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Tanquem l’any 2014 amb diferents notícies que ens fan plantejar el proper any amb millors
expectatives, però també amb preocupants incògnites. Ja fa mesos que les xifres d’ocupació sembla que van millorant i a banda de la creació de nous llocs de treball també
s’observa que s’ha aturat la destrucció d’ocupació. A banda, es veu que el sector de la
construcció torna a generar ocupació. El Servei d’Ocupació de Catalunya ha confirmat que
la construcció ha ajudat a disminuir la llista de l’atur amb un descens de 2.114 persones.
La construcció ha vist els últims tres anys una tendència a la baixa de la desocupació en el
sector, tot i que entre els experts hi ha coincidència que aquest descens s’explica sobretot
per l’abandonament del sector per part dels aturats. No obstant això, aquesta disminució
de 2.114 persones també coincideix amb un lleuger repunt de les dades macroeconòmiques del sector de la construcció.
En canvi tanquem l’any amb la incertesa del futur del projecte de BCN World als terrenys
de Vila-seca i Salou després que els promotors d’aquest complexe -el grup inversor Veremonte- anunciés que no executaria l’opció de compra sobre els terrenys de La Caixa
on s’ha de construir aquest complexe. Dies després, el Govern va voler tranquil·litzar
tothom assegurant que assumirà a partir d’ara el projecte a través de l’Institut Català del
Sòl (Incasòl), que ja ha signat un conveni amb La Caixa per tenir una opció de compra
sobre els terrenys que han d’acollir BCN World. La Generalitat assegura que es mantenen
els terminis previstos. Esperem que sigui veritat pel bé de tothom i que no s’endarrereixi
aquesta inversió.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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ENTREVISTA FERRAN PELLICER, ALCALDE DE MONT-ROIG DEL CAMP

‘Hem de seguir avançant.
Tenim potencial per fer-ho’
El màxim responsable del municipi considera que el principal objectiu del
mandat era rebaixar el deute i considera que s’ha aconseguit
Ens acostem al final de la legislatura. Quin balanç fa d’aquest mandat?
Aquest mandat ha estat marcat clarament per la situació econòmica
que ha afectat a tota la societat i
especialment a un sector econòmic
tan important a Mont-roig i Miami
com el de la construcció. Actualment estan funcionant al municipi
una desena part de les immobiliàries que hi havia al 2010, i així podríem seguir per altres empreses relacionades directa o indirectament. A
més, en començar el mandat teníem
un dèficit d’uns 8 milions d’euros
com Ajuntament. Una part important d’aquest deute era amb empreses que havien realitzat treballs o
serveis per l’Ajuntament... Van ser
moments molt difícils. Recordo com
si fos ara quan ens van cridar a Barcelona als vuitanta municipis més
endeutats de Catalunya.
A partir d’aquella realitat varem realitzar un canvi de 180 graus en la
gestió econòmica municipal. Montroig va ser el primer municipi en el
nostre entorn de realitzar un Pla de
Sanejament Econòmic. I el mèrit no
va ser realitzar el Pla, el mèrit ha
estat complir-lo.
Actualment paguem per sota del límit legal de 30 dies des de l’aprovació de la factura i comencem a
veure que podem fer les coses d’altre manera. Els serveis s’han mantingut i hem pogut complir amb els
nostres compromisos respecte del
FOMIT i préstecs bancaris.
Creu que la situació econòmica està
canviant?
Que ningú no es porti a engany.
Nosaltres no creiem en brots verds
mentre els Serveis Socials municipals no estan desbordat de per-

L’alclade de Mont-roig del Camp, Ferran Pellicer al seu despatx poc després de l’entrevista mantinguda amb ‘La Façana‘. FOTO: I.A.

sones que tenen necessitats vitals
sense cobrir... però el camí que s’ha
fet sens dubte ha estat vital per evitar mals majors. En aquest canvi ha
estat primordial la implicació dels
veïns i veïnes que han entès que
era un moment especial i han recolzat les decisions que hem hagut de
prendre. En particular, per la seva
relació amb la construcció, vull anomenar la revisió cadastral de muni-

‘El projecte Mas Miró
acaba de presentar
la documentació per
obtenir la subvenció del
percentatge cultural.
Comptem amb totes les
garanties i complim tots
els requisits’
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cipi. La revisió s’havia de realitzar
per imperatiu legal perquè feia massa temps de l’anterior; però el que
vam aconseguir realitzant una campanya per l’elaboració de la revisió
de manera voluntària per part dels
veïns va ser reduir la despesa que
suposa la realització de la pròpia
revisió alhora que incrementàvem
la informació que la gent en tenia.
Estic orgullós de poder afirmar que
el cadastre ens va felicitar per ser
el municipi de l’Estat amb un major percentatge de participació dels
veïns... Feina ben feta per part de
tots.
Tot això ha estat possible sense
eliminar els serveis bàsics que com
Ajuntament prestem tan per la gent
que viu tot l’any al municipi com
per aquells que hi tenen una segona residència o venen a passar les
temporades estivals.

ENTREVISTA FERRAN PELLICER, ALCALDE DE MONT-ROIG DEL CAMP

‘Estic orgullós de poder
afirmar que el cadastre
ens va felicitar per ser
el municipi de l’Estat
espanyol amb un
major percentatge de
participació dels veïns’
Creu que ha complert els objectius
que es va fixar ara fa poc més de
tres anys i mig quan va assolir l’alcaldia?
Els meus objectius sempre han estat que tothom disposi d’una feina,
un lloc digne per viure i uns serveis
públics que garanteixin la qualitat
de vida de tots els veïns i veïnes.
Ho he aconseguit? Ho hem aconseguit? Doncs algunes coses sí i d’altres no, el que està clar és que hem
fet tot el que permetien les circumstàncies.
La recuperació de l’estació del tren
i el projecte de museïtzació del Mas
Miró fa anys que estan damunt la
taula. En quin moment es troben?
Dos projectes tant complicats com
encoratjadors. El projecte Mas Miró
acaba de presentar la documentació
per obtenir la subvenció del percentatge cultural. Comptem amb totes
les garanties i complim tots els requisits, pel que estem convençuts
que el projecte seduirà als responsables de la comissió igual que sedueix el nom de Miró a nivell internacional. Són diverses les entitats i
administracions que hi tenen interès com La Caixa, l’ANAV, la Diputació ... i haig de dir que cap de les
visites que hem fet per parlar del
projecte ha obtingut negativa per
resposta. Evidentment les coses no
es fan com fa uns anys a l’engròs,
però això també dona la possibilitat

