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Ens acostem al final de l’any i tímidament veiem algunes notícies que ens parlen que ens
trobem als inicis de la recuperació. Segons el Ministeri de Treball, tot i que aquest mes
d’octubre hi ha hagut 2.500 aturats més pel pes del sector serveis, el sector de la construcció ha creat 330 llocs de treball a la demarcació de Tarragona i ja fa 16 mesos que es
crea ocupació. També les quatre Cambres de Tarragona (Tarragona, Reus, Tortosa i Valls)
i la URV veuen signes que avalarien la recuperació econòmica, tot i que aquests signes
són febles i no estan exempts de perills, atès que planen encara moltes incerteses. Amb
tot, en el decurs de la presentació de l’Informe de Conjuntura, referit al tercer trimestre de
2014, els representants de les cambres de comerç i de la URV es van mostrar optimistes.
A nivel local veiem que el complexe Metrovacesa va agafant forma i s’espera que les obres
s’acabin en poc més de mig any per arrancar la propera campanya de Nadal del 2015. Els
responsables de l’empresa promotora s’ha reunit amb el ric teixit comercial local i han
assegurat que estan disposats a col·laborar amb la promoció conjunta que habitualment
es fa a Reus. En canvi, a Reus, qui sembla que ja no col·laborarà més serà CiU i el PP que
han trencat el pacte de Govern de legislatura després de l’expulsió del partit que fins ara
encapçalava Alícia Alegret que, de pas, ha abandonat la política en veure’s rellevada pels
seus propis companys al capdavant del PP local. A partir d’ara es veurà la capacitat de
negociació de Carles Pellicer i Convergència i Unió amb la resta de partits per tirar endavant els temes de ciutat que resten pendents pocs mesos abans del final de la legislatura.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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El centre comercial de Metrovacesa
funcionarà abans de Nadal de 2015
La construcció del nou edifici, que va a càrrec de l’empresa ECISA,
avança amb gran celeritat, amb els terminis previstos inicialment
L’empresa que construeix el projecte de centre comercial i d’oci de Metrovacesa té previst enllestir aquest
centre de 28.500 m2 de superfície
destinada a comerç i restauració,
amb capacitat per a unes 90 firmes,
el proper mes de juny, un any després de reprendre les obres aturades des del 2010.
La voluntat dels responsables de la
promotora és que el centre pugui
operar amb normalitat el novembre
de l’any vinent, tot just abans de la

Actualment en aquesta
obra al centre de la ciutat
hi treballen 152 operaris,
amb puntes de feina
a partir del Nadal que
elevaran la plantilla a més
de 300 treballadors
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campanya de Nadal.
Precisament per ensenyar els treballs i les obres hi va haver fa unes
setmanes una visita a l’edifici que
també va servir per constatar que
els treballs de construcció compleixen amb el calendari fixat, amb la
previsió de l’empresa d’inaugurar el
centre comercial a finals de 2015.
El conseller delegat de Metrovacesa, Carlos Garcia León, va assegurar que no hi ha en tot l’Estat una
obra similar i es mostra convençut

ACTUALITAT

En aquestes imatges es pot veure l’estat actual de les obres de construcció del centre
comercial de Metrovacesa i algunes imatges de la visita d’obres que va fer l’alcalde Carles Pellicer i els responsables de l’empresa. Fotos: ISAAC ALBESA/AJUNTAMENT DE REUS

que el complex podrà engegar amb
el 100% d’ocupació. Dels 60.000
metres quadrats construïts, gairebé 30.000 corresponen a superfície
comercial, amb cabuda per a 90 firmes.
L’estructura exterior ja està pràcticament enllestida i es començarà a
treballar en l’interior amb previsió
d’acabar l’obra al maig, per dedicarse fins al novembre a instal·lacions
i acabats. Actualment hi treballen
152 operaris, amb puntes de feina

