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Superat el període estival, és l’hora de continuar treballant per superar el moment de crisi
i mantenir l’activitat de les empreses de la construcció. De nou ens trobem amb dades i
xifres que sembla que no lliguen gaire. Segons l’informe de conjuntura econòmica presentat per la URV i les quatre cambres de comerç de la demarcació “el bon comportament de
la creació neta d’ocupació i la reducció de l’atur ha tingut lloc, pràcticament, en totes les
comarques de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona. Tot i que aquest resultat podria
generar un cert optimisme, és convenient matisar-lo si ens volem fer una idea més exacta
de la situació econòmica de l’àrea durant el primer semestre del 2014. En primer lloc, cal
considerar que la taxa de variació de l’ocupació ha crescut menys que en el conjunt català
i espanyol i, en segon lloc, que la taxa d’atur és superior a la d’aquestes zones. El mercat
de treball de l’àrea té un dinamisme menor, tot i la importància que pot tenir la contractació en el període estival, que en aquest exercici podem considerar que arriba amb retard”.
L’informe també assenyala que l’estructura empresarial s’ha mantingut estable, però les
seves perspectives —tot i crear un xic més d’ocupació— són d’una gran cautela, ja que
la demanda interna no estira com es podia preveure.
Amb tot, l’estudi demostra que el crèdit no arriba i les opcions d’inversió, per manca de
perspectives o de plantejaments de solvència, no corren cap a les empreses. En aquesta
situació, tot i els indicadors de creixement moderats que s’han donat en l’activitat econòmica del país en general, sembla que no tenen un gran efecte en aquesta zona, que es
veu més afectada per la poca incidència dels elements positius en un àmbit general. Queda clar que el camí és llarg encara i que s’ha de treballar i lluitar per poder tirar endavant.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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L’edifici de l’Escola d’Art
i Escola de Música de la
Diputació ja és una realitat
Vestíbul d’accés al nou edifici de l’Escola d’Art i Disseny, que tot just acaba d’entrar en funcionament. FOTO: RAMON CORNADÓ.

El curs 2014/2015 serà molt especial pels alumnes del Conservatori
de Música a Reus i l’Escola d’Art i
Disseny, dos centres educatius de
llarga trajectòria impulsats per la Diputació de Tarragona a la capital del
Baix Camp. Després d’anys d’espera, prop de 400 alumnes estrenaran
un edifici modern de nova construcció situat al Barri del Carme, a tocar
del tomb de Ravals, amb entrada
pel carrer del Vent i pel carrer de
Sant Jaume, un edifici que al mateix temps servirà per revitalizar la
zona pel gran moviment d’alumnes
i d’activitats que s’hi realitzaran,

segons va explicar el president de
la Diputació, Josep Poblet, en una
visita al centre.
El nou edifici ha representat una
inversió de més de 3.574.000 euros. Consta d’un soterrani, planta
baixa i tres plantes més. La superfície total construïda és de 2.387,72
m2. L’entrada en funcionament del
nou edifici suposa el tancament del
centre de l’Escola d’Art i Disseny a
la Boca de la Mina, mentre que el
Conservatori situat al Palau Bofarull
manté l’activitat i ara s’amplia al
nou edifici.
El projecte arquitectònic i la direcció
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de l’obra d’aquest edifici va anar a
càrrec de l’estudi barceloní “Estudio
de arquitectura Alonso Balaguer”,
dirigit per Luis Alonso i Sergi Balaguer, que va comptar amb el suport
del tarragoní Ivan Martín com a arquitecte col·laborador. La direcció
d’execució material de les obres i
la supervisió de les mateixes van a
anar a càrrec dels serveis d’arquitectura de la Diputació de Tarragona. El coordinador de seguretat i salut de les obres va ser l’arquitecte
tècnic Ivan Muñoz.
Les obres de gran complexitat per la
situació geogràfica del solar on s’ha

agost-setembre 2014

ACTUALITAT

L’ens provincial
inverteix 3’6 milions
a Reus per bastir una
construcció de nova
planta de prop de
2.400 m2 quadrats
que ha respectat la
façana protegida del
carrer del Vent
L’entrada en funcionament
del nou edifici suposa
el tancament del centre
d’art i disseny a la Boca
de la Mina, mentre que
el Conservatori situat
al Palau Bofarull manté
l’activitat i ara s’amplia al
nou edifici

A part superior és pot veure una de les teulades practicables que es podran utilitzar per
tot tipus d’actes públics. Al mig, detall d’una de les classes de l’Escola de Música amb
els panells d’alumini micropreforat que s’han instal·lat a tot l’edifici. A la part inferior es
pot veure el carrer del Vent de Reus, des d’una de les aules d’aquest nou equipament
cultural situat al barri del Carme. FOTOS: RAMON CORNADÓ
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Un cop finalitzat l’enderroc es va fer el soterrani i els fonaments de l’edifici i l’estintolament de les parets veïnes. FOTOS: DIPTA

construït l’edifici van patir el retard
d’un any en el termini inicialment
previst pel concurs de creditors en
que va entrar l’empresa que inicialment va guanyar la licitació, EMCOFA, renunciant a la continuació de
l’obra. Finalment va ser l’empresa
gironina Rubau Tarrés la que es va
encarregar de reprendre i finalitzar
els treballs. Era la primera vegada
que aquesta constructora de Verges
treballava en una obra pública aL
Camp de Tarragona i els responsables de la Diputació s’han mostrat
satisfets per la feina realitzada.
Dificultats tècniques
Els responsables de la Diputació expliquen que “ens hem trobat amb
diversos condicionants que han
allargat el procés. L’enderroc es va
realitzar amb un sistema d’estintolament estructural de les parets veïnes que es va desmuntar a mida
que es construïen els forjats del

Per l’enderroc es va
realitzar un sistema
d’estintolament estructural
de les parets veïnes que
es va desmuntar a mida
que es construïen els
forjats del nou edifici
nou edifici. D’altra banda, la solució utilitzada a la fonamentació
de l’edifici en les mitgeres amb els
edificis veïns amb murs pantalla és
una solució laboriosa, no obstant,
garanteix el mínim risc pels edificis
veïns, ja que minimitza les afectacions”.
A banda també han explicat les dificultats trobades en la fonamentació
de l’edifici: “Durant l’excavació de
la fonamentació, es van detectar 3
pous i una mina que travessa lon-

gitudinalment l’edifici. La qual cosa
va obligar a contractar una empresa
especialista per estabilitzar aquesta mina. Així mateix, vam haver de
modificar la fonamentació per evitar
afectacions en aquests elements.
També es va localitzar l’existència
d’un refugi de la guerra civil paral·
lel al carrer Sant Jaume, tot i que no
es va trobar la porta d’accés”, segons l’arquitecte tècnic de la Diputació de Tarragona Abdon Aguadé.
Finalment, durant el transcurs de
l’execució de l’estructura, el propietari de l’edifici adjacent, situat al
carrer Sant Jaume 9, el va posar a
la venda. Quan la Diputació se’n va
assabentar, va fer una oferta econòmica per adquirir aquest immoble.
Això va millorar l’edifici, ja que es
va doblar la longitud de la façana
del carrer Sant Jaume, passant de 4
a 8 m, i es va incrementar el nombre de sales.
El projecte de construcció contem-

