-se
a la recepció del Museu, per mitjà del tel.
977010660 o bé pel correu electrònic info.
museus@reus.cat

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..
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TRADICIONS

La Tronada, escollida com a millor
manifestació pirotècnica catalana
L’acte de lliurament del guardó va tenir lloc a Banyoles, durant la IV Fira
del món del Foc, que es va fer a mitjans de juliol
La Tronada de Reus ha estat guardonada com a millor manifestació
pirotècnica de Catalunya 2014, un
premi que va recollir la regidora Teresa Gomis, en nom de la ciutat, a
Banyoles. En aquesta ciutat es va
celebrar la IV Fira del món del Foc,
organitzada per la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya.
Precisament, un cop finalitzat el
lliurament dels guardons, es va encendre una tronada tal com es fa
a Reus i amb els mateixos morters,
propietat de l’Ajuntament de Reus
i que van ser cedits extraordinàriament per a la Fira. Una vegada més
doncs, la ciutat de Reus i en aquest
cas la Tronada i la seva manera de
viure la cultura tradicional ha esdevingut referent en l’àmbit dels Països Catalans a l’hora de conèixer
les festes i tradicions. Aquest no és
l’únic premi que ha rebut La Tronada. El més recent va ser durant la
Festa Major de Sant Pere de l’any
passat, quan el programa de Catalunya Ràdio “Mans” li va atorgar el
premi com a l’Instant Més gran dels
Països Catalans, un reconeixement

La Tronada de Sant Pere
és una antiga forma de
preparar artesanalment
la pirotècnia que ha fet
retronar la plaça del
Mercadal des de mitjans
del segle XVII.

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

rebut per votació popular.
D’altra banda, la Generalitat de
Catalunya va declarar l’any 2010
la Festa Major de Sant Pere com a
Festa Patrimonial d’Interès Nacional
pel fet que des de fa més de quatre
segles es conserva una manera de
fer la festa que manté la mateixa
estructura, en la qual destaca, La
Tronada, una antiga forma de preparar artesanalment la pirotècnia
que ha fet retronar la plaça del Mercadal des de mitjans del segle XVII.

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
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