L’estructura exterior
ja està pràcticament
enllestida i es començarà
a treballar en l’interior
amb previsió d’acabar
l’obra al maig, per
dedicar-se fins al
novembre a instal·lacions
i acabats
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a partir del Nadal que elevaran la
plantilla als 300. “La comercialització va a bon ritme, tenim una gran
acollida i serà un centre significatiu
a tota la demarcació”, va afirmar el
conseller delegat de l’empresa.
Projecte modificat
La modificació del projecte acordada en aquest mandat redueix la
volumetria i, per tant l’alçada del
centre comercial, tot mantenint la
superfície total. Això ha comportat

ACTUALITAT
una millora substancial, ja que el
centre tindrà un menor impacte visual, especialment a la façana del
carrer Gaudí, on l’alçada de l’edifici
s’ha rebaixat considerablement. Així
mateix, la modificació dels accessos
de l’aparcament subterrani contribuirà a una millora del trànsit quan
el centre comercial entri en funcionament. Metrovacesa compleix
amb el calendari de pagament del
cànon fixat en el contracte signat
amb l’Ajuntament. Cal recordar que
l’actual Govern es va trobar amb
aquest projecte paralitzat, i provocant un greu perjudici a les finances
municipals. Desbloquejar el projecte ha contribuït de manera decisiva
a millorar la situació econòmica, financera i de tresoreria de l’Ajuntament.
Metrovacesa està complint fil per
randa els seus pagaments. De moment, ha aportat 7,7 milions -el
darrer pagament va ser aquest 10
de novembre, de 2,4 milions- i l’any
2015 haurà d’injectar 33,3 milions,
completant així una quantia total de
41 milions d’euros.
Inversió molt gran
A la visita d’obres hi van participar
els màxims responsables de l’empresa constructora i promotora i
també representants municipals entre els quals s’hi trobaven l’alcalde
Carles Pellicer i el regidor d’Urbanisme Miquel Domingo.
En paraules de l’alcalde de Reus,
«el complex comercial és la inversió
més important que hi ha actualment
a Reus, i una de les més importants
del territori, tant pel seu pressupost
com per la generació de llocs de
treball. El complex serà un referent
comercial amb capacitat d’atracció
territorial, i un motor més del comerç local. Pel volum de negoci i el
número de treballadors, serà l’empresa més potent del sector del comerç reusenc, i una de les més potents de la ciutat. És un projecte de
ciutat, que ha de contribuir —junt
amb la resta del sector— a reforçar
encara més en el lideratge i la capitalitat comercial de Reus».
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ACTUALITAT

Reunió amb el comerç local
Sembla que hi ha clima de bona
entesa i predisposició a la col·
laboració entre Metrovacesa i les
entitats comercials de Reus tal i
com es va demostrar en la reunió
de la Taula de Comerç que es va
celebrar fa uns dies. La reunió de
la Taula de Comerç, presidida per
la primera tinenta d’alcalde i presidenta de l’Agència Reus Promoció, Teresa Gomis, es va celebrar al
palau municipal amb la presència
de representants de les entitats
comercials de la ciutat: la Unió
de Botiguers de Reus, el Tomb
de Reus, El Pallol, l’Eix Comercial
dels passejos, el Mercat Central,
el Mercat del Carrilet, els Marxants
de Reus i la Cambra de Comerç de
Reus. Per part de Metrovacesa, hi
han assistit els responsables de
les àrees de patrimoni i de comercialització. Després de la reunió,
des de la Unió de Botiguers es
van mostrar satisfets de les explicacions que els van donar des
de Metrovacesa i esperen que es
puguin complir les sinèrgies entre

el centre i el comerç tradicional.
Teresa Gomis, presidenta de
l’Agència Reus Promoció, va afegir: «El comerç tradicional i Metrovacesa han d’interelacionar-se.
Metrovacesa ha d’obrir les portes
al comerç local i implicar-se en la
promoció conjunta de tot el comerç de Reus. I el comerç tradicional ha de trobar el seu espai
al centre comercial i obrir-se a la
promoció del comerç de Reus en
el seu conjunt, sigui quina sigui
la seva tipologia. Estic convençu-