‘Per primer cop ADIF ens
assegura que es possible
tècnicament, i segons
les normes actuals, fer
l’estació de tren a Miami’

de dotar al projecte des d’un punt
de vista real i responsable que moltes vegades ha mancat en projectes
com aquest.
La reivindicació de l’estació a Miami sempre ha estat cavall de batalla
pel consistori i te prou pes com perquè es plantegi amb serietat. Pensem que Miami és un punt de màxima importància quan parlem de
creixement demogràfic i això s’ha
de veure recolzat per les administracions i entitats supramunicipals.
Per primer cop ADIF ens assegura
que es possible tècnicament, i segons les normes actuals, fer l’estació de tren a Miami. Avui en dia no
fa falta un gran edifici d’estació com
abans ja que la venda es realitza
mitjançant màquines expenedores
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automàtiques, el que fa falta és ubicar diversos serveis i construir uns
baixadors. Aquest consistori treballarà per tal que esdevingui realitat
en el menor temps possible.
A banda d’aquests, quins són els
principals projectes de futur que
creu que li manquen a Mont-roig?
El nostre municipi ha de seguir
avançant. Tenim potencial per ferho i moltes vegades el que ens ha
faltat és convicció. Si aquesta crisi
ha servit per alguna cosa és per demostrar que junts podem fer coses
realment difícils; ara cal que hi posem fil a l’agulla i anem construint
pas a pas el municipi que tots els
veïns, ja siguem de Mont-roig, Miami o urbanitzacions, volem. /ISAAC
ALBESA

Renovació i serveis del Nucli Antic,
principals actuacions urbanístiques
L’Ajuntament de Mont-roig ha aprofitat la legislatura per millorar els carrers
del centre històric i per construir rotondes i nous enjardinaments a Miami

Tot i la delicada situació econòmica
a inici del mandat, l’Ajuntament de
Mont-roig ha continuat els projectes de reforma iniciats en el darrers
anys de l’anterior mandat i fins i tot
ha iniciat altres millores amb l’objectiu d’aconseguir una millor qualitat de vida dels veïns de Mont-roig
i de Miami.
Les obres de remodelació del Nucli
Antic de Mont-roig del Camp han
estat un dels projectes més importants que s’han dut a terme aquesta
legislatura. Les actuacions han con-
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ACTUALITAT

A la pàgina anterior es poden veure com han quedat alguns dels carrers del Nucli Antic
després de la seva reforma i també durant la seva execució. En aquesta pàgina, la plaça
de l’Església, abans i després de les obres. FOTOS: I.A./AJUNTAMENT MONT-ROIG

sistit en la pavimentació de carrers
i en l’acondicionament i renovació
dels serveis urbans. Es tracta de la
millora de l’enllumenat públic, la
baixa tensió, l’abastament d’aigua
potable, la separació de clavegueram i pluvials, el gas i el telèfon.
S’ha previst també que en un futur es puguin comunicar els edificis
municipals, mitjançant cablejat de
fibra òptica.
Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Montroig del camp, Vicente Perez, “un

Les actuacions al Nucli
Antic han consistit en la
pavimentació de carrers
i en l’acondicionament
i renovació dels serveis
urbans amb la millora de
l’enllumenat públic, la
baixa tensió, l’abastament
d’aigua potable, la
separació de clavegueram
i pluvials, el gas i el
telèfon

7

desembre 2014

dels aspectes complicats ha estat el
soterrament dels contenidors d’escombraries degut al desnivell i a la
complexitat dels carrers del Nucli
Antic”.
La segona fase de les obres es va
adjudicar l’octubre del 2013 a Paviments Asfàltics Mora d’Ebre Sa
per un import de 1.380.348 euros.
En aquesta fase, de major envergadura que la primera, s’ha actuat
al carrer d’Amunt, de la Pica, plaça
mossèn Gaietà Ivern, carrer Major i
plaça Joan Miró, principalment. Les
obres estan gairebé acabades i està
previst que el proper mes de gener
es donin per finalitzades.
Actualment el consistori es troba en
ple procés de redacció de la terce-

ACTUALITAT

Dalt, construcció de nous enjardinaments i a la part inferior imatge dels carrers i les obres del Nucli Antic. FOTOS: I.A./AJUNTAMENT

ra fase de les obres. Aquestes estat
emmarcades en el Pla de Rehabilitació del Nucli Antic, un projecte que
ha buscat la participació ciutadana
mitjançant reunions i comissions de
seguiment. Han estat finançades
gràcies a una subvenció provinent
del fons FOMIT.
Per altra banda, la construcció
d’una NOVA rotonda a la intersecció
entre l’avinguda Gil Vernet i l’avinguda Príncep d’Espanya ha estat
una altra de les obres dutes a terme aquests últims anys. Adjudicades per 262.000 euros a Construcciones i Proyectos Miami 2013 SL han
servit per millorar la mobilitat en
aquesta intersecció. Les obres van
tenir una durada de 4 mesos i van

Segons el regidor
d’Urbanisme, Vicente
Perez, “un dels
aspectes complicats
d’aquestes obres ha
estat el soterrament
dels contenidors
d’escombraries degut
al desnivell i a la
complexitat dels carrers
del Nucli Antic”
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finalitzar el gener del 2014.
D’aquesta zona també destaca l’enjardinament amb planta mediterrània de la mitjana de l’avinguda Príncep d’Espanya, atorgada a Fresgar
3000 SL per 97.604 euros.
Una altra obra d’enjardinament i urbanització important és la que s’ha
dut a terme a la zona perifèrica de
la Caserna de la Policia Local de Miami Platja. Les obres es van adjudicar a Auxiliar de Firmes y Carreteras
per un import de 250.333 euros.
En el marc del Pla de Barris de La
Florida de Miami Platja també s’han
realitzat obres de senyalització horitzontal i vertical als carrer Sevilla,
Badajoz, Cadis i avinguda Barcelona, així com la construcció de les

