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El ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar fa uns dies un nou pla d’acció per millorar la
mobilitat urbana a la ciutat amb una sèrie d’accions concretes que es portaran a terme
amb un horitzó situat l’any 2017. El pla defineix les estratègies de mobilitat de les persones i el transport de mercaderies a la ciutat, de manera segura i sostenible per tal de
millorar la qualitat de vida dels reusencs. Celebrem aquesta iniciativa que ha de concretarse amb accions vàlides i útils i no només en projectes i campanyes.
Considerem positiva la reestructuració del trànsit pel tomb de ravals per evitar col·lapses
i conflictes entre vehicle privat i vianant; habilitant panells dinàmics per a canalitzar els
fluxes cap a aparcaments soterrats o perifèrics que també considerem que és necessari
que millorin perquè no es poden permetre solars buits i sense condicions com els que
tenim actualment en algunes zones de la ciutat. El pla també contempla el foment de la
bicicleta, però realment és molt complicat poder circular amb aquest vehicle per alguns
zones de la ciutat i a més sense tenir llocs d’estacionament de llarga durada i que donin
seguretat al seu propietari.
En general les línies mestres d’aquest nou pla de mobilitat urbana son força encertades.
Ara només cal que la planificació tingui continuïtat en el temps i que hi hagi el govern
que hi hagi a partir de juny de l’any vinent adopti unes mesures clares i sense dubtes.
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Col·laboradors:
Helder Moya
Portada:
Espai coworking El Taller de
la Selva del Camp
Foto: Escalímetre
Imprimeix:
Arts Gràfiques Octavi, SA
Dipòsit Legal:
T-113-1980
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.

Sumari
Escalímetre dissenya el nou espai coworking de la Selva del Camp
L'optimista, amb Helder Moya

9

Nou pla per millorar la mobilitat urbana a Reus

4, 5, 6 i 7

10

12 i 13
Les obres de BCN Wolrd hauran d'esperar a la tardor de 2015 14 i 15
Reus fes goig subvenciona la rehabilitació de façanes

Aposta per la innovació, l'eficiència energètica i la construcció sostenible
L'empresa de ciments Cemex vol obrir nous mercats als Estats Units

18

La Jornada Gresol reflexiona sobre la indústria i el turisme com a motors
Urbanisme posa condicions a l'hotel del Pòsit de Cambrils
Tarragona manté la taxa d'atur més alta de Catalunya

3

23

22

16 i 17
21

www.gremiconstrucciobaixcamp.cat

ACTUALITAT

Escalímetre dissenya
el nou espai coworking
de la Selva del Camp
Interior del coworking El Taller, de la Selva del Camp, disenyat i projectat per Escalímetre.

El nou espai coworking de la Selva
del Camp, el Taller coworking, ha
estat dissenyat per Escalímetre |
Arquitectes per a ser un espai ampli i lluminós, que convida a treballar còmodament. L’espai de cada
coworker correspon a una taula
pròpia, un book amb calaixos i espais adaptables per a impressores,
arxius, etc. Escalímetre Arquitectes
és un despats que el conformem
Anna Ollé, Roser Ollé i Alicia Vila,
tres arquitectes joves amb experiència en projectes d’obra nova, reforma i rehabilitació, documentació
tècnica i difusió de l’arquitectura i
que treballen a la Selva del Camp,
Berga i Manresa.

La nova cultura del
coworking fa de la
cooperació dels diferents
professionals i espais
una manera de promoció
i creixement conjunt idoni
en aquests temps actuals
El coworking de la Selva ha estat
un dels últims projectes realitzats
per Escalímetre. Segons Anna Ollé,
“els acabats dels revestiments interiors són de colors suaus i textures
agradables com la fusta de pi de les
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fusteries i de les pròpies taules de
treball. La il·luminació és modulable
i de diferent intensitat. El mobiliari
és lleuger i és mòbil. Existeix també
un espai per a l’exposició d’obres
d’artistes locals que fan canviar
constantment la decoració de l’espai. Tots els detalls s’han pensat
perquè l’oficina esdevingui
un
lloc càlid i agradable que es pugui
adaptar a qualsevol requeriment”.
Des de la seva obertura al maig de
2014, al coworking de la Selva del
Camp l’han utilitzat fins el moment
Escalímetre Arquitectes, el fotògraf
Pep Salvat, Gestiforma (elaboració
de documentació administrativa),
així com altres arquitectes, progra-

ACTUALITAT

L’empresa del Baix Camp
ha estat l’encarregada
de recuperar un espai
per dedicar-lo a una de
les noves tendències
del treball cooperatiu
que facilita els contactes
professionals: el
coworking

madors i traductors quan han precisat un espai d’aquestes característiques.
Les activitats que s’han dut a terme han estat una trobada de networking, el Curs de tortugues amb
l’Associació CEN, el Taller d’iniciació
a la impressió 3D, amb Tecnoespai,
un taller de manualitats en anglès
per a nens i nenes, entre d’altres.
En la zona d’exposició per a artistes
locals s’han exposat les fotografies
dels terrats de La Selva de la Margarida Barberà, així com els olis sobre tela de l’Alba Lozano.
El Taller coworking conjuntament
amb el VaporLab de Reus i l’Espai
La Magrana de Valls, ha creat la