Responsables de
Metrovacesa es van trobar
amb la Unió de Botiguers
de Reus, el Tomb de Reus,
El Pallol, l’Eix Comercial
dels passejos, el Mercat
Central, el Mercat del
Carrilet, els Marxants
de Reus i la Cambra de
Comerç de Reus
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da que entre tots serem capaços
d’establir sinèrgies i mecanismes
de promoció conjunta del comerç
de Reus com a comerç de proximitat, amable, de qualitat i implicat
amb la ciutat». Durant la reunió a
tres bandes, les entitats comercials han pogut conèixer de primera
mà el projecte arquitectònic del
complex comercial i el procés de
comercialització dels espais. La
Taula de Comerç és l’espai de coordinació i consens del sector del
comerç de Reus creat aquest mandat municipal sota el paraigües
de l’Agència de Reus Promoció,
l’ens de promoció integral de la
ciutat. L’empresa promotora assegura que ha rebut una allau de
sol·licituds d’informació per a la
disponibilitat d’espai, fins a més
de 150, de les quals més de la
meitat corresponen a empresaris
de Reus i Tarragona. Metrovacesa
té especial interès en obrir el centre comercial amb la complicitat
del comerç local i els dóna cabuda a preus especials.

ACTUALITAT SECTOR

El nombre d’hipoteques creix un
11% a les comarques de Tarragona
A nivell de Catalunya la mitjana d’increment és del 16’3% més de les
hipoteques registrades el mes de setembre de l’any passat
El nombre d’hipoteques sobre habitatges signades a Catalunya al
setembre es va situar en 2.777 contractes cosa que suposa un 16,3%
més que les registrades el mateix
mes de l’any passat, segons ha publicat recentment l’Institut d’Estadística espanyol. El creixement per
demarcacions a Catalunya va ser
asimètric i mentre que Barcelona i
Tarragona van registrar increments
dels del 25,59% i del 10,89%, respectivament, en el cas de Girona i
Lleida el que es va produir són descensos del 16,53% i de l’1%, també
respectivament. En el conjunt de
l’estat, el setembre es va registrar
un increment d’aquestes hipoteques sobre habitatges del 29,8%.
Les 2.777 hipoteques que es van
signar a Catalunya el setembre passat van acumular un capital hipotecat de 330,403 milions d’euros,
cosa que suposa una mitjana de
preu de 118.978 euros per habitatge, un 4,94% més que el registra
del setembre de l’any passat quan
la mitjana va ser 113.378 euros.
Menys capital hipotecat
A les comarques de Tarragona es
van signar 275 hipoteques sobre
habitatges, un 10,89% més que el
setembre de l’any passat amb un
capital acumulat de 23,538 milions el que deixa una mitjana de

Solar a la zona d’Horta de Santa Maria de Cambrils on s’anuncia una promoció.

A les comarques de
Tarragona es van signar
275 hipoteques sobre
habitatges, un 10,89%
més que el setembre
de l’any passat amb
un capital acumulat de
23,538 milions el que
deixa una mitjana de
capital hipotecat per
habitatge de 85.593 euros
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capital hipotecat per habitatge de
85.593 euros l’1,15% menys que el
setembre de l’any passat quan el
preu es va situar en 86.593 euros.
En el conjunt de l’estat el nombre
d’hipoteques signades es va situar
en 19.323 contractes, amb un creixement del 29,8% en relació amb
setembre de l’any passat. El capital
acumulat per aquestes hipoteques
va sumar prop de 2.084 milions
d’euros cosa que fixa una mitjana
de preu per habitatge hipotecat
de 107.850 euros, un 10,6% més
que el setembre de l’any passat
que es va situar en 97.513 euros.