ACTUALITAT

La construcció d’una
rotonda a la intersecció
entre l’avinguda Gil Vernet
i l’avinguda Príncep
d’Espanya ha estat una
altra de les obres dutes a
terme aquests últims anys
voreres de l’entorn de la plaça de
les Oliveres.
Els centres educatius també han
obtingut millores, com l’ampliació
del pati de l’institut Antoni Ballester i del CEIP Marcel·lí Esquius, tots
dos de Miami Platja i l’ampliació
de l’entrada de vianants de l’Escola
Mare de Déu de la Roca.
No menys importants han estat les
obres de reparació i pavimentació
de camins municipals o d’enllumenat i reparació de voreres de diversos carrers de Miami Platja. Finalment, la construcció d’una pista de
BTT a la zona central del velòdrom
de Mont-roig, la renovació dels serveis sanitaris de l’Ermita de la Mare
de Déu de la Roca, la reparació de
patologies acústiques al Centre de
joves K1 de Mont-roig o la renovació de l’OMAC de Miami han estat
altres projectes menors però també
rellevants. El regidor d’urbanisme
ha valorat positivament les obres
dutes a terme aquesta legislatura afirmant que “estic content per
l’esforç que ha fet l’Ajuntament i la
ciutadania per poder fer front als
projectes ja engegats com les obres
del nucli antic” i ha afegit que “alhora estic una mica decebut per no
haver pogut fer més coses degut a
la situació econòmica en que fins
ara es trobava el consistori”.

Una de les noves rotondes que s’han construït i l’enjardinament a la Policia Local.

Els projectes de futur
Pel que fa a projectes de futur, ja s’ha adjudicat per valor de 155.038
euros el projecte per a la dotació d’enllumenat públic a diversos carrers de Miami Platja (carrer Valls, Mare de déu de Guadalupe, Amposta,
Montblanc i plaça Verge de Fàtima). Unes obres que està previst que
comencin passat les festes nadalenques. Per altra banda està en procés
de licitació el projecte d’afectacions de l’Avinguda Príncep Espanya que
comprèn solucions com la pavimentació de calçades dels carrers pròxims, remodelació de pendents, pluvials, complementació de xarxa de
clavegueram afectada i plantació d’arbrat i mobiliari urbà, entre d’altres,
amb un pressupost d’un milió d’euros.
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ACTUALITAT

L’atur baixa i obté el major descens
en un novembre des de 1996
En termes anuals, la desocupació cau per 17è mes consecutiu i ho fa amb
el descens més intens que s’observa des de l’any 2000
El nombre de persones a l’atur a
Catalunya al novembre es va situar
en 581.652 desocupats, cosa que
suposa 5.481 aturats menys que el
setembre, un 0,93% menys, segons
el Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social. Les xifres d’aquest novembre suposen registrar les millors dades en aquest mes de tota la sèrie
que comença el 1996, fa 18 anys.
Pel que fa a Tarragona, el nombre
de persones inscrites a les llistes
del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) el mes de novembre es va situar en 68.327 persones, cosa que
suposa un augment de 20 desocupats en relació amb les dades del
mes d’octubre. En relació amb el

novembre del 2013, la reducció ha
estat de 4.368 persones, el 6,01%
menys, i ja s’acumulen 17 mesos
seguits de descensos interanuals.
El sector que ha impulsat a l’alça
la desocupació ha estat el sector
serveis que ha incrementat la llista
d’aturats en 967 persones mentre
que la construcció l’ha baixat de
380 persones, l’agricultura en 311 i
la indústria en 110 aturats menys.

La construcció també ha
ajudat a disminuir la llista
de l’atur amb un descens
de 2.114 persones

10

desembre 2014

El novembre a Catalunya ha estat
un mes tradicionalment d’increments de l’atur. De la sèrie que comença el 1996 només dos mesos
fins ara havien registrat descensos
en el nombre d’aturats.
El sector de la construcció també ha
vist els últims tres anys una tendència a la baixa de la desocupació en
el sector, tot i que entre els experts
hi ha coincidència que aquest descens s’explica sobretot per l’abandonament del sector per part dels
aturats. No obstant això, aquesta
disminució de 2.114 persones també coincideix amb un lleuger repunt
de les dades macroeconòmiques
del sector de la construcció.

L’optimista
El Paisatge dels Genis:
Gaudí, Miró, Casals i Picasso
Diana Vizán és periodista i sociòloga

Sovint, fem la nostra vida quotidiana i
gaudim de l’espai on vivim, un paisatge
format per construccions, camp i mar,
sense adonar-nos que abans de nosaltres, en un passat recent, hi van viure
altres persones, i fins i tot, genis com
Gaudí, Picasso, Miró i Casals.
Ara tenim l’oportunitat de mirar amb
uns altres ulls aquesta realitat anterior a
la nostra existència a través d’El Paisatge dels Genis. Una oferta turística i cultural basada en la vinculació d’aquests
artistes universals amb quatre municipis
de les comarques de Tarragona on van
passar llargues temporades de la seva
vida. Es tracta d’Antoni Gaudí a Reus,
Joan Miró a Mont-roig del Camp, Pau Casals al Vendrell i Pablo Picasso a Horta
de Sant Joan.
El Paisatge dels Genis integra diversos
elements de l’essència del territori que
configuren el contingut d’aquesta experiència turística: la natura, el mar, el
camp, els oficis, els fruits de la terra,
la gastronomia, les tradicions, el caràcter dels habitants, les construccions, els
pobles i ciutats, les activitats, etc. Una
ruta que aporta les claus per a la interpretació de les obres d’aquests artistes,
que comparteixen valors com la pau, la
universalitat d’allò local, la transcendència, el treball i la innovació.
Un projecte turístic, impulsat pels municipis de Reus, Mont-roig del Camp, el
Vendrell i Horta de Sant Joan, amb la
col·laboració del Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, que és modèlic per
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diverses raons. Entre d’altres, perquè
neix d’una experiència col·laborativa
del territori, és un producte ben definit
i orientat per diversificar el turisme a
la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre
i està fonamentat en el coneixement.
La gestió d’aquesta innovadora proposta turística i cultural es fa des de l’Oficina Tècnica El Paisatge dels Genis, en el
marc dels programes d’innovació desenvolupats pel Consorci per a la Millora de
la Competitivitat del Turisme i l’Oci a les
comarques de Tarragona amb cofinançament del fons europeu FEDER. La seva
seu es troba al Parc Científic i Tecnològic
de Turisme i Oci a Vila-seca.
Quatre anys després de la seva creació,
La Ruta dels Genis, comença a donar els
seus fruits. No obstant, els visitants del
Gaudí Centre de Reus, del Centre Miró
de Mont-roig del Camp, de la Vil·la Museu i la casa nadiua de Pau Casals al
Vendrell i del Centre Picasso d’Horta de
Sant Joan que trien aquesta oferta cultural i lúdica podrien ser més, ja que es
tracta d’una proposta molt atractiva.
Ara els genis ja no hi són amb vida, tot
i que la seva obra i el paisatge que els
va inspirar, perduren. I aquesta és una
de les virtuts d’El Paisatge dels Genis,
una proposta de turisme cultural a les
comarques de Tarragona que ens ofereix
l’oportunitat d’adonar-nos que vivim en
un indret privilegiat i gaudir-ne.
Si us interessa aquest tema, podeu consultar més informació al link següent:
http://www.elpaisatgedelsgenis.cat/
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ACTUALITAT GREMI