Tres imatges en les quals s’aprecia l’espai abans de la seva reforma i el procés que es
va seguir per deixar-lo com a espai de coworking. FOTOS: ESCALÍMETRE.
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Xarxa d’Espais Coworking de Camp
(XECC) que pretén donar a conèixer
aquesta nova manera de treballar,
així com facilitar la utilització dels
diferents espais per part de tots
els coworkers. Així doncs, estar al
coworking de la Selva facilita també

disposar també d’un espai a Valls
i a Reus. La xarxa de professionals
de cada coworking es comparteix
també amb trobades conjuntes de
networking amb un ambient distès
per a poder fer contactes de tot el
Camp de Tarragona. La XECC ha par-
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ticipat ja en la Fira d’emprenedoria
del Sud de Catalunya del Vendrell,
ha sigut el convidat en un dels dinars per a emprenedors de la URV
i ha organitzat una activitat de promoció del patrimoni dins del marc
de les Sopes d’all a Valls.

ACTUALITAT

Què és el coworking?
El coworking és la nova manera de
treballar compartint espai i despeses. Dins aquest nou concepte hi
tenen cabuda tots els professionals de diferents àmbits que necessiten un lloc de treball en una
oficina, una sala de reunions i un
espai per a reunions i events.
Els professionals interessats en
treballar en un espai coworking
poden ser des d’un enginyer a un
administratiu. El ventall s’amplia a
totes les activitats que poden realitzar arquitectes, dissenyadors,
programadors, consultors, etc.
Promoció professional
La promoció de cada professional
es realitza també conjuntament,
reduint els costos de publicitat i
ampliant la xarxa de contactes.
Així doncs, i a través del treball de
cada dia, però també de trobades
de networking i les xarxes socials,
els clients i proveïdors de cada
professional es creuen i coneixen
entre ells, facilitant la possibilitat
de nous encàrrecs.
El preu per a ocupar aquests es-

pais és assequible per a qualsevol treballador autònom ja que es
comparteix l’espai i els costos dels
serveis bàsics (aigua, llum, calefacció, telèfon i internet). Això fa
reduir les despeses fixes de local i

El coworking és un
despatx compartit
en el que diferents
professionals treballen i
intercanvien experiències.
El fet de coincidir cada
dia amb companys de
diferent formació crea
sinèrgies, coneixement i
noves idees de negoci
serveis als professionals, per tant,
permet reduir les despeses i tenir
així més beneficis amb els mateixos ingressos.
El preu per a ocupar un espai de
coworking és a partir de 50€ per

7

octubre 2014

utilitzar-lo un dia a la setmana. El
preu augmenta fins a 100 o 200€
(depèn de les tarifes de cada
coworking) per a tenir-ne disponibilitat complerta 24h/7dies.
Aquestes tarifes possibiliten que
els professionals que es troben
treballant a casa poden fer el salt
i disposar d’un local econòmic. En
sortir del propi habitatge, augmenta la professionalitat del seu negoci tenint un espai adequat per a
rebre clients i proveïdors.
Activitats
Els coworkings també volen esdevenir espais on hi passen coses.
S’hi organitzen activitats, xerrades,
tallers, presentacions, trobades de
networking, etc. Les possibilitats
augmenten amb la idea de cada
persona implicada o interessada
a organitzar events i que busquen
el lloc ideal. L’adaptabilitat en el
preu, la superfície necessària, el
tipus de sala i de serveis així com
la difusió pels canals propis del
coworking, fan que l’event arribi a
molta més gent.

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
Societat limitada
Helder Moya Jardim. Periodista. www.societatlimitada.blogspot.com