ACTUALITAT SECTOR

La construcció crea 330 llocs de
treball en un mes a Tarragona
Les dades d’ocupació del Ministeri de Treball confirmen que a la demarcació
hi ha 68.300 desocupats, 2.500 persones més que en el darrer estudi
Les dades publicades a començament del mes de novembre pel
Ministeri de Treball confirmen que
les llistes d’aturats s’han incrementat en unes 2.500 persones. Actualment, a les comarques tarragonines
hi ha uns 68.300 desocupats.
El sector més castigat és el dels
serveis, amb unes 2.600 persones
que han perdut la feina al conjunt
de la demarcació. Unes 170 ho han
fet a l’agricultura i mig centenar a
la indústria. Només registra números verds la construcció, amb uns
330 parats menys respecte el mes
anterior.
En termes interanuals, però, les xi-

fres continuen sent positives i l’atur
s’ha reduït un 4,7% respecte l’any
passat per aquestes dates.
Al conjunt de Catalunya ha pujat de
manera més moderada aquest mes
d’octubre, de l’ordre del 2%, en
unes 11.300 persones. L’increment
més acusat s’ha registrat a Lleida,
on l’atur ha augmentat un 7,2%, seguit del 6,5% de Girona.

L’augment de l’atur que
s’ha registrat a l’octubre
suposa tres mesos
seguits d’increments de la
desocupació.
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A nivel català i en relació amb
l’octubre de l’any passat, el nombre d’aturats s’ha reduït en 46.699
desocupats, el 7,37% menys, cosa
que suposa 16 mesos seguits de
caigudes interanuals de l’atur, en
concret des del juliol del 2013. En
el conjunt de l’estat espanyol l’atur
es va situar en 4.526.804 persones,
79.154 desocupats més que el setembre. L’augment de l’atur que
s’ha registrat aquest mes suposa
tres mesos seguits d’increments de
la desocupació registrada. Per contra, en termes interanuals, des del
juliol del 2013 l’atur acumula 16 mesos seguits de caigudes interanuals.

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
L’Hipòlit rotondes
Josep Baiges. Periodista. Cap de Comunicació de la Cambra de Comerç de Reus.

Durant els últims mesos s’ha produït a aquesta legislatura. I així ha quedat reReus un fet excepcional, certament in- trat al món de Reus.
sòlit, que qui sap si ben aviat mereixerà
l’atenció d’una d’aquestes universitats Precisament, una d’aquestes rotondes
americanes que ho estudia tot, tot i tot. de nova creació, a tocar de l’escola de
Es tracta de la floració espontània de la Consolació i a pocs metres de la seu
rotondes. No em refereixo pròpiament del Gremi, ha estat fins i tot notícia a les
a una mena d’esclat primaveral en ple- pàgines de successos. Es tracta d’una
na tardor a l’enjardinament d’aquestes rotonda ataronjada, amb uns elements
arrodonides places circulars. Parlo, es- circulars, on hi feia estada un simpàtic
pecíficament, de la creació de noves cargol. Com ja s’ha explicat profusament,
rotondes, un floriment constructiu que el cargol va ser segrestat, però gràcies
dotarà la ciutat de noves interseccions a la col·laboració ciutadana i a l’eficaç
circulatòries que serveixen per regular acció dels agents de l’ordre, el mol·lusc
el trànsit i que dibuixen un espai d’ex- petri va poder ser recuperat. Ara, l’Hipòlit, sempre diligent,
trema
solidaritat
ja estudia com llientre conductors
Durant els últims mesos
gar curt al cargol
i vianants que de
s’ha
produït
a
Reus
un
fet
per evitar una nova
manera respectuosostracció de l’elesa –o no- van ceexcepcional, certament
ment escultòric.
dint-se el pas múinsòlit, que qui sap si
tuament.
ben aviat mereixerà
En qualsevol cas,
L’artífex d’aquest
l’atenció d’una d’aquestes i parlant de les rotondes, m’ha vinfloridura ha estat
universitats americanes
gut a la memòria
el regidor de via
l’època de l’alcalde
pública, el Míster
que ho estudia tot, tot i
Increïble de la polítot. Es tracta de la floració Josep Abelló. Durant la seva dilatatica local i distingit
espontània de rotondes
da activitat munimembre del Gremi
cipal al capdavant
de la Construcció,
l’afable Hipòlit Monseny. En una foto fa- de l’Ajuntament, el polític socialista va
cilitada pel departament de premsa de excel·lir per la seva fal·lera en la gestal’Ajuntament, on s’explica la construcció ció compulsiva de places públiques, per
de fins a cinc noves rotondes, se’l veu a satisfacció del sector constructiu. Un
amb el seu cèlebre dit assenyalant com fet que li va valer, pel comú del poble,
els operaris fan la seva feina a la zona l’apel·latiu de Pep Places. Per la mateide l’avinguda Pere el Cerimoniós. El seu xa regla de tres queda clar que a Reus
dit, profusament immortalitzat en diver- aquesta tardor acaba de néixer l’Hipòlit
ses notes de premsa, s’ha fet cèlebre Rotondes. Temps al temps.
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POLÍTICA MUNICIPAL