El Gremi tanca l’any esperançat
en un futur millor pel sector
La Junta va celebrar la recepció de Nadal a les autoritats de la ciutat
El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat, va presidir el passat dilluns 15
de desembre la tradicional recepció
nadalenca a les autoritats de la
ciutat i també a la junta directiva
de l’entitat. A l’acte hi van assistir el regidor d’Urbanisme de Reus,
Miquel Domingo; el president de la
Cambra de Comerç de Reus, Isaac
Sanromà; el president de la FEGCO,
Xavier Garcia-Riera; el gerent de la
FEGCO, Joan Mercadé, l’expresident
del Gremi del Baix Camp, Miquel Vilella i el president de la Confraria
Nostre Pare Jesús a la Columna, Lluís Salvat i familiars de la junta.
La trobada va servir per fer un resum del 2014. En el seu parlament
Gregori Salvat va indicar que sembla que l’economia comença a millorar però que aquesta millora de
moment només és des del punt de
vista macroeconòmic perquè a nivell
particular la cosa encara no rutlla.
En aquest sentit va indicar que cal
tenir esperança de cara al futur i va
assegurar que després d’uns anys
de baixada, el nombre de membres
del Gremi s’ha mantingut estable i
fins i tot amb noves incorporacions,
un signe que les empreses mantenen la seva activitat esperant que el
futur sigui més positiu.
També el regidor Miquel Domingo
es va mostrar satisfet de les relacions existents entre el Gremi l’Ajuntament i va anunciar que de forma

Dues imatges de la tradicional recepció nadalenca al Gremi. FOTO: I.A.

imminent hi haurà nous acords entre
les dues parts que beneficiaran els
constructors de la comarca. D’altra
banda, el president de la Cambra de
Comerç, Isaac Sanromà, també va
voler ser positiu en el seu discurs i

va remarcar les dades positives de
les últimes setmanes, com és l’increment del nombre d’hipoteques
a les comarques de Tarragona i la
creació de llocs de treball al sector
de la construcció.

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
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ACTUALITAT REUS

La Biblioteca Pere Anguera entrarà
en funcionament la propera tardor
L’alcalde de Reus confirma la voluntat de reprendre les obres un cop s’ha
aconseguit la disponibilitat pressupostària necessària
L’Ajuntament de Reus va
confirmar fa unes setmanes la voluntat del govern
municipal d’obrir al públic
la Biblioteca Pere Anguera
en dues fases durant l’any
vinent (2015) i el següent
(2016), un cop s’ha aconseguit la disponibilitat pressupostària necessària.
A hores d’ara l’obra està
executada en un 93 % i
l’alcalde va explicar que
el govern té la intenció de
portar terme els treballs necessaris per poder obrir al públic la
biblioteca. En aquest sentit, s’ha fet
una reserva d’1.218.000 euros, IVA
inclòs, que es distribuirà en dues
fases i que permetrà posar en funcionament tots els serveis i àmbits
de la biblioteca adreçats a atendre
el públic.

L’obra està executada
en un 93 % i tot just
s’ha fet una reserva
d’1.218.000 euros en
dues fases que permetrà
posar en funcionament tot
l’equipament
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En una primera fase, durant el 2015, s’ha previst un pressupost de
868.000 euros, IVA inclòs, que permetrà obrir
al públic la planta baixa
i l’Arxiu Pere Anguera. Es
preveu que aquesta primera fase s’acabi al juliol
de 2015 perquè l’obertura parcial de la biblioteca
es pugui fer a la tardor.
La primera fase dels treballs inclou l’acabament
de l’edifici, el pagament
del deute pendent I la urbanització
de l’entorn, entre d’altres millores.
En una segona fase, durant el 2016,
s’executaran els treballs pendents
a la segona planta, que tenen un
pressupost de 350.00 euros IVA inclòs, i que afecten sobretot la sala
de fons general.

L’especialista

Gestió i control dels processos
per incapacitat temporal
Ferran Pellisé Guinjoan
Director de Prestacions i Assessoria Jurídica de Prestacions Activa Mútua 2008

El 21 de juliol del 2014 es va publicar al BOE el Reial Decret 625/2014,
de 18 de juliol, pel qual es regulen
determinats aspectes de la gestió i
control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365
dies. La seva entrada en vigor és el
primer dia del segon mes següent
al de la publicació.
Amb la voluntat única i exclusiva de
fer un breu resum de les principals
novetats del Reial Decret, relatem
els següents punts:
Pel que fa referència a les declaracions mèdiques de baixa i de confirmació de baixa en els processos
d’incapacitat temporal de contingències comunes i professionals
s’ha fet un nou pas tècnic en l’estimació teòrica de la durada d’una situació d’incapacitat temporal tenint
en compte no només la patologia
del treballador, sinó també la seva
edat i la seva ocupació, pretenent
així dotar al facultatiu d’una eina
de suport tècnic, fonamentada en
l’anàlisi d’àmplies bases de dades

i en l’experiència de professionals
experts en la matèria, que l’orienti
en la seva decisió.
El coneixement del codi nacional d’ocupació a través dels parts
mèdics d’incapacitat temporal que
transmeten els serveis públics
de salut suposarà un avanç en el
coneixement del comportament
d’aquesta prestació econòmica, que
permetrà la comparació de dades a
nivell internacional.
D’altra banda, és important modifi-

El 21 de juliol del 2014 es
va publicar al BOE el Reial
Decret 625/2014, de 18 de
juliol, pel qual es regulen
determinats aspectes de
la gestió i control dels
processos per incapacitat
temporal en els primers
365 dies

car el model actual donant l’oportunitat al metge d’atenció primària
que determini quan ha de fer un seguiment de la malaltia del pacient
sense condicionar, com passa ara,
que setmanalment hagi d’expedir
un informe mèdic de confirmació
de baixa. A totes aquestes finalitats
respon el present Reial decret, a través del qual es procedeix a regular
també una nova forma d’expedició
dels parts mèdics de baixa.
Per a això, s’ha establert un protocol
de temporalitat dels actes mèdics
de confirmació de la baixa, el qual,
sense perjudici de correspondre al
criteri mèdic del facultatiu que emet
l’informe assignar el termini estimat de durada del procés, facilita al
mateix uns terminis orientatius que
es basen en el diagnòstic, l’ocupació i l’edat del treballador. Aquests
protocols es materialitzen en unes
taules tipificades per als diferents
processos patològics i la seva incidència en les activitats laborals.