Recordo que un professor ens va plan- pai de ràdio que és l’autèntic altaveu
tejar un dilema a la universitat d’aquells del món de la discapacitat, o com els
que et fan pensar. Ara sóc jo estimat hi comentava anteriorment, dels éssers
lector qui li planteja amb aquesta pre- humans amb d’altres tipus de capacigunta. És el següent: existeixen éssers tats.
humans amb discapacitats o existeixen Pròxims com estem al 3 de desembre,
persones amb d’altres tipus de capa- dia internacional de les persones amb
citats? Cadascú pot ser partidari d’una discapacitat, i propers com estem també
opció o altra però des del meu punt de a unes eleccions electorals municipals al
vista personal la vida m’ha demostrat 2015, i qui sap si a unes autonòmiques
empíricament que si la persona vol, és catalanes també, de ben segur que en
un ésser humà capaç i amb un ampli Pere, en Rafa, en Lluís, en Xavi i en Marventall de capacitats. Ni millors ni pit- cel, hauran de reivindicar per antena, un
jors, ni tan sols diferents, cadascú amb any més, quin tipus de societat estem
construint? Jo també m’ho pregunto! Ara
les seves.
Els hi comento això perquè avui els vull és quan faig referència a ‘capacitats per
parlar de gent capaç. Si és que enca- construir una societat’. Perquè? Doncs
ra no els coneixen, els vull parlar d’uns perquè estem en un context on en els
protagonistes amb ‘capacitats radiofòni- darrers anys s’estan retallant pressuques’. No faig referència ara a superpo- postos destinats al foment de l’autoders de cap superheroi televisiu o de nomia personal, a tisorades als diners
còmic, però gairebé. La ràdio és màgia, destinats al foment de la contractació i
la ràdio transmet a través de les ones i formació, que de forma indirecta també
si no han sintonitzat mai el 93.5 fm els afecten moltes persones amb d’altres
hi recomano que ho facin cada dimecres capacitats. Ens hem de preguntar, i ho
de 12 a 13h. Per als més nostàlgics Rà- torno a reiterar, quin tipus de societat
dio Popular de Reus, per als més recents estem edificant?’
Cope Tarragona, en aquest dial podreu Aquesta és una prioritat que en cada
escoltar el programa de ràdio “Societat campanya electoral es posa damunt la
Limitada”, produït per Acció Cívica Anti- taula com a prioritat. Però en aquest
barreres Socials del Camp de Tarragona sentit ningú els polítics no parlen clar, i
(ACABS) i Cadena COPE Tarragona-Reus. en aquest sentit el grau d’exigència pel
Els bons amics Pere Agramunt, Rafa compliment de les promeses electorals
Sànchez, Lluís Gonzàlez, Xavier Nogués hauria de ser molt més gran. Bàsicament
perquè
tenim
i Marcel Canals
dret a reclamar
i d’altres grans La ràdio és màgia, la ràdio
que es compleicol·laboradors
transmet
a
través
de
les
xin les promeses
són els encarrei perquè la igualgats i els màxims ones i si no han sintonitzat
tat d’oportunitats
responsables de
és justícia social
produìr,
dirigir, mai el 93.5 fm els hi
i no cap caritat
conduir i enregis- recomano que ho facin
en una Societat
trar el ‘Societat
Limitada.
Limitada’, un es- cada dimecres de 12 a 13h
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Nou pla per millorar la mobilitat
urbana a la ciutat de Reus
Un dels objectius de la nova planificació és la reestructuració del trànsit pel
tomb de ravals per evitar col·lapses i conflictes entre vehicle privat i vianant
La regidora de Seguretat, Alícia
Alegret, el regidor d’Arquitectura
i Urbanisme, Miquel Domingo, i el
regidor de Medi Ambient, Marcos
Massó, van presentat fa uns dies el
Pla de Mobilitat als representants
d’entitats ciutadanes i membres
de les institucions implicades en el
bon funcionament de la mobilitat a
la ciutat. En aquesta sessió es van
donar detalls del Pla aprovat el passat divendres 17 d’octubre al ple de
l’Ajuntament
El Pla de Mobilitat Urbana de Reus
defineix les estratègies de mobilitat
de les persones i el transport de
mercaderies a la ciutat, de manera
segura i sostenible, en l’horitzó de
2017. El document, fruit del treball
coordinat de les regidories de Seguretat, Arquitectura i Urbanisme, Via
Pública i Medi Ambient, dóna continuïtat a accions ja implantades en
els darrers anys per plantejar els següents objectius: Potenciar el canvi
modal vers modes més sostenibles
de transport: reduir les emissions
de gasos d’efecte hivernacle associats a la mobilitat; reduir les emissions de contaminants associades al
transport, millorar la qualitat acústica del municipi i reduir l’accidentalitat associada al transport.
El pla quantifica aquests objectius
en l’escenari 2017: Reducció de
2,7% de mobilitat en vehicle privat respecte l’escenari tendencial;
reducció de 5,6% de CO2 i 45,2%
PM10; reducció de 1,8% de població
exposada a nivells iguals o superiors a 65 dB i reduir l’accidentalitat a
0 víctimes mortals dins de la xarxa
urbana
Pla d’acció
El Pla de Mobilitat Urbana conté els
aspectes rellevants següents:

Presentació del nou Pla de Mobilitat Urbana per part de l’Ajuntament de Reus a entitats
i col·lectius vinculats amb aquesta temàtica.

Reestructuració del trànsit pel tomb
de ravals per evitar col·lapses i conflictes entre vehicle privat i vianant;
habilitant panells dinàmics per a
canalitzar els fluxes cap a aparcaments soterrats o perifèrics. Aquesta mesura millorarà l’eficiència del
transport públic i el temps de resposta d’emergències al centre històric i tomb de ravals.
Remodelació de les voreres inferiors
a 1,50m d’amplada i eliminació de
les barreres arquitectòniques, pri-

Les mesures cal que
vagin acompanyades de
la creació d’aparcament
alternatiu fora de la
via pública, per tal
d’augmentar la superfície
i qualitat de la xarxa
viaria dedicada a vianants
i a ciclistes
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oritzant aquelles que formen part
dels principals itineraris de vianants
i propers a pols generadors de mobilitat. Aquestes mesures cal que
vagin acompanyades de la creació
d’aparcament alternatiu fora de la
via pública, per tal de augmentar
la superfície i qualitat de la xarxa
viaria dedicada a vianants i a ciclistes. Millorar la connectivitat per
a modes no motoritzats dins de la
zona urbana i millora de la connexió entre urbanitzacions, polígons
industrials i camins amb el centre
urbà. Intentar reduir al màxim els
recorreguts amb vehicle privat motoritzat dins la ciutat mitjançant
senyalització informativa dinàmica;
i elaboració de plans directors de
barri per implantar el millor sistema
per a la seva pacificació (zones 30).
Habilitació d’aparcaments segurs
de llarga durada per a bicicletes
als principals nodes d’intermodals
i pols generadors de mobilitat com
a eina motivadora pel canvi modal.