La maquinària va entrar al solar amb grans dificultats d’accés. A l’altra costat, detall de l’interior de l’edifici. FOTOS: DIPTA
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La solució utilitzada a la
fonamentació de l’edifici
en les mitgeres amb els
edificis veïns amb murs
pantalla és una solució
laboriosa, no obstant,
garanteix el mínim risc
pels edificis veïns, ja
que en minimitza les
afectacions
plava en la façana de carrer del Vent
la conservació d’aquesta façana des
de la cornisa fins el terra ja que es
tracta d’una façana protegida que
calia respectar, fet que va provocar
una adequació del projecte a aquest
fet i també la construcció d’una
nova façana interna per adequar-la
a l’alçada de les noves plantes que
ha permès que es creï una càmera
d’aire entre les dues que també serveis d’aïllament. La part superior de
l’antiga façana ha quedat revestida
amb safates d’alumini microperforat
lacades en color blanc. Es van refer
també les balconades i es van pintar en blanc. La façana del carrer de
Sant Jaume, emplaçada just davant
del carrer de Sant Anton, es va refer totalment. A la part inferior amb
una porta de vidre i la part superior revestida amb safates d’alumini microperforat lacades en blanc.
Aquest façana conté un gran porxo
metàl·lic per l’espera dels alumnes
de l’Escola de Música.
A l’interior de l’edifici, les parets
son totalment blanques de Pladur
i els sòcols d’alumini en blanc.
S’han instal·lat terres de porcelànic
de peces de 60x120de color gris,
igual que el paviment interior i les
escales. De fet el color blanc és el
que predomina ja que també són
d’aquest color els mecanismes, difusors d’altaveus, carrils, focus, etc.
Les terrasses de l’edifici, que seran
practicables per diferents activitats,
estan formades per peces de terratzo de pedreta de riu gris rentada a
l’àcid. Les terrasses no transitables
estan acabades amb grava arrodo-

Espais flexibles i eficiència energètica
Un dels objectius del projecte era el d’aconseguir la màxima flexibilitat espacial i per això es van construir espais diàfans i amplis, sense
pilars que donen flexibilitat d’organització. Evidentment pel fet d’utilitzar-se l’edifici com a escola de música s’ha hagut de treballar de valent per reduir la contaminació acústica ambiental i per aquest motiu
totes les sales estan totalment aïllades. Al mateix temps, el projecte
també ja dotat l’edifici de muntacàrregues que permetin desplaçaments verticals de grans volums expositius o instruments musicals.
Pel que fa a la il·luminació, s’ha utilitzat el sistema DALI de gestió
intel·ligent, que permet reduir el consum energètic en funció de la il·
luminació natural dels espais. Les lluminàries escollides són eficients
energèticament, i utilitzen fluorescències de baix consum i làmpades
led. Pel que fa al sistema de climatització, aquest s’ha dividit en dues
zones, i això permet adaptar el seu funcionament als diferent usos de
l’edifici (escola d’art i conservatori de música). L’aïllament tèrmic de
l’edifici compleix amb escreix els requeriments de la normativa actual,
fet que permet un gran estalvi energètic.

Detall de la construcció de la nova façana del Carrer de Sant Jaume. Foto: DIPTA

7

agost-setembre 2014

ENTREVISTA A JOSEP POBLET, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

‘L’emplaçament de l’immoble n’ha
condicionat la seva construcció’
Aquest nou curs entrarà en funcionament el nou edifici de l’Escola
d’Art i Disseny de Reus i del Conservatori de Música, un projecte
de la Diputació de Tarragona llargament esperat a la ciutat de Reus
que es va anar ajornant. Ha valgut
la pena els anys d’espera?
El particular emplaçament d’aquest
nou equipament al cor del nucli
antic de Reus, en un immoble que
s’ha hagut d’enderrocar interiorment, n’ha condicionat la construcció. D’altra banda, el nou edifici
s’ha dotat dels espais adients per
garantir-ne la seva màxima versatilitat, funcionalitat i lluminositat, amb
una acurat sistema de climatització,
un alt aïllament acústic i un sistema
intel·ligent que en permet el màxim
estalvi energètic. Un cop enllestit
tot plegat, les noves dependències
de la Diputació de Tarragona ja estan preparades per donar resposta a
les necessitats d’espai dels estudis
d’art i disseny i també de música.
A banda de descongestionar i millorar els serveis d’aquests centres,
la materialització d’aquest projecte
també ha permès racionalitzar les
seus i els recursos que la Diputació té a la ciutat.

‘Sens dubte, el nou edifici
de l’Escola d’Art i Disseny
de Reus i del Conservatori
de Música afavorirà la
revitalització d’aquesta
zona històrica de la ciutat’
que al barri del Carme s’hi respiri
un moviment constant que
crearà, de ben segur, un
caliu especial. També cal
tenir en compte que la
proximitat de l’immoble
a un dels principals nuclis comercials de Reus
donarà un nou impuls
a l’activitat comercial
d’aquesta zona. D’altra banda, i pel que
fa a l’àmbit

docent, el fet que els dos centres
d’ensenyament estiguin en un mateix edifici amb espais propis i alguns de compartits, farà possible la
interrelació d’activitats conjuntes de
música i art.
Tot i la gran importància de l’Escola
d’Art i Disseny a Reus, la seva situació geogràfica a la Boca de la Mina
li impedia aconseguir una gran visibilitat entre els reusencs.
Intueix que ara la
ciutat es farà seva
aquesta Escola
d’Art i Disseny
i que tindrà una
major
projecció?
L’Escola d’Art i
Disseny, ubicada
des de fa anys al
passeig Boca de
la Mina, retor-

L’entrada en funcionament
d’aquest nou equipament
pot revitalitzar aquesta
part del Barri del Carme.
Quina influència creu
que tindrà l’equipament en aquest espai cèntric de Reus?
Sens dubte, el nou
edifici de l’Escola d’Art
i Disseny de Reus i del
Conservatori de Música
afavorirà la revitalització
d’aquesta zona històrica
de la ciutat. El trànsit continuat d’alumnes i de les
seves famílies propiciarà
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ENTREVISTA A JOSEP POBLET, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
na a la seva ubicació original, en
un espai totalment nou, modern i
molt cèntric, que compta amb una
superfície total de solar de 651,51
m2 i una superfície total construïda
de 2.387,72 m2. És evident que, a
partir d’ara, la nova Escola serà més
visible, i que, si abans, la ciutat de
Reus ja se la feia seva, aquesta sensació encara serà més perceptible.
Tots aquests canvis esdevenen molt
importants amb vista al creixement
del nombre de persones que, a
partir d’ara, es puguin interessar
pels estudis artístics i musicals que
ofereix la Diputació a la capital del
Baix Camp. La recuperació d’un edifici emblemàtic al centre de la ciutat afavorirà la projecció de l’Escola
que és, des de fa temps, un referent
en els camps de la decoració, el disseny d’interiors i també l’arquitectura efímera.
A nivell constructiu quins van ser
els plantejaments inicials de l’edifici, ja sigui per la seva distribució
o pel fet d’haver de conservar la
façana del Carrer del Vent perquè
estava protegida?
L’exigència del Pla General de Reus
de mantenir la façana del Carrer del
Vent, ha obligat a la creació d’una
doble façana per adaptar les alçades del nou edifici als tancaments i
obertures de la façana existent.
Des d’un primer moment, i com a
requeriment del projecte, es va buscar una estructura que permetés
una distribució molt diàfana dels
espais. Això suposa una estructura
de lloses de formigó de 35 cm de
gruix, que permet reduir el nombre
de pilars existents.
D’altra banda, el requeriment d’un
gran aïllament acústic envers els
edificis que es troben al voltant ha
suposat la utilització de sistemes
constructius de gran complexitat.
Els assajos realitzats un cop finalitzades les obres han confirmat el
bon comportament acústic de l’edifici.
L’eficiència energètica de l’edifici
també s’ha tingut en compte a l’hora de la planificació. Quins han es-

L’edifici s’ha finançat exclusivament
a càrrec de la Diputació de Tarragona o hi ha participat altres administracions?
La inversió en aquest nou edifici de
serveis per la ciutat ha estat d’uns
4.000.000 €, i ha estat finançat exclusivament per part de la Diputació.