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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Informes mèdics complementaris
En els processos d’incapacitat temporal la gestió correspongui al servei públic de salut i la seva durada
prevista sigui superior a 30 dies
naturals, el segon comunicat de
confirmació de la baixa anirà acompanyat d’un informe mèdic complementari expedit pel facultatiu que
hagi estès el comunicat anterior. En
els processos previstos amb una
durada inferior i que sobrepassin
el període estimat, l’informe mèdic
complementari ha d’acompanyar el
comunicat de confirmació de la baixa que pugui emetre, si escau, un
cop superats els 30 dies naturals.
Els informes mèdics complementaris s’actualitzaran, necessàriament,
amb cada dues parts de confirmació
de baixa posteriors.
Trimestralment, a comptar de la
data d’inici de la baixa mèdica, la
inspecció mèdica del servei públic
de salut o el metge d’atenció primària, sota la supervisió del seu inspecció mèdica, expedirà un informe
de control.
Propostes d’alta mèdica
En els processos d’ITCC quals pertoqui la gestió a les MATMPSS, quan
les mateixes a la vista dels parts, informes complementaris o les seves
actuacions de control i seguiment
considerin que el treballador pot no
estar impedit per al treball, podran
formular propostes motivades d’alta mèdica dirigides a les unitats de
la Inspecció mèdica del SPS, en què
el facultatiu justificarà les causes
de la proposta i acompanyarà els
informes i proves que, si s’escau,
s’haguessin realitzat.
Les propostes d’alta de les mútues
es dirigiran a les unitats d’inspecció
mèdica del servei públic de salut,
que les remetran immediatament

El coneixement del codi
nacional d’ocupació a
través dels parts mèdics
d’incapacitat temporal
que transmeten els
serveis públics de salut
suposarà un avanç en
el coneixement del
comportament d’aquesta
prestació econòmica

als facultatius o serveis mèdics als
quals correspongui l’emissió dels
informes mèdics del procés. Aquests
facultatius hauran de pronunciar bé
confirmat la baixa mèdica, ve admetent la proposta, a través de l’expedició del corresponent comunicat
d’alta mèdica.
En el cas que confirmi la baixa la
inspecció mèdica traslladarà a la
mútua aquest informe juntament
amb l’actuació realitzada en el termini màxim de cinc dies des de la
recepció de la proposta d’alta (durant els sis primers mesos el termini
de cinc dies establert serà d’onze).
Si la inspecció mèdica no rep contestació del servei públic de salut,
o, si s’escau discrepar de la mateixa, pot acordar l’alta mèdica, efectiva i immediata.
En tot cas, la inspecció ha de comunicar a la mútua corresponent, dins
el termini dels cinc dies següents a
la data de recepció de la proposta
d’alta mèdica, l’actuació realitzada
juntament amb els informes que el
facultatiu hagi remès.
Quan la proposta d’alta formulada
per una mútua no fos resolta i notificada en el termini de cinc dies

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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la mútua podrà sol·licitar l’alta a
l’INSS. L’entitat gestora ha de resoldre en el termini de quatre dies
següents a la seva recepció (durant
els sis mesos primers els terminis
de cinc i quatre dies seran d’onzehuit dies, respectivament).
Reconeixement mèdic
Les mútues podran disposar que els
treballadors que es trobin en situació d’IT siguin reconeguts pels metges que en depenen. La citació a
reconeixement mèdic s’ha de comunicar al treballador amb una antelació mínima de quatre dies hàbils.
Quan el treballador no acudeixi al
reconeixement de la mútua, no acudeixi a la data fixada, aquella acordar la suspensió cautelar del subsidi des del dia següent al fixat per al
reconeixement, el que comunicarà a
l’interessat indicant-li que disposa
d’un termini de deu dies hàbils a
partir de la data en què es va produir la incompareixença, per justificar la mateixa.
Si el treballador justifica la incompareixença la mútua dictarà nou
acord deixant sense efecte la suspensió cautelar. Si en deu dies no
aporta justificació la mútua d’acordar l’extinció des del dia que hagi
estat efectiva la suspensió.
A dia d’avui s’està tramitant el Projecte d’Ordre pel qual es desenvolupa el present Reial decret; i al seu
torn es troba en tràmit parlamentari, el Projecte de Llei per la qual
es modifica el Text Refós de la Llei
General de la Seguretat Social en
relació amb el règim jurídic de les
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social. Els dos textos comportaran
més novetats en aquesta matèria i
que informarem després de la seva
aprovació.

ACTUALITAT SECTOR

El Govern gestionarà
els terrenys de BCN
World després del pas
enrere de Veremonte
El director de l’Incasòl afirma que els terminis i
les condicions es mantenen segons el previst
El director de l’Incasòl, Damià Calvet, va insistir fa uns dies que l’opció de compra dels terrenys de BCN
World pactada entre el Govern de la
Generalitat i ‘la Caixa’ és una “solució òptima” per tal de garantir la
implantació de complexos turístics
integrats al Consorci Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.
Pocs dies després que el grup inversor Veremonte decidís no executar
la seva opció de compra sobre el
sòl, el Govern va afirmar que continua treballant amb normalitat i
segons el calendari previst en la
redacció del Pla Director Urbanístic
(PDU).
Definició urbanística
En aquest sentit, Calvet va detallar
que la definició del planejament urbanístic es focalitza en l’àmbit d’un
centenar d’hectàrees on s’ubicaran
concretament els complexos turístics. Aquestes declaracions arribaven dies després que Veremonte
decidís no executar l’opció de compra que tenia dels terrenys on s’ha
d’instal·lar el nou complex turístic

del Camp de Tarragona, BCN World.
El termini per fer efectiva aquesta compra s’acabava a primers de
desembre però no es va portat a
terme, segons van informar fonts
de l’empresa presidida per Enrique
Bañuelos en un comunicat aquest
migdia.
El conseller delegat de Veremonte,
Xavier Adserà, va explicat que la
«incertesa» sobre el resultat final
del Pla Director Urbanístic (PDU)
que ha de regular l’ús del Centre
Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou fa «inviable» la inversió