ACTUALITAT

‘Reus fes goig’ subvenciona
la rehabilitació de façanes
La convocatòria, amb una dotació econòmica de 40.000 euros, busca
optimitzar els recursos concentrant els ajuts només en aquest aspecte
El Govern de Reus ha aprovat les
bases que regulen la campanya
Reus fes goig per al foment de les
iniciatives per a la rehabilitació del
patrimoni i la millora del paisatge
urbà de Reus. La convocatòria dels
ajuts, que s’ha obert aquest més de
setembre amb una dotació econòmica de 40.000 euros, busca optimitzar els recursos disponibles concentrant les subvencions únicament
en la rehabilitació de façanes.
D’entre les novetats de les bases
aprovades per la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament a finals de juliol destaquen, també, que les obres
subvencionables hauran d’haver estat iniciades entre l’1 de setembre
de 2013 i finalitzades abans del 31
de desembre de 2014. La subvenció només es podrà sol·licitar una
vegada finalitzades les obres de rehabilitació. Fins ara s’han presentat
disset obres que s’han executat o
que estan en procés.
La regidora de Promoció Econòmica, Alícia Alegret, afirma que «les
subvencions del Reus fes goig són
una doble inversió. D’una banda,
perquè contribueixen a recuperar el
sector de la construcció; i, de l’altra,
perquè ajuden a rehabilitar el nostre patrimoni, que és un dels grans
valors que tenim com a ciutat, tant
per als reusencs com per a les persones que ens visiten».

Les obres
subvencionables hauran
d’haver estat iniciades
entre l’1 de setembre de
2013 i finalitzades abans
del 31 de desembre
de 2014

Façana modernista de l’actual Museu del Vermut de Reus que s’ha presentat al projecte
de subvenció Reus fes goig. A l’altra pàgina una altra façana d’un edifici al centre de la
ciutat, en concret al carrer de Santa Anna.
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Les bases inclouen com a actuacions subvencionables dos supòsits:
• Les obres de restauració de la
totalitat de la façana.
• Les actuacions complementàries que millorin, restaurin o rehabilitin la part exterior d’edificis privats situats al nucli urbà.
Només es podran acollir a la convocatòria aquelles obres o actuacions
que es realitzin en immobles amb
una antiguitat mínima de 25 anys.
No s’hi podran acollir les obres en
façanes de promocions immobiliàries de rehabilitació i habitatges unifamiliars aïllats excepte, en aquest
darrer cas, que estiguin catalogats.
Subvencions
L’atorgament de les subvencions
correspondrà a l’Agència de Promoció de Ciutat, que emetrà els informes tècnics pertinents, els quals

La quantia de les subvencions

La quantia de la subvenció no pot ser superior al 25% del cost total de
les obres. En el cas d’edificis modernistes que formen part de la Ruta
del Modernisme i que està inclòs al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Reus la subvenció
pot ser fins un 50% del cost de l’obra.
En el cas d’altres edificis modernistes, que estan inclosos al Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la
ciutat de Reus, però que no formen part de la Ruta del Modernisme de
Reus, la subvenció pot ser fins a un 35% del cost de l’obra.

No s’hi podran acollir
les obres en façanes de
promocions immobiliàries
de rehabilitació i
habitatges unifamiliars
aïllats excepte, que
estiguin catalogats

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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seran objecte d’estudi i valoració
per part de la comissió creada a tal
efecte.
En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecta a l’existència
de disponibilitat pressupostària per
a l’exercici corresponent, de conformitat amb l’import màxim establert
en les respectives convocatòries o
en les seves pròrrogues.

ACTUALITAT

Les obres de BCN World hauran
d’esperar a la tardor de 2015
El Govern de la Generalitat preveu atorgar un màxim de 450.000 m2 de
sostre a cadascun dels complexos de BCN World
El Govern preveu atorgar un màxim
de 450.000 metres quadrats de sostre a cadascun dels complexos de
‘BCN World’ i que l’ocupació del sòl
del conjunt no superi el 30% de les
825,5 hectàrees de l’àmbit del CRT
de Vila-seca i Salou. Les obres del
projecte podrien començar a la tardor de 2015, després de l’aprovació
definitiva al juliol del pla director
urbanístic. El director de l’Incasòl
i coordinador executiu del projecte, Damià Calvet, va insistir que el
Govern vol fer un desenvolupament
“progressiu”, per la qual cosa, d’entrada, només podria autoritzar “entre dos i tres” dels sis complexos
possibles. Fa unes setmanes la comissió de seguiment del Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca
i Salou va concretatr als representants dels ajuntaments de Vila-seca
i Salou, i a la resta de membres de
la Comissió, de la qual també en
formen part tècnics del CRT i repre-

Imatge de la reunió de la comissió de seguiment del Pla Director Urbanístic del Centre
Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.

sentants de Port Aventura i ‘la Caixa’
com a propietaris dels terrenys, el
calendari “exprés” previst per l’executiu català i les primeres magnituds del projecte.
L’avanç del PDU del CRT, així com
l’informe de sostenibilitat ambien-

tal, estaran enllestits en poques
setmanes i està previst que s’aprovin el 20 de novembre. D’altra banda, la Comissió d’Urbanisme podria donar llum verda a l’aprovació
inicial del pla el 30 de gener, i a
continuació s’obriria un procés de