‘La recuperació d’un
edifici emblemàtic
al centre de la ciutat
afavorirà la projecció de
l’Escola que és, des de fa
temps, un referent en els
camps de la decoració,
el disseny d’interiors i
l’arquitectura efímera’

tat els aspectes principals que s’hi
ha realitzat?
Pel que fa a la il·luminació, s’ha
utilitzat el sistema DALI de gestió
intel·ligent, que permet reduir el
consum energètic en funció de la
il·luminació natural dels espais. Les
lluminàries escollides són eficients
energèticament, i utilitzen fluorescències de baix consum i làmpades
led.
Pel que fa al sistema de climatització, aquest s’ha dividit en dues
zones, i això permet adaptar el seu
funcionament als diferent usos de
l’edifici (escola d’art i conservatori
de música). L’aïllament tèrmic de
l’edifici compleix amb escreix els
requeriments de la normativa actual, fet que permet un gran estalvi
energètic.
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Quins altres projectes contempla la
Diputació de Tarragona a la ciutat
de Reus en aquests moments, quan
estem a punt d’arribar al final del
mandat?
A banda dels centres que imparteixen ensenyaments musicals i artístics, la nostra institució gestiona a
la ciutat el Col·legi Públic d’Educació Especial Alba, el qual també és
objecte d’inversions any rere any
per tal de dotar-lo dels serveis que
necessita.
Així mateix, la nostra principal seu
institucional a Reus, el Palau Bofarull, compta permanentment amb
una extensa oferta pluridisciplinar
d’activitats obertes a la ciutat. L’any
passat, per exemple, s’hi van organitzar una desena d’exposicions
pròpies i una desena més corresponents a altres entitats, actes als
quals cal sumar-hi les audicions, els
concerts i les altres activitats organitzades per l’Escola i Conservatori de Música de Reus. Tot plegat
ha representat una xifra de prop
de 25.000 visitants cada any, que
converteixen el Palau Bofarull en un
focus cultural i social de primer ordre. D’altra banda, la Diputació ha
aportat el suport econòmic per a la
celebració dels anys Fortuny, Tapiró
i Prim, i la seva col·laboració en altres múltiples institucions, com ara
el Centre de Lectura amb qui tenim
un conveni. Seguim donant un suport determinant a la programació
i activitats del Teatre Fortuny, amb
l’Ajuntament de Reus, compartint
la importància estratègica d’aquest
històric equipament. La ciutat de
Reus ha estat enguany, i ho continuarà sent, un dels àmbits prioritaris de la nostra actuació territorial.
Isaac Albesa
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Rubau Tarrés s’estrena a Reus
amb una obra emblemàtica
L’empresa gironina ha estat l’encarregada de finalitzar l’obra de l’Escola
d’Art i Disseny de Reus que donarà cabuda a prop de 400 alumnes
La construcció de la nova Escola
d’Art i Disseny i Escola de Música
de la Diputació a Reus ha anat a
càrrec de l’empresa empordanesa
Rubau Tarrés, que es va fer càrrec
de l’obra i de la seva finalització
després del concurs de creditors
de la primera empresa que va resultar adjudicatària. Aquesta era la
primera vegada que Rubau Tarrés
treballava en edificació per l’administració pública a les comarques
de Tarragona ja que fins ara havia
centrat la seva activitat a la zona en
carreteres.
La seva activitat empresarial es divideix en quatre àrees: En primer
lloc l’execució de tot tipus d'obres
d'enginyeria civil i edificació, tant
públiques com privades, la realització d'edificacions, obres civils i
instal·lacions; així com el seu Manteniment i Conservació. Rubau Tarrés també es dedica a la realització
de tot tipus de serveis de manteniment integral i conservació de
béns immobles, forests i jardins.
Manteniment integral i conservació
d'equips i instal·lacions, de serveis administratius, de neteja, de
transport, de tractament de residus
i deixalles; i per últim l l’explotació d'obres en concessió, com per
exemple construcció d'edificis públics, aparcaments i zones blaves.
Rubau Tarrés SAU disposa de dues
plantes de fabricació d'aglomerat
asfàltic en calent per a la realització
de ferms. Ambdues són de la marca
Intrame, una d’elles està Viladamat
i té una capacitat de producció de
280 tones/hora. L’altra està situada
a Riudarenes i té una capacitat de
producció de 160 tones/hora.
Un dels avantatges amb que compta l'empresa gironina és la possibi-

Imatge del vestíbul
del nou edifici
de l’Escola d’Art
i Disseny de la
Diputació de
Tarragona a Reus.
Aquesta obra ha
estat enllestida per
l’empresa gironina
Rubau Tarrés SAU,
que d’aquesta
manera ha realitzat
la seva primera obra
a la ciutat de Reus

litat d'abastir-se dels materials bàsics per a la realització de les obres:
àrids, pedra i formigó, mitjançant
plantes i pedreres pròpies.
Fàbrica de formigó
Entre les instal·lacions del seu grup
d'empreses, compta amb tres centrals de fabricació de formigó a Vilamalla, Regencós i Girona. A Regencós
també disposa d'una planta de fabricació de morter sec i d'una planta de

Rubau Tarrés SAU,
fundada l'any 1971 per
Josep Rubau i Bosch, és
una empresa constructora
d'obres públiques i
edificació situada al
Baix Empordà, al terme
municipal de Verges
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fabricació de prefabricats de formigó
(vorades, panots, etc..). Compta amb
una pedrera a Regencós, d'on hi extreu gran part dels àrids calcaris que
utilitza en la realització de les seves
obres i la fabricació d'aglomerat asfàltic i formigó.
Rubau Tarrés realitza bona part de
la seva actuació a les comarques de
Girona, tot i que també treballa en
d’altres zones del país i des del 2011
a l’estranger. Al Marroc disposa d’un
expert grup humà que li ha permès
diversificar el seu àmbit d’actuació
tant en obra pública com privada.
A Catalunya, recentment també ha
executat diversos trams del carril bici
de Barcelona, supermercats a les comarques de Girona i Osona o instal·
lacions d’energia renovables a Olot.
Sense oblidar el nou mercat de la capital de la Garrotxa, a més de l’obra
de l’Escola d’Art i Música acabada a
Reus fa ben poques setmanes.
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“Ens impliquem en el seu Projecte
per participar del seu Èxit”

www.rubautarres.com
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L’optimista
El graner egipci de Reus
Marc Càmara. Cap de continguts de Ràdio Reus – Cadena SER