Pellicer expulsa al PP del Govern
trencant el pacte de legislatura
L’alcalde de Reus anuncia el trencament entre CiU i PP per la situació
política a nivell nacional però destaca la bona entesa en qüestions locals
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va
confirmar el passat dia 12 de novembre el rumor que feia dies circulava per la ciutat de trencament
del pacte de govern entre CiU i PP.
A partir d’ara, després de l’expulsió
dels popupars, el govern queda en
minoria i Pellicer haurà de negociar
amb totes les formacions per aprovar qualsevol tema de ciutat. A més,
l’expulsió del PP va provocar uns
dies després que el PP, ja a l’oposició, rellevés a la fins ara primera tinent d’alcalde Alicia Alegret del seu
lloc de portaveu del grup municipal.
Aquesta pèrdua de confiança va
provocar uns dies més tard l’anunci de l’abandó de l’acta de regidora
d’Alícia Alegret i també la posterior
retirada de la política un cop acabi
la legislatura al Parlament.
Pellicer, en l’anunci de trencament
del pacte i expulsió del PP va dir
que “vull agrair públicament a la
senyora Alícia Alegret i a tots els
regidors del grup municipal del Partit Popular la seva feina, lleialtat,
respecte i dedicació. Junts i des del
consens, hem gestionat la ciutat en
uns moments que no han estat ni
són fàcils” i va afegir “com a alcalde
i com a màxim responsable de la
gestió de la ciutat, estic molt satisfet dels resultats que el pacte de
govern ha donat fins avui. Un pacte
que ha propiciat un canvi necessari

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, en el moment d’anunciar el trencament del pacte.

en la gestió i el funcionament de
l’administració municipal. Em sento
molt orgullós dels resultats positius de l’acord, especialment en el
context econòmic, polític, social, i

Tot i el trencament Pellicer
va dir que “estic molt
satisfet dels resultats que
el pacte de govern ha
donat fins avui. Un pacte
que ha propiciat un canvi
necessari en la gestió
i el funcionament de
l’administració municipal”

fins i tot judicial, en que hem hagut de treballar”. Pellicer va tonar
a parlar de pacte de gestió: “des
del primer moment, sempre hem
dit que aquest ha estat un pacte de
gestió. I ho ratifico encara avui. Els
dos partits que configuraven aquest
pacte sempre hem estat conscients
de les diferències ideològiques que
ens separen, tal i com vam especificar en l’acord de govern signat el
2011. La realitat municipal ha coincidit amb un moment transcendental
per al futur polític de Catalunya com
és el debat sobre el Dret a decidir.
Una opció sobre les que tant jo —a
títol individual—, com l’Ajuntament
—en diversos acords de ple—, ens
hem posicionat; i que considero