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

La Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona
podria donar llum verda
a l’aprovació inicial del
pla el 30 de gener, i a
continuació s’obriria un
procés de participació
pública

Les presses de Veremonte
Malgrat que Veremonte ha insistit en més d’una ocasió que ho té “tot
a punt” per a poder iniciar les obres del projecte i, fins i tot, ja disposa
d’imatges virtuals dels complexos previstos a tocar de PortAventura,
el Govern no creu que el procés es pugui endegar fins que no s’aprovi
definitivament la reordenació urbanística de la zona, mitjançant un
nou pla director. Segons l’executiu català, el document podria rebre el
vistiplau definitiu al mes de juliol de l’any vinent.

participació pública. L’aprovació definitiva s’estima per al 30 de juliol,
segons el director general d’Urbanisme, Agustí Serra.
Durant la reunió, el director de l’Incasòl i coordinador de la Generalitat en el projecte, Damià Calvet, va
avançar que s’estudia un màxim de
450.000 metres quadrats de sostre

a cadascun dels complexos previstos a BCN World, amb un topall
d’ocupació del sòl del 30% en el
conjunt del CRT. Calvet va insistir en
la voluntat de desenvolupar el projecte de forma “progressiva” i en la
possibilitat que, d’entrada, només
s’autoritzin “dos o tres” complexos
dels sis possibles segons la norma-

tiva. El delegat del Govern, Joaquim
Nin, va insistir que “el Govern crea
les condicions” i que el PDU es fa
sota el seu criteri i en cap cas el
de les empreses. Això sí, l’executiu
català garanteix que tindrà molt en
compte l’opinió del territori, amb
qui es vol posar d’acord per consensuar l’’skyline’ del projecte.

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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FORMACIÓ

Aposta per la innovació, l’eficiència
energètica i la construcció sostenible
La Fundación Laboral de la Construcción treballa en la creació d’un itinerari
formatiu complet especialitzat en rehabilitació i eficiència energètica
La Fundación Laboral de la Construcción ja fa uns quants anys apostant
per la innovació, l’eficiència energètica i la construcció sostenible. Té
clar que, hores d’ara, no hi ha altre
camí per al sector de la construcció:
tant l’obra nova com la rehabilitació passen obligatòriament per un
respecte i aplicació d’aquests tres
pilars, raó per la qual han d’estar a
la base de la vida laboral dels professionals, és a dir, des de la seva
formació.
Tant és així, que la Fundación Laboral de la Construcción, l’entitat
paritària creada per la patronal i els
sindicats del sector de la construcció, exemple referent al nostre país
de l’eficàcia i eficiència d’un bon
diàleg social entre les dues parts,
treballa en la creació d’un itinerari
formatiu complet especialitzat en
rehabilitació i eficiència energètica,
que pretén satisfer les noves necessitats de qualificació que requereix
el sector, i participa en projectes internacionals com el Build Up Skills,
liderat a Espanya per la mateixa entitat paritària.
Prioritat
El comportament energètic d’edificis i l’estalvi d’energia que es pot
aconseguir en el sector de l’edificació és una de les prioritats de la
Unió Europea, que considera que

En aquesta pàgina i en la posterior es poden veure dues activitats organitzades per la
Fundación Laboral de la Construcció per a formar professionals del sector.

Una aposta decidida
per la rehabilitació
comportaria a tot l’Estat
espanyol la creació de
140.000 llocs de treball a
l’any i una facturació de
9.000 milions d’euros

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

16

octubre 2014

encara queda molt camí per recórrer
en aquesta matèria.
“Estratègia Europea 2020”
La Directiva europea de 2010/31/UE
del Parlament Europeu i del Consell,
de 19 de maig de 2010, relativa a
l’eficiència energètica dels edificis
contempla, a més, el que es coneix
com “Estratègia Europea 2020”,
que obliga a cada un dels estats
membres a reduir el 20% de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació als nivells de 1990,
a incrementar en un 20% les fonts
d’energia renovable, i en un altre

FORMACIÓ
20% l’eficiència energètica.
Complir amb Europa serà, segons
els experts, altament beneficiós per
a l’economia de cada país, doncs
una aposta decidida per la rehabilitació comportaria la creació de
140.000 llocs de treball a l’any i una
facturació de 9.000 milions d’euros.
I així ho posa també de manifest
l’estudi elaborat per la FLC pel citat projecte europeu Build Up Skills
Spain, del qual es desprenen dades
com que es necessitarà una inversió
anual d’entre 28 i 60 milions d’euros per formar mà d’obra qualificada en eficiència energètica i complir
amb els objectius europeus.
Necessitats de competències
En aquest primer projecte, en què
van participar com a socis el Ministerio de Fomento, l’Instituto Nacional de las Calificaciones i l’Instituto
Tecnológico de la Construcción, van
quedar establertes les necessitats
de competències relatives a l’eficiència energètica i sistemes de energies renovables, identificades com
a claus en l’edificació i rehabilitació
d’edificis, la formació relacionada i
les barreres detectades per aconseguir els objectius energètics de l’Estratègia Europea del 20-20-20, així
com el full de ruta a seguir per a
l’adaptació i millora de l’oferta formativa disponible en aquest camp.
Sobre aquesta base, un segon
projecte denominat, “Construeix
2020”, i també adjudicat a la Fundación Laboral, comprèn l’execució
de les accions identificades com a
prioritàries en el full de ruta, que
es posaran en marxa entre els anys
2014 i 2016.