Expliquen els llibres d’història que la in- pobles del Baix Camp – i també de més
vasió d’Egipte per part de l’Imperi Romà enllà, com el Priorat o la Ribera d’Ebre
responia a una qüestió estratègica: calia – han mirat la ciutat com un referent.
apoderar-se de l’antic regne ptolemaic Però com si d’un Imperi Romà en miniaper poder abastir de gra les provínci- tura es tractés, en els darrers anys Reus
es orientals. D’aquí que Egipte sempre s’ha girat d’esquena a la comarca, als
s’hagi considerat, en aquest primers se- seus veïns, a aquells que havien estat
gles de la nostra era, com el Gran Gra- el seu graner particular.
Recordo una conversa amb la fins fa
ner de Roma.
Si ho extrapolem al Baix Camp, els di- pocs mesos presidenta de la Unió de Boferents municipis de la comarca sempre tiguers de Reus, Leonor Bartolí, instant
han estat el graner particular de Reus, a l’Ajuntament a que, a més de facilitar
la capital. Una ciutat forjada en un en- l’accés dels nouvinguts russos a les bocreuament de camins d’obligat pas al tigues reusenques, calia fer campanyes
territori, i que històricament ha sabut de promoció de cara a tornar a ‘captar’
seduir els pobles veïns, tant des del al client de la comarca. Potser per les
punt de vista laboral, amb la irrupció paraules de Bartolí, potser per l’aniverde la Revolució Industrial; com des del sari d’AMERSAM (l’empresa pública de
cultural, amb el Teatre Fortuny com a transports i mercats de Reus), el cert és
referent; com, sobretot en les darreres que s’han reduït notablement els preus
dècades, el comercial. Reus s’ha ‘abas- dels aparcaments aquest 2014, per fer
tit’ de la comarca per continuar potenci- un efecte crida. No sé si ja hi ha xifres
d’usuaris i tampoc sé si sabrem mai si
ant el seu creixement.
Potser perquè el gra s’ha acabat, o pot- aquests usuaris són reusencs o de fora
ser perquè els impostos dels empera- vila, però almenys és un gest.
dors reusencs han estat desmesurats I molt més que un gest és obrir les
per la pagesia egípcia del Baix Camp, portes de l’Empresa Funerària de Reus
cada cop més la comarca aixeca el cap (GESFURSA) a preus públics per a tots
i veu en Tarragona, o fins i tot Barcelo- els usuaris del Baix Camp. En els prina, altres referents en els que anar-hi mers mesos de funcionament del nou
a passar el temps lliure i deixar-s’hi els servei, l’acollida, segons els alcaldes, és
calerons. I no els culpo pas... més enllà més que notable, i el servei satisfactode la millora en carreteres i infraestruc- ri a preus molt per sota del que costa
un enterrament en
tures que faciliuna empresa priten més que mai
vada. Potser amb
la mobilitat, tot Com si d’un Imperi Romà en
el temps Reus poi les deficiències miniatura es tractés, en els
drà tornar a seduir
i millores encara
com ho feia abans,
possibles, la gran darrers anys Reus s’ha girat
i potser amb el
pregunta és: Què d’esquena a la comarca, als
temps la comarca
ha fet Reus per
seus
veïns,
a
aquells
que
tornarà a ser el
la comarca en els
havien estat el seu graner
graner egipci de
darrers anys?
Reus.
Des de sempre els particular
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DIPUTACIÓ
POSEM
L’ACCENT
DES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DONEM SUPORT A LES PERSONES, ALS MUNICIPIS I A LES COMPARQUES DEL CAMP
DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE. ACTUEM COM A UN AGENT EFECTIU DE TRANSFORMACIÓ PROGRESSIVA DE
LA REALITAT SOCIOECONÒMICA I DE GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS, CERCANT L’EQUILIBRI TERRITORIAL. LA
NOSTRA ESTRATÈGIA CORPORATIVA ES DESENVOLUPA EN QUATRE ÀMBITS: MUNICIPIS I TERRITORI SOSTENIBLES;
PERSONES, FORMACIÓ I CULTURA; CONEIXEMENT I MODEL SOCIOECONÒMIC; GESTIÓ INTERNA EXCEL·LENT.
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ENTREVISTA A ALICIA ALEGRET. PRIMERA TINTENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

‘En igualtat de condicions hem
optat per una empresa de casa’
A menys d’un any de les properes eleccions la responsable de Promoció
Econòmica valora el moment actual i la feina realitzada durant la legislatura
Ens acostem al final de la legislatura. Quin balanç fa del mandat?
Portem tres anys treballant molt. Portàvem set eixos en el programa com
la reactivació econòmica, la captació
d’inversions, la creació de llocs de
treball i sobretot que les empreses
no marxin. Ha estat un gran esforç
i per això hem rebaixat el 50% la
taxa d’activitats municipals i el 30%
més en cas que es contractin una
o dues persones. Hem donat subvencions al comerç i als autònoms.
Estem ajudant molt a l’emprenedor.
Respecte a les empreses municipals,
tot i les dificultats, hem reduït de 18
a 3 grans grups, amb reducció de
càrrecs directius i d’estructura. Ara
gràcies a la intervenció del grup empresarial amb l’interventor i el secretari hi ha molta més transparència i
agilitat. Ara, el Grup Ajuntament paguem a 52 dies el proveïdors quan
abans pagàvem a 180. Tenim sensibilitat per aquells que generen llocs
de treball i mouen l’economia.
Ha estat una legislatura complicada.
El soroll els ha permès treballar amb
comoditat?
Si, nosaltres no hem pogut explicar
amb comoditat tot el que hem fet
perquè sempre hem anat a remolc
dels temes judicials i de les auditories. Mediàticament ven més tot el
que ha sortit que l’acció de govern
que hem fet. El cas de Reus ha estat
especialment preocupant per tot els
imputats, polítics o no polítics. La
justícia és molt lenta i de vegades
hi ha un judici mediàtic abans que
el de veritat. Veurem com acaba tot
plegat.

Alícia Alegret, en un cèntric carrer de Reus.

‘CiU i PP ens entenem bé
a Reus quan parlem de
la ciutat, de números i
de projectes. Tenim més
coses que ens uneixen
que les que ens separen’

S’ha parlat d’un pacte de govern de
gestió. S’ha sentit còmode amb els
seus companys de viatge?

14

Del 2011 fins ara el PP no ha canviat
ni una coma el seu ideari. CiU si que
l’ha canviat. La Convergència d’avui
no és la de fa tres anys. Si ara hagués de pactar no sé com aniria. L’actual situació l’han hagut de trampejar els dos partits perquè ha costat
de vegades explicar el pacte. A Reus
ens entenem bé quan parlem de la
ciutat, de números i de projectes. Tenim més coses que ens uneixen que
les que ens separen. A Reus ara ma-
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ENTREVISTA A ALICIA ALEGRET. PRIMERA TINTENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE REUS
de la casa volíem evitar sobrevinguts que incrementin el pressupost
inicial. Les baixes temeràries s’han
controlat molt perquè aquí hi ha els
fraus a la llei. Hi ha una sensibilitat per donar informació als de casa
perquè puguin optar a les obres.