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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POLÍTICA MUNICIPAL
que cal tractar-les amb un debat
serè”. La decisió, segons Pellicer,
“és una decisió centrada, tranquil·la
i respectuosa”.
Nou cartipàs municipal
Pellicer es va veure obligat a refer el
cartipàs. D’acord amb el principi de
simplificació, el nou cartipàs suprimeix cinc de les regidories existents
fins ara, que són Innovació, Empresa i Ocupació, Via Pública, Convivència i Immigració, Família i Gent
Gran i Formació per a la Integració,
les competències de les quals quedaran assumides per diferents àrees
existents.
Reacció del PP
La reacció del PP va ser immediata
i a través d’una compareixença es
van defensar assegurant que els sis
regidors del Partit Popular han desenvolupat amb solvència, eficàcia,
coherència, responsabilitat i honestedat les funcions encomanades i
signades en el pacte de gestió municipal. No entenem les presses de
l’alcalde Pellicer en expulsar el Partit Popular del govern municipal. El
Partit Popular ha demostrat sempre
tenir paraula, compromís i acord
amb el pacte de gestió municipal i
amb la ciutat. Vam ser la garantia

del canvi i ho hem complert prioritzant la gestió municipal per sobre
d’interessos partidistes i canviant
un model de gestió, prenent decisions difícils però encertades per tirar
endavant la ciutat”.
Crisi interna al PP
Tot i que aquest comunicat va ser

presentat pels sis regidors del PP
encapçalats per la regidora Alícia
Alegret i el president local Sebastià Domènech, uns dies més tard va
saltar la noticia que Alícia Alegret
havia perdut la confiança dels seus
companys i per això la van decidir
de rellevar en el càrrec de portaveu
del PP i a l’Ajuntament.

‘On no em volen, no em quedaré’
Alícia Alegret ha decidit abandonar la política, pocs dies després
del trencament del pacte de govern a l’Ajuntament de Reus. Es
va acomiadar de manera immediata del consistori entrant al registre la seva renúncia a l’acta de
regidora i anunciant després que
només mantindrà l’escó com a diputada al Parlament fins a final de
legislatura.
Alegret va
afegir que
marxa “per

dignitat” i convençuda que les
etapes s’han de tancar bé, i que
ha decidit plegar perquè “on no
em volen, no em quedaré”. Alegret va assegurar haver rebut el
suport “incondicional” del PP a nivell nacional i estatal, si bé no va
amagar les discrepàncies internes
dins del partit a nivell local. “El
PP de Reus m’aparta, hi sobro”,
va dir. “En algun moment dec haver fet molta por a algú després
de les humiliacions públiques per
les quals he passat”, va afegir.

Alícia Alegret decideix abandonar
la política després de ser rellevada
pels seus propis companys com a
portaveu municipal
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URBANISME

La Llei d’ordenació
del litoral situa com
a únic administrador
el Govern català
El text desenvoluparà la competència exclusiva
de la Generalitat prevista en l’Estatut i dota els
ajuntaments de més competències
El Govern català acaba d’aprovar la
memòria prèvia de l’Avantprojecte
de llei d’ordenació del litoral català,
que articularà un model de gestió
integrada de l’espai costaner, tal
com recullen les recomanacions de
la Unió Europea. La nova legislació
reservarà el paper d’administració
de referència al Govern de la Generalitat, amb competències per aprovar els instruments de planificació i
per atorgar títols de concessió, i dotarà de més competències als ajuntaments, que seran els encarregats
de les autoritzacions, simplificant el
procediment administratiu.
Fins ara, l’ordenació de la franja
costanera catalana s’ha articulat de
manera molt segmentada, a partir d’una distribució competencial complexa on concorren les tres
administracions territorials (Govern
espanyol, Govern de la Generalitat i
ajuntaments). El domini públic marítim terrestre (DPMT) és titularitat de
l’Estat, tot i que la Generalitat té la
competència d’ordenació i d’atorgament d’autoritzacions i concessions.