Nou accions formatives necessàries
Un dels compromisos de la Fundación Laboral era dissenyar un seguit d’accions formatives sobre eficiència energètica i energies renovables aplicades a l’edificació, detectades com de major rellevància
durant l’estudi de statu quo realitzat durant l’execució de la primera
fase del projecte Build Up Skills Andorra. Sobre aquesta base es van
dissenyar les nou accions formatives:
- Instal·lador i mantenidor d’instal·lacions geotèrmiques.
- Instal·lació de fusteria d’alumini i PVC.
- Col·locació d’aïllants.
- Eficiència energètica en edificis.
- Sistemes d’energia renovable en edificis.
- Paràmetres econòmics que determinen la rendibilitat de les actuacions en eficiència energètica en edificació.
- Instal·lació de sistemes de biomassa.
- Calefacció i aire condicionat.
- Perfeccionament de formadors en Eficiència Energètica i Energies
Renovables.
En general, l’objecte d’aquestes accions és millorar l’educació i formació i el catàleg de qualificacions professionals, així com el desenvolupament d’eines de formació i itineraris formatius que permetin als
treballadors de l’edificació la seva formació en Eficiència Energètica
(EE) i Energies renovables (RES).

ATT

ATT

A
arnigreen

G

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

& 619 244 720

arnigreen.cat@gmail.com

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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EMPRESES

L’empresa de ciments Cemex vol
obrir nous mercats als Estats Units
El dragatge de l’entrada del port d’Alcanar, assumit per la Generalitat,
permet l’arribada de vaixells de gran tonatge a la planta canavera
L’empresa Cemex preveu produir
més d’un milió de tones de ciment
a la seva planta d’Alcanar i té la
intenció d’obrir nous mercats als
Estats Units. Així ho van assegurar
fa uns dies els responsables internacionals de la companyia al conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi
Vila, en el transcurs d’una reunió de
treball a Mèxic. La trobada va servir
per reafirmar el compromís de Cemex amb la consolidació de la planta d’Alcanar, com a primer productor exportador de ciment de l’Estat.
Enguany la Generalitat ha enllestit
el dragatge del canal d’entrada del
port canareu per permetre l’arribada
de vaixells de gran tonatge, a canvi
que l’empresa hi mantingui l’activitat durant els propers deu anys.
Durant la reunió, a la qual també
hi va assistir el director general de
Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, es va avaluar el funcionament
de l’acord a què van arribar Ports

El 87% de la producció de
Cemex a Alcanar es dedica
en aquests moments a
l’exportació, principalment
als països del nord
d’Àfrica, Regne Unit i el
Brasil

de la Generalitat
i Cemex a començaments d’any.
Els treballs de
dragatge,
amb
una inversió de
4,5 MEUR, ja van
finalitzar
abans
de l’estiu i aquest
mes de setembre
el port d’Alcanar
va rebre el primer
vaixell de 40.000
tones,
quan
abans de l’obra la
capacitat màxima
del port era de
vaixells de 25.000 tones.
El 87% de la producció de Cemex
a Alcanar es dedica a l’exportació,
principalment als països del nord
d’Àfrica, Regne Unit i el Brasil. Estudiaran fer una prova pilot per implantar l’ús del formigó en la construcció de carreteres.

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

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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IMMOBILIÀRIA

El Barcelona Meeting Point mostra
que es pot comprar ‘a bon preu’
El president del saló immobiliari Enric Lacalle assegura que el 2014 s’ha
obert la porta de la recuperació del sector
‘’Tot el que no es trobi en oferta immobiliària en el Barcelona Meeting
Point no existeix’’ va ser la contundent afirmació d’Enric Lacalle, president d’aquest saló, en el transcurs
de la presentació de la 18ena edició
que se celebrarà a Barcelona entre
el 29 d’octubre i el 2 de novembre.
Enric Lacalle va qualificar el 2014
com l’any de la recuperació del sector i va advertir als compradors de
pisos que ‘’no sé quan durarà però
encara es poden comprar habitatges a bon preu’’.
Lacalle va explicar que en aquesta edició hi haurà una ‘’afluència
massiva de fons d’inversió interna-

cionals’’ que vénen amb ganes de
comprar’’. De moment hi ha 21 fons
internacionals inscrits, 8 més que
l’edició passada.
‘’El mercat immobiliari espanyol ha

L’adquisició d’habitatges
per part d’estrangers
a l’estat espanyol ha
crescut el 36,6% el 2013,
la venda d’habitatges a
l’Estat ha augmentat un
12,5% el segon trimestre
d’aquest any
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iniciat un període de recuperació i
torna a estar de moda’’ i això es veu
amb que les grans empreses i la inversió internacional ‘’estan tornat a
Espanya’’, va afirmar Lacalle.
Algunes xifres del sector immobiliari
que demostren aquesta recuperació
en el moviment de compra-venda:
l’adquisició d’habitatges per part
d’estrangers a l’estat espanyol ha
crescut el 36,6% el 2013, la venda
d’habitatges a l’Estat ha augmentat un 12,5% el segon trimestre
d’aquest any i la inversió immobiliària a Barcelona superarà els 1.600
milions d’euros el 2014, un 30%
més que l’any passat.