teix no hi ha alternativa. No sé què
passarà d’aquí a un any. Si es trenca
el pacte no sé com es governarà. A
Reus es va votar pel canvi i el canvi
el representàvem els dos partits que
estem al govern.
El resultat final de l’acord amb Metrovacesa és un bon acord per la
ciutat?
Jo no creia en el projecte de Metrovacesa i per això en el seu moment
hi vam votar en contra. No creia que
Reus necessités un centre comercial com aquest, però quan vam arribar al govern necessitàvem resoldre els condicionants econòmics del
pagament de la fira amb un cànon
anual de prop de 5 milions que pagava l’Ajuntament. Vam desencallar
el problema i amb el nou pacte el
centre tirarà endavant però amb
unes directrius pactades entre tots
molt clares. Aquest centre comercial
no ha de vampiritzar el comerç local.
Això no és Viladecans. Aquí ja tenim
un centre comercial obert que és el
comerç local i per això el projecte de
Metrovacesa ha de ser complementari si no vol fracassar.
Segons el Radar Cambra el començ
local desconeix el projecte Metrovacesa.
La meva feina ha estat fer entendre
a Metrovacesa que la capitalitat comercial a Reus ja la tenim, que això
no és un desert. Hi ha riscos perquè ells volen rendibilitat econòmica
però crec que hi ha unes bases per
treballar conjuntament. És complicat, no és fàcil, però s’han posat les
bases per un bon acord.
Ara hi ha menys burocràcia administrativa?
Hem posat la finestreta única, hem
reduït burocràcia, taxes i pagaments.

‘La crisi econòmica ens ha
portat a donar més valor
als gremis i a les entitats
perquè serveixen per
lluitar contra d’intrusisme’
Hem intentat posar sentit comú a
algunes praxis del funcionament de
l’administració per facilitar l’obertura
de negocis sense esperar a la resolució de tots els tràmits. El regidor
Marcos Massó ha tingut un tracte
personalitzat amb les persones que
volien obrir un negoci.
Creu que es pot ajudar d’una forma
més clara les empreses del Gremi de
la Construcció?
La discriminació positiva no és pot
fer perquè és il·legal. Ara bé, sempre amb igualtat de condicions hem
optat per una empresa de casa.
Sempre hem tingut amb el gremi el
màxim de deferències, oferint tota la
informació de les obres menors i de
tots els projectes.
S’han vigilat les baixes temeràries?
Sí. Per això a través dels tècnics

Té bona relació amb el Gremi?
Jo crec que hem treballat conjuntament. Des de la meva àrea hem signat un conveni per l’aparcament que
és positiu. La crisi econòmica ens ha
portat a donar més valor als gremis
i a les entitats perquè serveixen per
lluitar contra d’intrusisme i per donar solvència davant un possible client. El Gremi a més és l’altaveu del
sector i és un bon interlocutor amb
el consistori. Sempre he rebut propostes positives i constructives per
part del Gremi.
La marca Reus ven fora?
Jo crec que sí, però sempre i quan
vagi acompanyada d’alguna altra
cosa. Ven comerç de Reus, ven Vermut de Reus, ven Modernisme i ven
Gaudí de Reus. La marca Reus és
molt potent dins la Costa Daurada
per la seva situació. A Reus tothom
està disposat a treballar per la ciutat
i això és molt positiu. Nosaltres hem
treballat per aconseguir convertir la
Fira en la porta d’entrada de nous
visitants a la ciutat.
Té ganes de continuar a l’Ajuntament?
Tinc ganes de continuar perquè
penso que hem fet bona feina i em
sento preparada per liderar el canvi en els propers anys. L’experiència
d’aquests tres anys m’ha donat una
maduresa personal, política i professional.
Isaac Albesa

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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ACTUALITAT SECTOR

Joaquim Llansó, nou president de
la Cambra Oficial de Contractistes
Aquesta associació empresarial agrupa a les principals empreses
constructores que treballen per a les administracions públiques a Catalunya
El passat 15 de setembre, la candidatura encapçalada per Joaquim
Llansó Nores, essent l’única que
es va presentar i disposant de l‘aval
de 49 empreses associades a més
de les 19 que inclouen la seva representant en la candidatura, es va
proclamar electa.
La Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya, associació
empresarial que agrupa, de forma
voluntària, a les principals empreses constructores que habitualment
treballen per a les administracions
públiques a Catalunya, ha culminat
el seu procés electoral triant Joaquim Llansó Nores com a President.
La nova junta està formada, a més,
per cinc vicepresidents i catorze
vocals, representants de tot tipus
d’empreses, grans, petites i mitjanes, generalistes i especialistes tant
d’àmbit nacional com català i reflecteixen fidelment l’actual sector de la
construcció de Catalunya.
Joaquim Llansó és Enginyer de Ca-

mins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior de Barcelona (promoció 1978) i diplomat en el Programa
d’Alta Direcció d’Empreses (PADE)
de l’IESE (1993). Ha treballat durant
22 anys a les principals constructores espanyoles, sent nomenat el
1978 director a Catalunya i Aragó de

Construcciones y Contratas, SA, (actualment FCC), en 1987 de Agroman
(actualment
Ferrovial-Agroman),
de la qual va arribar a ser director
general a Madrid; el 1994, director
general de Oshsa(actualment grup
OHL); i posteriorment, el 1997, Director de Catalunya i Balears d’ACS
(avui Grup Dragados-ACS).
Durant 8 anys va ocupar el càrrec
de director general de la Societat
Estatal Canal de Segarra-Garrigues i
posteriorment, des d’abril de 2007
fins a novembre de 2009, va ser director general de la Societat Estatal Depuradora del Baix Llobregat.
Al desembre de 2009 va començar
una etapa de 4 anys com a Director
a Catalunya i Balears de Prointec
(Grup INDRA). Des de març de 2013
fins a setembre de 2014 va ser Director General de la Cambra Oficial
de Contractistes d’Obres de Catalunya i actualment, des del passat
16 de setembre és President de la
mateixa.

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

CONTENIDORS

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

Aposta per l’eficiència energètica i
la rehabilitació per formar personal
La Fundación Laboral de la Construcción ofereix per primera vegada en
modalitat on line, el Màster de Gestió Ambiental en el sector de la Construcció
La Fundación Laboral de la
Construcción
inicia
l’últim
quadrimestre de l’any amb noves
accions formatives enfocades a
matèries com l’eficiència energètica,
la rehabilitació i la Conservació i
Explotació de Carreteres (COEX),
a més dels seus habituals cursos
d’Oficis, Gestió o Prevenció de
Riscos Laborals.
L’Organisme paritari del sector de
la construcció (OPPC) aposta per
aquestes matèries perquè creu que
en l’actualitat, son les que més sortides professionals poden oferir als
treballadors del sector de la construcció.
Així, aquest mes de setembre s’ofereixen ja noves convocatòries del
‘Curs Pràctic sobre l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IEE)’ i del ‘Curs
CTE-HE 2013: compliment del document bàsic d’estalvi d’energia i certificació energètica d’edificis.
D’altra banda, l’entitat continua
apostant per la rehabilitació mitjançant el seu itinerari formatiu de
‘Rehabilitació, Formació mitjançant
pràctiques’, que té com a objectiu
formar als treballadors del sector en
la posada en obra dels “nous materials” que les companyies fabricants
llancen al mercat. En col·laboració
amb les empreses de materials
Sika, Puma i Mapei, la Fundación
imparteix cursos de 30 hores, que

Alumnes en un seminari organitzat per la Fundación Laboral de la Construcción.