La nova legislació també potenciarà
la implicació dels agents econòmics
i territorials en la gestió de la costa
i establirà un nou règim econòmic i
financer que permeti reinvertir en la
millora de l’espai els recursos obtinguts per l’explotació del litoral. La
nova llei també vol donar resposta
a la inexistència de figures pròpies
per ordenar el domini públic terrestre, tant en l’ordenament jurídic català com en l’espanyol, creant les

eines per abordar un àmbit especialment sensible i sotmès a nombroses pressions.

La nova legislació també
potenciarà la implicació
dels agents econòmics i
territorials en la gestió de
la costa i establirà un nou
règim econòmic i financer
que permeti reinvertir en
la millora de l’espai els
recursos obtinguts per
l’explotació del litoral.

Ordenació del litoral
La Llei regularà la creació de dues
noves eines d’ordenació i gestió
de la costa Per una banda, el pla
d’ordenació del litoral català, que
serà l’instrument bàsic per a la gestió integrada de l’àmbit terrestre i
marí del litoral i abastarà els béns
de domini públic marítim terrestre,
incloent-hi el mar territorial i les
aigües interiors. Tindrà en compte una zona d’influència d’aquest
domini configurada per una franja
d’almenys 500 metres d’amplada
terra endins, que es podrà ampliar

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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URBANISME

Manteniment
municipal

Platja del Regueral a Cambrils durant la tardor. FOTO: ISAAC ALBESA

L’assumpció de més
competències per part
del Govern no ha anat
acompanyada de la
dotació de més recursos
que, majoritàriament,
recapta l’Estat a través
del cànon d’ocupació, una
part del qual ingressen
els ajuntaments

en coherència amb el planejament
urbanístic i territorial.
Per altra banda, els Plans d’ús del
litoral i les platges, impulsats pels
ajuntaments amb l’objectiu d’ordenar les ocupacions d’instal·lacions
desmuntables al DPMT i a les seves
zones de servitud. Tindran una vigència de 4 anys i, per tant, inclouran la previsió d’activitats i instal·
lacions per a aquest període i no
només per a la temporada anual de
bany. Les instal·lacions que no estiguin previstes en els plans requeriran l’autorització de la Generalitat.
La norma també pretén resoldre la
manca d’un règim econòmic i financer propi, que actualment dificulta
l’obtenció de recursos per dedicar-

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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Ara, amb la nova llei, es reordenarà l’actual règim financer.
En primer lloc, els ajuntaments
hauran de destinar a accions
de manteniment i millora del
litoral els ingressos que recaptin de les activitats incloses en
el seu Pla d’ús. En segon lloc,
es crearà un cànon d’explotació
a favor de la Generalitat, que
també es destinarà a actuacions de millora de la costa.
La nova llei vol impulsar la
gestió concertada, involucranthi les administracions més
properes i el teixit econòmic
i territorial. Preveu crear els
consells rectors dels espais litorals, òrgans col·legiats amb
participació pública i privada,
sense personalitat jurídica pròpia. Es crearà el Consell rector
del Pla d’ordenació del litoral
català, adscrit al Departament
de Territori i Sostenibilitat, i
consells rectors dels plans d’ús
del litoral i les platges, municipals o supramunicipals. Hi
participaran les administracions
competents i les associacions
representatives
d’interessos
econòmics i socials.

los a la conservació del litoral. L’assumpció de més competències per
part del Govern no ha anat acompanyada de la dotació de més recursos que, majoritàriament, recapta
l’Estat a través del cànon d’ocupació, una part del qual ingressen els
ajuntaments.