ECONOMIA

La Jornada Gresol reflexiona sobre la
indústria i el turisme com a motors
La jornada va comptar amb la presència de destacats ponents com Antoni
Castells, Xavier Brossa, José Luis López de Silanes i Oriol Guixà, entre altres
La Fundació Gresol va celebrar fa
uns dies, al Centre Cultural de Valls,
la XIII Jornada Gresol ‘Indústria i
Turisme, els nostres motors econòmics’, una trobada que va reunir al
col·lectiu d’empresaris, directius i a
la societat civil de les comarques de
Tarragona. Tal i com en edicions anteriors, la Jornada ha comptat amb
una bona acceptació i importants
empresaris s’han donat cita a Valls,
en aquest espai per a la reflexió i
el debat.
De nou, la Jornada Gresol pretén
actuar com a plataforma per aglutinar el nostre teixit empresarial i
junts trobar les eines i camins per

fer front al present i al futur. L’objectiu és extreure conclusions que
ens serveixin per a dinamitzar les

nostres empreses.
‘La necessària reindustrialització’ va
centrar la segona
taula en què es
va comptar amb
l’experiència i opinió de dirigents de
grans
empreses,
que van aportar
les principals pautes que han funcionat en les seves
empreses i que de
ben segur han resultat molt interessants per a tots els assistents a
aquesta nova Jornada Gresol.

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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BAIX CAMP

Urbanisme posa condicions
a l’hotel del Pòsit de Cambrils
La comissió fa una valoració favorable, però vol més garanties en relació a
l’increment de sostre i la seva integració en l’entorn de la plaça
La Comissió d’Urbanisme de Tarragona va frenar fa unes setmanes
la construcció de l’hotel de la plaça del Pòsit de Cambrils. Tot i que
en fa una valoració favorable, la
comissió no dóna llum verda a la
modificació puntual del POUM que
permetria la construcció de l’hotel.
Així, la comissió, reunida a Valls,
exigeix més concreció en relació a
l’increment del sostre i nombre de
plantes que es preveu en aquest
àmbit -dels 3.060 metres quadrats
de sostre d’acord amb el vigent
POUM, als més de 5.350. “Volem
garanties d’integració paisatgística
i urbana, no a nivell de la parcel·
la, sinó tenint en compte el conjunt
del barri”, va dir el director general
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra.
Proposta a estudi
“La proposta s’estudia molt des de
la parcel·la i volem que s’estudiï
més des del teixit urbà on es troba situada per garantir una major
integració i qualitat; cal fer-ho amb
precaució”, va afegir. Actualment el
POUM preveu una planta baixa d’ús
comercial i dues plantes superiors
d’ús comercial o hoteler, i amb l’ampliació que es proposa, es dibuixen dues plantes noves hoteleres
de qualitat. “No veiem malament
aquesta intenció de major aprofitament per singularitzar un ús turístic,
però ho hem condicionat a tot un
seguit de qüestions que justifiquin
la necessitat i, sobretot, la integració del projecte; per tant, estem a
mig camí”, va concloure Serra.

Aspecte actual de la plaça del Pòsit de Cambrils on des de fa unes setmanes s’han
aturat les obres de construcció del nou hotel a l’espera del dictamen de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat a Tarragona.

La comissió d’Urbanisme
de Tarragona, reunida a
Valls fa unes setmanes,
exigeix més concreció
en relació a l’increment
del sostre i nombre de
plantes que es preveu
en aquest àmbit

Plenari extraordinari
El ple de l’Ajuntament de Cambrils
va aprovar a mitjan d’octubre el
nou document que es presentarà

a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la modificació puntual del
POUM que permetrà la construcció
de l’hotel a la plaça del Pòsit. A
finals de setembre, la CTUT no va
donar llum verda a la modificació
que havia proposat l’Ajuntament,
un document en el qual es plantejava un increment de l’alçada per poder construir l’hotel de cinc plantes
i una planta baixa destinada a zona
comercial amb botigues de luxe.

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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OCUPACIÓ

………………………………………………………………………………

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

Tarragona
manté la taxa
d’atur més alta
de Catalunya
L’ocupació a casa nostra augmenta
de 18.600 ocupats en relació amb
el segon trimestre i 17.500 llocs de
treball més que fa un any
El nombre de persones sense feina a les comarques
tarragonines es va situar al tercer trimestre en 86.300
persones, cosa que suposa 10.600 aturats menys que
el segon trimestre (96.900 persones), segons l’Enquesta de Població Activa (EPA). La taxa d’atur ha quedat
fixada a Tarragona en el 20,78%, la més alta de Catalunya i per sota del 23,79% que es va registrar el segon
trimestre i molt lluny de la taxa del 25,19% que es va
registrar al tercer trimestre de l’any passat. El cens de
persones ocupades a les comarques tarragonines s’ha
situat 329.100 persones, cosa que suposa un augment
de 18.600 ocupats més que el segon trimestre i 17.500
treballadors ocupats més que el tercer trimestre del
2013.
Optimisme de Felip Puig
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha celebrat les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA)
del tercer trimestre, que han deixat la taxa d’atur a
Catalunya per sota del 20% en el seu conjunt. “És una
tendència esperançadora que reforça la recuperació de
l’economia catalana”, va sentenciar Puig. El conseller
va reconèixer que la taxa d’atur del 19,1% és encara
“molt alta i preocupant”, però que l’evolució respecte
el 2013 és “positiva i sostinguda”, ja que actualment hi
ha gairebé 150.000 aturats menys que fa un any. Puig
ha indicat que bona part de la reducció de la població
activa (-80.300 persones) es deu a estrangers que retornen als seus països d’origen.
“Ens n’estem sortint”, va destacat el conseller sobre la
millora de les dades d’atur de l’EPA. Puig ha considerat
“excepcional” el creixement de l’ocupació a la indústria, que juntament amb els serveis són els motors de
l’increment en la generació de llocs de treball a Catalunya. El conseller va valorar positivament que és el
millor trimestre des de 2008 en el sector industrial en
termes d’ocupació.
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TURISME