L’empresa inversora
Veremonte va decidir
no executar l’opció
de compra que tenia
dels terrenys on s’ha
d’instal·lar el nou complex
turístic del Camp de
Tarragona, BCN World

Xavier Adserà, conseller delegat de
l’empresa Vermonte.

per adquirir els terrenys on s’hauria
d’ubicar el macrocomplex turístic de
BCN World. Segons l’empresa, s’està esperant a què es desbloquegi la
redacció del Pla Director Urbanístic
(PDU) que serà la llei amb la qual
es regularà aquest macropol turístic que l’empresa inversora vol fer
entre els municipis de Vila-Seca i
Salou.
Ni hi haurà despesa pública
Per la seva part Damià Calvet va
insistir que l’operació no suposarà
cap despesa pública i l’ha qualificat
com la “solució òptima” per tal de
propiciar la implantació de complexos turístics i assolir una oferta que
posarà el territori en la “primera divisió” mundial. “El projecte no ha
variat i això demostra que no estava fet a mida de Veremonte ni de
BCN World”, va afegir.
El director de l’Incasòl va subratllar
també que la feina del Govern continua “amb normalitat, amb el calendari previst i en concertació amb
el territori”.

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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INSTITUCIONS

Els municipis petits, beneficiaris
del pressupost de la Diputació
El ple de la institució va aprovar per unanimitat els comptes per al 2015,
que ascendeixen a 143,7 milions d’euros, un 3,28% més que l’any passat
El ple de la Diputació de Tarragona va aprovar fa uns dies, amb la
unanimitat de tots els grups que hi
són representats (CiU, PSC, ERC, i
PP) el pressupost de què disposarà
la institució per a l’any 2015, que
ascendeix a 143.720.000 euros, que
suposa un increment del 3,28% respecte l’any anterior. Aquests comptes anuals donen prioritat als municipis de la demarcació, sobretot
als més petits, oferint-los el màxim
suport tècnic i econòmic possible, i
de retruc, estimulant l’ocupació al
territori. D’aquests prop de 144 milions, 122.382.000 corresponen a la
corporació; 15.000.000 corresponen
a l’Organisme Autònom Base Gestió
d’Ingressos i 6.338.000 a l’Organisme Autònom Patronat de Turisme.
Amb l’objectiu de donar resposta
a les necessitats del territori, i seguint el Pla Estratègic Corporatiu
2011/2015, la Diputació de Tarragona fa un any més un esforç extraordinari per tal d’ajudar a tots els
municipis del Camp i de l’Ebre, i garantir, d’aquesta manera un servei
de qualitat als ciutadans.
Pla d’Acció Municipal 2011/2015:
Aquest pla contempla 50 milions
d’euros per al món local. El Servei
d’Assistència Municipal (SAM) és

Imatge del darrer ple de la Diputació de Tarragona on es van aprobar els pressupostos
per l’any 2015 per unanimitat de tots els grups.

l’àrea que gestiona totes les atencions que la Diputació focalitza en els
municipis. De fet, suposa el 20,46%
del pressupost, és a dir, gairebé 30
milions d’euros.
D’aquesta dotació, el Pla d’Acció
Municipal 2015 se n’endú més de 10
milions d’euros, destinats íntegra-

El pressupost del 2015
inclou una dotació
extraordinària de 6
milions d’euros destinada
a ajudar als municipis
de menys de 20.000
habitants
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ment a sufragar part de la despesa
corrent dels municipis (7.130.000
euros) i a finançar diferents programes d’inversions en equipaments
(2.893.000 euros). D’aquesta manera, entre el 2011 i el 2015 la Diputació haurà donat resposta a les peticions fetes des del món local del
Camp i l’Ebre, amb un total de 50
milions d’euros, una aportació que
suposa la major injecció de diners
al món local mai feta per la institució. D’altra banda, un any més es
consigna una partida de la Diputació (aquest any vinent serà de 1,9
milions d’euros) per al Programa
General del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

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
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ACTUALITAT GREMI

Construccions Plana guanya
el concurs del Baix Llobregat
Aleix Plana i Vasile Safta es va endur aquest certamen celebrat a Sant Boi

similars de fires de la comarca com
la Fira de la Candelera de Molins
de Rei i també guanyadors de la
darrera edició del Concurs de Paletes del Reus que es va celebrar
el passat mes de juny. El premi va

Detall façana, edifici de Joan Rubió i Bellver al carrer Sant Joan.

La 68a edició de la Fira de la Puríssima va acollit per quart any
consecutiu el Concurs Comarcal de
Paletes que organitza el Gremi de
Constructors d’Obres del Baix Llobregat. En total sis parelles de paletes vingudes d’arreu de Catalunya
van competit per reconstruir la part
ornamental de les cavallerisses que
va idear l’arquitecte Antoni Gaudí
al barri per la residència dels Güell
a Pedralbes.
Després de més de quatre hores
de treball, els guanyadors van ser
Aleix Plana i Vasile Safta, de Construccions Plana de Vila-seca, campions de dues de les tres edicions
anteriors del concurs i guardonats
reiteradament també a concursos

ser indiscutible ja que van
ser la única parella que va
finalitzar completament la
obra, el que demostra la
complexitat de la proposta
de construcció feta en el
concurs.
Els guanyadors van rebre un primer premi dotat
amb 600 euros de mans
dels regidors Elena Amat i
Juan Antonio Tamayo, qui
va agrair a tots els participants el seu esforç i la seva entrega.
El segon premi, de 400 euros, el
van guanyar la parella formada per
Mario Ventosa i Josep Agustí, que es
van quedar molt a prop de poder
completar la seva estructura.

En nom de la Corporació,
us faig arribar els millors desitjos
de pau, felicitat i prosperitat
per a aquest Nadal
i que l’Any Nou 2015
impulsi noves esperances.