inclouen un 80% de pràctiques guiades, englobades en cinc famílies
(Adhesius, Aïllaments, Morters de
Reparació, Morters de revestiment
i Impermeabilització / Humitats).
Els propers cursos programats dins
d’aquest itinerari es celebraran a
Andalusia i Balears.
Així mateix, la Fundación oferta en
aquest últim quadrimestre de l’any
noves convocatòries de cursos en
conservació i explotació de carreteres (COEX) dirigits a professionals
vinculats a aquest tipus d’activitats.
Gestió ambiental
Com a novetat, en el mes de setembre, la Fundación i la Universitat de
Santiago de Compostela (USC) im-

partiran el Màster en Gestió Ambiental en el Sector de la Construcció
en modalitat on line, obert a tots
els professionals que vulguin formar-se per al lideratge i optimització de projectes de medi ambient,
al sector de la construcció.
El Màster, que compleix la seva desena edició, tot i que es tracta de la
primera en modalitat on line, s’iniciarà a l’octubre i finalitzarà al juliol
de 2015 i té una durada de 600 hores distribuïdes en trenta matèries
que inclouen: videoconferències,
sessions tutorials a distància, etc.
La Fundación Laboral disposa d’un
telèfon gratuït d’atenció als treballadors de la construcció (900112121),
per atendre els seus dubtes.

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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REUS

Adjudicaran en breu els habitatges
amb protecció de la Patacada
La promoció té un cost de 4.800.000 euros, dels quals des del reinici de
les obres el març de 2014, el cost aproximat és de 1.150.000 euros
L’Ajuntament de Reus preveu aprovar pròximament les bases per a
l’adjudicació dels 46 habitatges de
protecció oficial en règim de lloguer
que l’Ajuntament de Reus, a través
de la societat municipal REDESSA,
construeix a la plaça de la Patacada, al barri del Carme, amb la previsió de poder adjudicar-los entre
els mesos de novembre i desembre
d’enguany.
El reinici de les obres dels 46 habitatges, el passat mes de març,
s’emmarca en el Pla Local d’Habitatge 2014-2021, que estableix, entre altres objectius, la coordinació
entre les regidories d’Arquitectura i
Urbanisme i de Benestar Social per
tal de facilitar l’accés a l’habitatge
de lloguer, constituint una oferta
d’habitatges a preus assequibles.
En aquest sentit, a projectes com
la Borsa de Mediació pel Lloguer
Social, el programa municipal de
Borsa d’Habitatge Assequible de
l’Ajuntament de Reus; i el programa
municipal de Borsa d’Habitatge Solidari; s’hi suma la mobilització del
parc d’habitatges públics municipal,
amb actuacions com la finalització
i adjudicació dels habitatges de la
promoció de la Patacada.
Final d’obra
L’Ajuntament de Reus té previst
acabar l’obra a finals d’aquest

Visita d’obres del regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus. Miquel Domingo, als
pisos de la Patacada.

mes d’octubre. La promoció té
un cost aproximat 4.800.000 euros, dels quals des del reinici de
les obres el març de 2014, el cost
aproximat es de 1.150.000 euros.
La promoció consta de 46 habitatges amb aparcament i traster vinculat, en règim de protecció oficial
de lloguer.
Els aparcaments i trasters estan ubicats a la planta -3. A la planta -2 hi
ha 53 aparcaments lliures, no vinculats. La tipologia dels habitatges
és d’una habitació (n’hi ha vint-i-vui
d’entre 41 i 46 m2) o de dos habita-

cions (18, d’entre 50 i 59 m2).
El preu previst del lloguer en règim
general (habitatge, aparcament i
traster), a banda despeses, és, pels
habitatges d’una habitació d’entre
300 i 336 euros al mes; i pels de
dues habitacions, d’entre 360 i 409
euros mensuals. Les bases per a
l’adjudicació dels 46 habitatges preveuran una franja d’ingressos per
poder optar a un dels pisos d’entre
12.000 a 49.994 euros (5 vegades
d’Indicador de Renda de Suficiència
de Catalunya) anuals de la unitat
familiar.

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

18

agost-setembre 2014

ECONOMIA

‘Millora’ entre cometes, segons
l’informe de conjuntura de la URV
Els febles símptomes de millora dels indicadors macroeconòmics que els
experts apunten a l’Estat encara són menys perceptibles a casa nostra
La debilitat de la demanda interna,
la caiguda de les exportacions i la
manca de fluïdesa en el crèdit cap
a les empreses continuen llastant
el creixement de l’economia de les
comarques del Camp de Tarragona i
les Terres de l’Ebre. En aquests termes s’expressa l’informe del conjuntura econòmica del segon trimestre
de 2014 elaborat pel Grup de Recerca d’Indústria i Territori (GRIT) de la
URV, que malgrat reconèixer indicadors puntuals que conviden a l’optimisme, alguns aspectes estructurals
continuen mantenint l’activitat econòmica en situació d’estancament.
La lleu millora de l’ocupació registrada durant aquest període s’ha
quedat molt per sota de la mitjana
catalana i estatal.
Els febles i relatius símptomes de
millora del indicadors macroeconòmics que els experts han apuntat
en l’àmbit estatal i català encara
són menys perceptibles al teixit
productiu del Camp de Tarragona i
les Terres de l’Ebre. “Els indicadors
de conjuntura són optimistes però
des del punt de vista de l’estructura
deixen molt a desitjar”, sosté el catedràtic d’Economia Aplicada de la
URV, Agustí Segarra.
L’informe de conjuntura del segon

trimestre d’enguany que impulsen
les quatre entitats camerals de la
demarcació i elabora el GRIT de
la URV constata, de fet, que en el
camp de l’ocupació sí que s’ha registrat un increment de l’ocupació
néta i una reducció de l’atur. Es
tracta però, en el cas del nombre
d’ocupats, d’un pírric 0,81% de
creixement interanual, molt lluny
del 3,38% de la mitjana catalana.
“Costa veure una tendència d’activitat optimista. Continuem en procés
d’estancament”, apunta el professor de la URV i responsable de l’informe, Joaquim Margalef.
El relatiu optimisme encara queda
més matisat si es té en compte,
apunta l’informe, que aquestes comarques acumulaven taxes d’atur
més elevades que la resta. Tot i reduir-se gairebé dos punts interanuals -unes 9.000 persones-, la taxa
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d’atur a la província de Tarragona
arriba al 23.78%, pel 20,22 del global català. “Per cada 100 persones
que baixa, 70 s’aparten del mercat
treball i 30 representen l’augment
d’ocupació”, abunda Margalef.
Aquesta constatació té efectes directes en un dels pilars sobre els
quals s’havia de sustentar la recuperació de l’activitat: el creixement
de la demanda interna. En aquest
cas, i a excepció feta de les aportacions del sector turístics, Margalef
certifica l’existència d’un “problema
greu” en aquest aspecte. Les exportacions, recorda, porten caient des
de 2013. “Els preus no pugen, l’IPC
va ser negatiu al juliol i a l’agost.
Simptomàticament, al juliol, al
Camp de Tarragona i a les Terres de
l’Ebre va ser negatiu mentre a Catalunya i a Espanya eren positius”,
aclareix.
En el parer de Segarra, cal caminar
cap a polítiques que esborrin l’actual dualitat dins la Unió Europea
i donin cabuda a tots els estats
comunitaris. “El nostre model és
Alemanya”, rebla. Creu que cal potenciar les empreses amb important
component tecnològic com a via
principal per ocupar personal qualificat.