El Gaudí Centre comptarà amb
un nou espectacle audiovisual
L’Ajuntament de Reus i l’Agència de Promoció de Ciutat inicien les obres
de renovació del centre per obrir l’’Espai Gaudí i el Modernisme de Reus’
El Gaudí Centre el Gaudí Centre
serà el primer equipament museístic d’Espanya que comptarà amb un
espectacle audiovisual permanent
basat en una innovadora tecnologia mapping indoor. L’Ajuntament
de Reus i l’Agència de Promoció de
Ciutat inicien les obres de renovació
de la primera planta del centre per
obrir l’«Espai Gaudí i el Modernisme
de Reus».
El projecte posa en valor a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner,
una de les figures més importants
de l’Art Nouveau europeu, i peça
clau per entendre el Modernisme a
Reus. Amb aquest apropament a la
seva figura i la seva obra, es fomentarà la posterior visita al patrimoni
modernista. La renovació respon
als suggeriments i inquietuds manifestats pels visitants a les seves
enquestes, què el que més valora
és l’audiovisual d’introducció i que
també vol més informació sobre
el patrimoni modernista de Reus
i Lluís Domènech i Montaner. Fruït
d’aquests valuosos comentaris i de
la reflexió de l’equip professional
del Gaudí Centre, es va decidir que
seria molt important que el final de
la visita al Gaudí Centre fos una immersió al Modernisme de Reus en
format d’espectacle audiovisual,

Imatge virtual del mapping indoor que s’integrarà al Centre Gaudí.

perquè és el que més agrada als
visitants.
El Gaudí Centre ha estat des de la
seva inauguració un veritable pol
d’atracció de ciutat, que ha per-

El projecte posa en
valor a l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner,
una de les figures més
importants de l’Art
Nouveau europeu, i peça
clau per entendre el
Modernisme a Reus

mès consolidar el posicionament de
Reus com a destinació de turisme
cultural, situant la ciutat en el primer nivell de Catalunya, i alhora, ha
permès que la ciutat sigui un referent en el món Gaudí. L’objectiu és
que aquesta important renovació
sigui un salt qualitatiu per al Gaudí
Centre.
Set anys
El Gaudí Centre Reus es va inaugurar el dia 25 de juny de 2007. Des
de la seva obertura i fins al passat 30 de setembre, més de mig
milió de persones (concretament
500.973) l’han visitat.

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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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

Temps de tardor,
temps de reflexió
Un any mes, junt amb l’Agrupació
d’Associacions de Setmana Santa
de Reus, la Confraria de Nostre Pare
Jesús a la Columna com a membre
de la mateixa col·laborarà i participarà en un nou Dinadal.
Ara fa dos anys, tot i la situació de
crisi que ens ha afectat tant als que
formen part de la família de la construcció en general com als que ens
envolten i amb l’ajut de les vostres aportacions, principalment amb
la venda de files zero vam recaptar
fons per ajudar a Càritas i a la Societat de Sant Vicenç de Paül.
Aquest nou Dinadal 14 tindrà lloc
a la Palma el 29 de novembre de
2014 a partir de les 13h. Aquest any
i coincidint amb la visita pastoral
que està fent a la Ciutat de Reus,
ens acompanyarà l’Excel·lentissim i
reverendíssim senyor arquebisbe de
Tarragona, Mn. Jaume Pujol Balcells.
El Dinadal és un dinar frugal, un
plat d’arròs o pasta i una fruita de
postres. No és el contingut del dinar si no el fet de buscar solidaritat
amb els que tenen menys recursos.

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

El Dinadal es un dinar
frugal, un plat d’arròs
o pasta i una fruita
de postres. No és
el contingut del dinar
si no el fet de buscar
solidaritat amb els que
tenen menys recursos

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

Captes d’aliments i recursos ja se’n
fan durant tot l’any. Per això aquest
és un espai de reflexió per donar
idees i alhora diners per ajudar als
més desafavorits de la nostra societat. Us encoratjo a que participeu,
ja sigui venint al dinar com participant a la fila zero.
Podeu fer les aportacions a partir
de 10 euros a la seu del Gremi o
trucant al 677579931. Aquesta és
l’arrencada de tot un seguit d’actes en que participarà la Confraria i
dels quals us tindrem informats en
aquest espai de la Façana.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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Nom
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Del 6 al 16 de novembre de 2014

Fransesc Usach Sanchez. Corredor d’asseg. Reg. Col.legi Mediadors de TGN, nº 1621.Nº de Registre DGPFA: F175GC. R.C. assegurada en Companyia Allianz . Capacitat financera segons llei.
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