Carles Pellicer Punyed
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FORMACIÓ

La Fundación Laboral
de la Construcción
prepara al
professional del futur
El proper mes d’abril oferirà, per primer cop, el curs
de preparació per al certificat Project Management
Professional (PMP), al costat del Col·legi Oficial
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
El compromís de la Fundación Laboral de la Construcción amb la
formació encaminada a les noves
oportunitats del mercat laboral
ha augmentat en els últims anys.
L’entitat paritària s’esforça per oferir cada any una oferta formativa
d’acord amb les necessitats actuals
de la construcció que serveixi per
preparar al professional del futur.
Les empreses i professionals de
la construcció necessiten ser més
competitius i adquirir les habilitats
necessàries per enfrontar-se a reptes com la internacionalització.
D’aquesta manera, la Fundación

La FLC compta amb una
Escola d’Idiomes on line,
que utilitza la plataforma
Speexx, líder europeu
en formació d’idiomes
en línia amb presència a
80 països i més de set
milions d’alumnes formats
Laboral ha programat, a partir del
proper 15 d’abril, el primer curs
online de preparació per obtenir la

Alumnes de la Fundación Laboral de la
Construcción, fent pràctiques amb grues.

certificació en direcció de projectes
Project Management Professional.
Es tracta de la certificació més pres-

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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FORMACIÓ
tigiosa en termes de remuneració i
exigència atorgada pel Project Management Institute de Pennsilvània.
Aquest curs, de 150 hores de durada, capacitarà l’alumne per superar
l’examen que acredita el certificat
Project Management (PMP) i li aportarà el coneixement de l’estàndard
internacional PMBOK sobre certificació de projectes. Durant el curs es
treballaran situacions de direcció de
projectes aplicables al treball diari.
La FLC imparteix aquesta formació
en col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Madrid (Coaatm) a través
d’una còmoda plataforma on line
on l’alumne tindrà accés als tests,
exàmens i un fòrum on podrà resoldre els seus dubtes. A banda també tindran un tutor expert PMP que
servirà de guia durant tot el procés.
D’altra banda, en un entorn cada
vegada més globalitzat, els coneixements d’idiomes són més que
prioritaris i també en el món de la
construcció. Per acostar el seu estudi a les empreses i treballadors

de la construcció, l’entitat paritària
va signar, a principis d’aquest any,
un acord amb la companyia Speexx,
líder europeu en formació d’idiomes on linec amb presència a 80
països i més de set milions d’alumnes formats, per llançar una Escola
d’Idiomes a través d’internet (www.
speexx.com/escueladeidiomas-flc/).
Escola d’idiomes
L’Escola d’Idiomes està pensada per
a aquells professionals que necessitin millorar les seves habilitats de
comunicació i requereixin d’un horari flexible. L’alumne podrà triar entre
diverses opcions en funció de les
seves necessitats. Així, al curs on
line amb tutories personalitzades,
se li podran afegir aules virtuals i
/ o sessions telefòniques, per reforçar el desenvolupament d’habilitats
de comunicació.
Es pot obtenir més informació
d’aquests i altres cursos de la FLC
a ofertaformativa.fundacionlaboral.
org o trucant al telèfon 93.221 33
53 o al telèfon gratuït 900 81 33 55.

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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INFRAESTRUCTURES

Foment confirma que el projecte
del Tercer Fil segueix avançant
L’alcalde de Reus va demanar que s’accelerin al màxim els terminis
d’execució i reitera les demandes de la ciutat i el conjunt del territori
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, es
va reunir fa uns dies a Madrid amb
el secretari general d’Infraestructures, Manuel Niño, qui va confirmar
a l’alcalde que el projecte del tercer
fil ferroviari continua avançant. L’alcalde va demanar que s’accelerin al
màxim els terminis d’execució i va
reiterar les demandes de la ciutat
i el conjunt del territori perquè el
projecte pugui ser una realitat al
més aviat possible.
Durant la reunió, el secretari general d’Infraestructures va informar
que el projecte ja es troba en mans
de l’empresa Adif, tant pel que fa a
la part relativa a electrificació i vies

com pel que fa a l’apartat de seguretat. Un projecte que s’ha quantificat en 23 milions d’euros més IVA.
El representant del govern central
va subratllar que aquest projecte
es gestiona en paral·lel i de manera
conjunta amb el de l’intercanviador
de l’Arboç, que segons sembla ja
està redactat i enviat al Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient perquè
es realitzin els informes preceptius
relatius a l’àmbit mediambiental.
Cansament a Tarragona
En canvi, l’alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros, va advertir
fa uns dies que el govern munici-

pal emprendrà accions de protesta “contundents” per reclamar les
obres del tercer fil i la millora de
l’estació de tren. “Hem tingut un
any i mig de paciència amb el ministeri de Foment i s’ha acabat. No
podem permetre per més temps
que se’n riguin de nosaltres”, va dir.
Durant la trobada de Nadal amb els
mitjans de comunicació, Ballesteros
va titllat de “nyap” les bonificacions
del peatge de l’AP-7 per a camions
anunciades per la ministra Pastor i
va reivindicar el desdoblament de
l’N-340. D’altra banda, l’alcalde ha
fixat l’obertura d’Ikea a la ciutat per
al segon semestre de 2016.

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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Más allá de las cuentas de resultados y de los fríos números estadísticos,
el verdadero valor de lo que hacemos está detrás de cada una de las personas
a las que servimos, y por las que damos cada día lo mejor de nosotros.
Sus logros son nuestras metas.
La Fundación Laboral de la Construcción te desea
¡FELICES FIESTAS!
Entra y descubre:

WWW.ELVALORDELOQUEHACEMOS.COM

ACTUALITAT REUS

Reus manté
el màxim diari
de 4 euros als
pàrquings públics

………………………………………………………………………………

El consistori ha decidit congelar les
tarifes de zona blava com a mesura
de dinamització econòmica

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

L’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal
Reus Mobilitat i Serveis, manté un any més la tarifa
reduïda d’aparcament –el 2014 màxim diari ja va passar de 8 a 4 euros en els pàrquings subterranis– com
a mesura de dinamització econòmica. També es manté
la tarifa nocturna de 0,50 cèntims l’hora, la gratuïtat
per als vehicles elèctrics i els descomptes en els abonaments. Alhora, es congelen les tarifes de zona blava.
Per part de Reus Transport, l’Ajuntament aposta per
congelar l’import
del bitllet senzill,
en 1,25 euros.
El regidor de Promoció Econòmica,
Marc Arza, va afirmar: «Enguany hem
fet un esforç considerable per mantenir una política de
preus competitiva
i el bon resultat d’aquesta campanya és evident en
diversos sectors econòmics de la ciutat, sobretot en
la capacitat d’atracció del comerç, la restauració, l’oci
i la cultura. Això ens fa mantenir el compromís al llarg
de 2015: Reus tindrà un any més els aparcaments municipals més competitius, com a mínim, del Camp de
Tarragona.»