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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Impulsen diferents millores a tot
el passeig de la Boca de la Mina
El pla pretén dotar aquest vial de més il·luminació, millorar-ne la imatge i
revitalitzar-lo com a espai per a l’ús ciutadà
L’alcalde, Carles Pellicer, ha anunciat recentment l’execució d’un pla de
millores al conjunt del passeig de la
Boca de la Mina per dotar aquest
vial de més il·luminació, millorar-ne
la imatge i revitalitzar-lo com a espai per a l’ús ciutadà. L’alcalde va
fer aquest anunci durant una visita al passeig amb el regidor de Via
Pública, Hipòlit Monseny, i diversos
responsables tècnics municipals.
En el primer tram del passeig, des
de l’avinguda del Comerç fins a
l’Escola Mowgli, es potenciarà l’enllumenat existent i es renovarà tota
la jardineria que hi ha al llarg del
trajecte.
També està previst que es facin
accions de repintat als bancs existents i a diferents punts del recorregut. En alguns espais s’instal·laran
elements per a la pràctica de la gimnàstica i l’exercici.
A partir de l’Escola Mowgli i fins a
la Boca de la Mina, un tram en què
mai s’havia fet cap actuació munici-

L’alcalde de Reus i el regidor de Via Pública, en una visita al passeig de la Boca de la
Mina, on es faran diversers millores.

pal, és previst que s’instal·lin nous
bancs (així com bancs de pedra actualment malmesos que es restauraran) i es recuperarà una antiga
portalada de pedra i s’estudiarà la
instal·lació de nou enllumenat. En

aquest àmbit del passeig es plantaran nous arbres que substituiran
alguns dels actualment existents. El
conjunt d’aquest pla de millores té
un pressupost aproximat de 50.000
euros.

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

El preu de l’habitatge augmenta
un 1,6% durant el segon trimestre
Els preus dels pisos nous han augmentat un 8,7%, mentre que el de les
vivendes de segona mà s’ha mantingut, amb un increment de només el 0,1%
El preu dels habitatges a Catalunya
va augmentar un 1,6% durant el segon trimestre d’aquest any respecte
el mateix període del 2013, segons
l’Índex de Preus dels Habitatges
de l’Institut Nacional d’Estadística
(INE). En comparació amb el trimestre anterior, els preus van registrar
un augment de l’1,8%, mentre que
en l’acumulat de l’any, l’increment
és de l’1,3%. Pel que fa els preus
dels pisos nous, han augmentat un
8,7%, mentre que les de segona
mà s’ha mantingut, amb un increment de només el 0,1%. Pel que fa
a la resta de l’Estat, la variació de
l’índex de Preus de l’Habitatge ha
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HABITATGE
augmentat dos punts i se situa en
el 0,8%.
L’augment dels preus dels pisos
a Catalunya el segon trimestre
d’aquest any trenca la tendència
negativa dels darrers anys, amb
l’excepció del tercer trimestre del
2013, quan es va produir un repunt
del 0,8%.
Així, entre març i juny d’aquest any,
els preus es va incrementar un 1,8%
respecte el trimestre anterior i un
1,3% en l’acumulat entre gener i
juny del 2014, respecte el mateix
període del 2013. L’auge dels preus
ha estat motivat per l’augment en
els habitatges nous, de fins el 8,7%
-un 2,2% respecte el primer trimestre- mentre que els de segona mà
s’han mantingut i només han pujat
un 0,1%, un 1,7% més que els tres
primers mesos de l’any.
Pel que fa a la resta de l’Estat, la
variació anual de l’índex de Preus
d’Habitatge en el segon trimestre del 2014 va augmentar més de
dos punts i es va situar en el 0,8%
(-1,6% durant el primer trimestre).

Cau el preu del metre quadrat
El preu de l’habitatge al conjunt de l’Estat es manté estable (-0,04%)
per primer cop en quatre anys, segons l’informe del Grup Tecnocasa i
la UPF. Així, el preu mitjà del metre quadrat s’ha situat en 1.444 euros
durant el primer semestre de 2014. El preu màxim de la sèrie històrica es va produir a finals de 2006 i principis de 2007, quan el metre
quadrat es va situar en 3.500 euros. Des de llavors, el preu mitjà del
metre quadrat s’ha reduït un 58,6%. El catedràtic d’Economia de la
UPF i coordinador de l’informe, José García-Montalvo, va assenyalar
que l’estabilització no implica una remuntada dels preus del mercat
immobiliari, ja que resta molt estoc sense vendre.
El catedràtic també ha apuntat que cau el volum de les hipoteques per
cada habitatge i l’estoc total d’hipoteques concedides. Tanmateix, s’ha
incrementat percentualment el nombre d’hipoteques que concedeixen
les entitats financeres, ja que es venia de xifres molt baixes durant els
darrers anys.

L’augment dels preus
dels pisos a Catalunya el
segon trimestre d’aquest
any trenca la tendència
negativa dels darrers anys

Es tracta de la primera taxa positiva
registrada per aquest indicador des
del primer trimestre del 2008. Per
tipus d’habitatge, la taxa anual dels
preus d’habitatge nou es va situar
en l’1,9%, tres punts per sobre de
la del trimestre anterior, assolint
nivells positius per primer cop des
del quart trimestre del 2008.

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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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

El pla director
de BCN World
s’aprovarà en
12 mesos
Aquest tràmit inclourà les preceptives
fases d’audiència als ajuntaments i
d’informació pública
El nou pla director urbanístic que ha d’acollir la instal·
lació de BCN World s’aprovarà en 12 mesos segons
es va dir en la primera reunió de seguiment entre la
Generalitat i el Consorci del Centre Recreatiu i Turístic
(CRT) que va tenir lloc a Vila-seca i Salou. En la reunió,
el Govern va informar sobre tots els tràmits i accions
desenvolupades arran de l’aprovació de la Llei, de juny
de 2014, de modificació del CRT. També va comunicar
als alcaldes de Vila-seca i Salou del resultat de la primera fase del concurs de llicències de casino.
També es va informar del calendari que se seguirà per
redactar, tramitar i aprovar el nou Pla Director Urbanístic (PDU), que es preveu d’entre 10 i 12 mesos de
durada. Aquest tràmit inclourà les preceptives fases
d’audiència als ajuntaments i d’informació pública.
El procediment continuarà amb el concurs de llicències
de casino, amb la corresponent presentació per part
dels quatre operadors preseleccionats del seus respectius projectes de Complexos Turístics Integrats (CTI),
que inclouran les inversions hoteleres, comercials, de
restauració i teatres, a més de les vinculades al sector del joc. Aquesta va ser la primera de les reunions
que Govern de la Generalitat i CRT de Vila-seca i Salou
mantindran de manera sistemàtica al llarg de l’any per
avançar en aquest temes i en tots els que tenen relació
amb les activitats incloses dins l’àmbit del CRT, i el seu
desenvolupament.