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

Tarifa nocturna
El consell d’administració de Reus Mobilitat i Serveis
va aprovar en la seva última reunió mantenir la tarifa
reduïda de l’aparcament de llarga durada per 2015 –
amb el màxim diari de 4 euros, quan el 2013 aquest
màxim oscil·lava entre 5 i 8 euros, segons el pàrquing–,
seguir aplicant la tarifa nocturna estrenada enguany
–0,50 euros l’hora des de les deu de la nit a les sis del
matí– i continuar l’aposta pel vehicle elèctric a la xarxa
municipal d’aparcaments, amb la gratuïtat per aparcar
i recarregar a tots els vehicles elèctrics.

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com
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OBITUARI

Mor Jaume Amenós, activista
cultural i president del Bravium
La seva tasca al Bravium durant 24 anys va rellançar l’activitat teatral a Reus,
a més d’impulsar iniciatives com la Innocentada o la recuperació del Carnaval
Ferm defensor de la cultura i un
enamorat de Reus. Així era Jaume
Amenós, actor i president del  Bravium Teatre de Reus des de 1990,
que va morir el passat dia 4 de desembre als 71 anys víctima d’una
llarga malaltia. La seva tasca de
referència del món associatiu i cultural reusenc li ha fet rebre a títol
pòstum la Medalla de la Ciutat que
atorga l’Ajuntament. La capella ardent va estar instal·lada al teatre
Bravium on va rebre l’homenatge
de centenars de reusencs, igual que
ho van fer en el seu funeral a la
Prioral de Sant Pere.
La seva passió pel teatre amateur
va començar quan encara era un
nen, i es va mantenir de manera
ininterrompuda tota la seva vida,
informava l’Ajuntament en una
nota. Va ser director de repartiment
i actor protagonista. Va donar vida
sobre l’escenari a personatges com
Manelic o Don Juan Tenorio.
La seva tasca com a director del
Teatre Bravium durant 24 anys va
rellançar l’activitat teatral a Reus,
a més d’impulsar moltes iniciatives ciutadanes i culturals, com la
Innocentada o la recuperació del
Carnaval a Reus a finals dels anys
70 i principis dels 80. En el marc
de la Festa Major de Sant Pere, va

Jaume Amenós, el passat mes de juny, quan va fer el Pregó de Sant Pere.

dedicar bona part dels seus esforços al vessant més lúdic de la festa:
des dels escacs humans fins a les
varietées de Sant Perico o el Mercat

La capella ardent va estar
instal·lada al Bravium on
va rebre l’homenatge de
centenars de reusencs,
igual que ho van fer en el
seu funeral a la Prioral de
Sant Pere

del Mercadal, una implicació per la
qual el 2013 va rebre el Tro de Festa i també va ser el pregoner de la
darrera edició de la Festa Major de
Sant Pere.
Medalla de la ciutat
L’Ajuntament de Reus va decidir la
Medalla de la Ciutat a títol pòstum
a Jaume Amenós Masdeu, que li van
lliurar al vestíbul del teatre. El reconeixement es va fer a proposta
de la Junta de Portaveus municipal,
constituïda com a Comissió d’Honors i Distincions.

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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Reus celebra el
Dinadal per segon
any consecutiu
Es van recaptar més de 2.300 euros en benefici de
Càritas de Reus i la Societat de Sant Vicenç de Paüls
Per segon any consecutiu el passat dia 29 de novembre l’Agrupació
d’Associacions de Confraries de la
Setmana Santa de Reus amb la col·
laboració de Mossen Estanis Figuerola va organitzar un dinar solidari
per recaptar fons en benefici de Càritas de Reus i la Societat de Sant
Vicenç de Paüls. A l’acte es van recaptar uns 2.300 € que es van repartir a parts iguals entre ambdues
entitats. Els fons recaptats son per
ajudar a les persones més desafavorides de la nostra societat mitjançant els menjadors socials que
gestionen.
A la Confraria de Nostre Pare Jesús a
la Columna hem treballat i fet difusió entre els membres de la Confraria i de tots els que formem part del
Gremi de la Construcció per recaptar fons en benefici d’aquest acte,
ja sigui assistint al dinar com fent
aportacions en files zero.
A banda de ser un dia plujós que
podia desanimar a molts a sortir
de casa, tots els col·laboradors van
preparar un espai a la Palma portant estris de cuina, fogons i preparant taules per un centenar de
comensals. Però no us penseu que
el menú fos la raó principal de venir ja que aquesta era solidaritzarse amb els que desafortunadament
necessiten més per afrontar el dia a
dia per falta de recursos.
Arròs amb tomàquet i oli de Torroja amb una mandarina de postres
i aigua per beure. Aquest va ser el
menú únic per tots els assistents.
Durant la preparació ens va visitar
l’alcalde Carles Pellicer acompanyat
del regidor Miquel Domingo.
Al dinar va assistir-hi l’Arquebisbe
de Tarragona, Jaume Pujol Balsells,

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

Assistents al Dinadal 2014 i actuació de la Coral Harmonia Reusenca.

i també les regidores Monserrat Vilella i Maria Dolors Sardà. En acabar
el dinar tots van fer un breu parlament dalt l’escenari on es va reflexionar pel fet de ser allí i de la
necessitat de solidaritzar-nos amb
els més desvalguts.
Després del dinar es va fer una rifa
per recaptar més diners on es van
sortejar articles donats altruistament per Arsopell, Merceria Sardà,
Perruqueria Tomàs, la ceramista
Neus Segrià, Torrons Xixona, Pere
Bonet, familiars del Beat Josep
Gomis Martorell, la pintora Roser
Vallvé i Cal Pere. A continuació la
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Coral Harmonia Reusenca va fer un
recital de cançons catalanes i nadalenques.
L’ Arquebisbe va aprofitar per reunirse amb els presidents de totes les
confraries on va mantenir una roda
de paraules i on li vam presentar
i exposar les nostres inquietuds i
opinions perquè en fos coneixedor
de primera mà. Ell va expressar el
seu suport a la tasca que es duia a
terme des de l’Agrupació d’Associacions de Confradies de Reus. Així
va cloure estrictament el Dinadal 14
esperant poder celebrar-lo any rere
any mentre sigui necessari.

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