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

C/ Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges) • Apt. corr. núm. 61
Tel / Fax: 977 760 476 • 43460 ALCOVER (Tgn) expomat@expomat.com
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Reus col·labora amb el primer
congrés d’investigació sobre Gaudí
Estudiosos i experts de diverses universitats i institucions internacionals,
s’ajuntaran per primera vegada a Barcelona per compartir els seus estudis
L’Ajuntament de Reus, a través de
l’Agència de Promoció de Ciutat,
col·labora en l’organització del Gaudí World Congress, el primer congrés internacional d’investigació
sobre la vida i obra de l’arquitecte
Antoni Gaudí i Jornet, que té lloc a
Barcelona del 6 al 10 d’octubre. Amb
aquesta col·laboració, l’Ajuntament
vol contribuir a vincular la figura
de Gaudí amb la ciutat de Reus i a
promocionar el Gaudí Centre com a
centre d’interpretació sobre la figura
i l’obra de l’arquitecte, aprofitant el
ressò d’un esdeveniment d’impacte
i rellevància internacionals.
Gràcies a l’acord de col·laboració,
s’ha programat una visita a Reus
pel dia 8 d’octubre, en la que 55
dels congressistes coneixeran el
Gaudí Centre i recorreran la Ruta
Gaudí per aprofundir en la relació
de l’arquitecte I la seva ciutat natal.

Reus tindrà una presència destacada en el congrés, disposant durant
tots els dies d’un punt d’informació
on donarà informació de la ciutat i
del Gaudí Centre als congressistes. A
més, a tots els assistents al congrés
se’ls inclouran fulletons promocionals del Gaudí Centre al dossier que
els lliurarà l’organització.
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El congrés serà un aparador artístic,
en el qual es donen cita els arquitectes, dissenyadors i crítics més influents del panorama internacional.
Diverses figures de prestigi internacional, estudiosos i experts en
la matèria procedents d’arreu del
món, han confirmat la seva assistència. Jan Molema, des d’Holanda, un dels impulsors del corrent
centre-europeu d’investigació sobre
Gaudí; Carlos Flores, expert espanyol sobre l’obra de l’arquitecte;
Christiane Crasemann Collins, historiadora d’arquitectura moderna
i urbanisme, vídua del George Roseborough Collins, gran difusor de
l’obra de Gaudí als Estats Units;
Alejandro Aguilera González, expert
mexica; o l’arquitecte Arata Isozaki,
gran coneixedor de l’arquitectura de
Gaudí i figura clau en la seva difusió
al Japó.
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CONCURS

Victòries dels paletes de Plana
Hortoneda a Màlaga i Osca
Aleix Plana i Vasile Safta han guanyat enguany quatre concursos a tot l’Estat
Setmanes després de guanyar el
Concurs de Paletes que organitza
el Gremi de la Cosntrucció del Baix
Camp, la parella de Vila-seca formada per Aleix Plana Hortoneda i per
Vasile Safta, de Construccions Plana
Hortoneda, s’han emportat un dels
premis més importants de l’estat
i que també té una major dotació
econòmica.
Aquests dos professionals es van
endur la 48a edició del Concurs Nacional de Paletes que es va celebrar
a Màlaga el passat 21 de setembre.
El jurat d’aquest premi, organitzat
per la Peña El Palustre, va destacar
la gran tasca realitzada per la parella guanyadora i la gran diferència
respecte la segona parella, precisament una parella que també va
obtenir el segon premi al concurs
organitzat pel Gremi: Josep Vidal Tuges i Miquel Oliver, de la població
lleidatana de Ponts (la Noguera). La
victòria d’aquestes dues parelles referma també el gran nivell del con-

Plana i Safta, recollint el premi al Concurs de Paletes de Màlaga, un dels més importants que es fan a l’Estat.

curs reusenc, ja que a Màlaga hi van
participar 35 parelles procedents de
tot l’Estat espanyol i les dues guanyadores van ser les mateixes que
es van endur la victòria a Reus el

Els dos primers
classificats de Màlaga
coincideixen amb els
dos primers classificats
al concurs organitzat pel
Gremi del Baix Camp

passat mes de juny. Els guanyadors
es van mostrar molt satisfets pel resultat obtingut i pel gran tracte que
any rere any reben a Màlaga, on ja
hi havien participat en d’altres ocasions. Aleix Plana i Vasile Safta
es van endur 6.000 euros i la segona parella classificada es va endur
2.500 euros i diversos regals i obsequis. Aquest està sent un gran any
per aquesta parella de Vila-seca ja
que ja porten quatre victòries i un
tercer lloc. Precisament, a finals de
maig, Aleix Plana i Vasile Safta també es van endur el primer lloc en el
concurs que es va realitzar a Osca,
pocs dies abans de la tercera victòria consecutiva al concurs de Reus.

SERRALLERIA DE FERRO I INOX
AUTOMATISMES I MANTENIMENTS
TOT TIPUS D’ENCÀRRECS:
Teulades i cobertes;
estructures i altells, façanes
i tancaments comercials,
portes de garatge,

portes d’accés a finca,
reixes, reformes integrals,
portes industrials, reformes
de lolt, reixes..

C/ ENERGIA, 4B - POL. IND LA DRECERA (LA SELVA DEL CAMP) T. 977 84 59 05 / 699 93 76 52 KPCM@KPCM.ES www.KPCM.es
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ART I HISTÒRIA

L’exposició ‘Joan Prim i Prats’, al
Museu de Reus fins el 25 de gener
Per primera vegada s’exhibeixen molts materials personals del General i
documents pertanyents al sumari pel seu assassinat
El Museu de Reus (raval de Santa
Anna, 59) ofereix fins el 25 de gener de 2015, l’exposició ‘Joan Prim i
Prats (Reus, 1814 – Madrid, 1870)’,
que és un dels principals actes del
Bicentenari del General Prim impulsat durant aquest any 2014 des de
la ciutat de Reus. Per primera vegada s’exhibeixen molts materials personals de Prim i documents pertanyents al sumari pel seu assassinat
que mai abans s’havien exposat.
Aquesta mostra repassa la trajectòria personal, militar i política del
general reusenc, que va arribar a
presidir el Govern espanyol (18691870). Per primera vegada es reuneixen en una exposició importants
materials personals del general,
pertanyents a la col·lecció privada
Rubio Aragonés, juntament amb documents de l’època i peces provinents dels fons del Museu de Reus i
d’altres cedents particulars.
Els àmbits que presenta l’exposició
són els següents:
El Prim reusenc. S’expliquen els
seus primers anys de vida, els orí-

gens i activitat familiars i els principals fets que el van influir durant la
joventut.
La carrera militar a la Península. Es
descriuen els inicis del jove Prim en

Aquesta mostra repassa
la trajectòria personal,
militar i política del
general reusenc, que
va arribar a presidir el
Govern espanyol (18691870).
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la carrera militar fins al seu nomenament com a coronel l’any 1839.
En aquest àmbit també s’esmenta
el paper de Joan Prim en els fets de
1843, en concret el bombardeig de
Reus per part del general Zurbano.
Les activitats militars i diplomàtiques a l’estranger. Es poden conèixer quins van ser els principals
comandaments militars de Prim a
Puerto Rico, Crimea i Mèxic. Hi ha
un apartat específic dedicat a Prim
i la guerra d’Àfrica, a partir de la
qual es va consolidar la imatge del
general com a heroi popular.
En la seva faceta política, Prim destacà com a diputat, senador i conspirador. També es fa una referència
al rol d’estadista a l’hora de rebre
l’encàrrec de presidir el Consell de
Ministres i trobar un nou monarca.
L’home i el personatge. Aquí es repassa el vessant més humà de Joan
Prim i també la dimensió popular,
amb una forta influència com a figura icònica entre les masses tant
durant la seva vida com després de
la seva mort.
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