URBANISME

Millores a la sortida de Reus
per la carretera de Misericòrdia
Generalitat i Ajuntament invertiran al voltant de 600.000 euros en un tram
de 425 metres que passa a titularitat municipal
L’alcalde, Carles Pellicer i el conseller de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, han signat el conveni de
col·laboració que recull el traspàs i
l’execució d’obres de millora d’un
tram de la TV-3141 al seu pas per
Reus. Aquest conveni respon al canvi de funcionalitat de la travessera,
que ha perdut la seva condició de
carretera i actualment forma part de
la xarxa viària municipal, amb un
trànsit majoritàriament local.
El tram de la TV-3141 que la Generalitat cedirà a l’Ajuntament té una
longitud de 425 metres i discorre
entre la cruïlla amb la T-11 i el Santuari de la Misericòrdia. L’acord inclou l’execució per part del Departament, prèvia al traspàs, de treballs
de millora i d’integració de la via a
la trama urbana de Reus. Per executar-les, es destina una inversió de
580.000 euros, dels quals la Generalitat aportarà 480.000 i l’Ajuntament, 100.000.
L’alcalde, Carles Pellicer, va expressar la seva satisfacció per l’acord
assolit amb el Govern de la Generalitat i va mostrar l’agraïment al conseller per “contribuir a fer possible
unes millores que aniran en benefici
de la ciutadania i la mobilitat en una
zona que feia temps que necessitava portar a terme aquest projecte”.
El conseller, Santi Vila, va destacar
el fet que Reus es troba entre les

tres úniques ciutats amb les quals
s’ha signat un conveni d’aquesta
mena durant aquest mandat, “un
conveni que permet millorar el servei a les persones i deixar enrere
les funcions d’aquest vial com a

L’acord inclou l’execució
per part del Departament,
previ al traspàs, de
treballs de millora i
d’integració de la via a la
trama urbana de Reus

carretera i assumir-los com a trama
urbana”.
L’actuació preveu la construcció
d’una vorera al costat esquerre del
tram, de 4,5 metres d’amplada per
al pas de vianants i ciclistes, que
constarà d’una franja de 3 metres
d’amplada separada de la calçada
per a vehicles per una línia d’escocells i d’il·luminació d’1,5 metres
d’ampleHi haurà una millora de l’accés a la rotonda de la T-11 per a facilitar la fluïdesa i seguretat del trànsit. Les obres podrien començar el
segon trimestre de l’any vinent.

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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ECONOMIA

Les Cambres de Comerç avalen
la recuperació econòmica
Es presenta l’estudi de conjuntura econòmica elaborat per les cambres de
Reus, Tarragona, Tortosa i Valls que preveu un futur amb més optimisme
Les quatre Cambres de la demarcació -Reus, Tarragona, Tortosa i Vallsi la URV veuen signes que avalarien la recuperació econòmica. Tot i
que aquests signes són febles i no
estan exempts de perills, atès que
planen encara moltes incerteses.
Amb tot, en el decurs de la presentació de l’Informe de Conjuntura,
referit al tercer trimestre de 2014,
els representants de les cambres de
comerç i de la URV es van mostrar
optimistes. Pel que fa a les previsions pel 2015, van assenyalar que
existeix un consens en el sentit que
es preveu una millora significativa
de les taxes de creixement durant el
2015 a Catalunya (2,1%), partint de
creixements de l’1,2% a l’eurozona i
del 2% a Espanya.
Aquest millor comportament es deu
a la correcció progressiva dels desequilibris i els guanys en competitivitat de l’economia catalana.
No obstant, aquesta recuperació incipient es produeix amb el rerefons
d’una taxa d’atur extraordinàriament elevada; un dèficit fiscal encara majúscul; una posició exterior
negativa i un deute públic elevat i
creixent.
La principal incertesa es troba en
les perspectives que enfosqueixen
l’economia mundial en general i de
l’europea en particular.
En un escenari de fortes restriccions pressupostàries ens preocupa
enormement que el principal objecte d’inversió pública en infraestructures continuï essent l’AVE. Ara cal
reactivar l’economia productiva impulsant el transport de mercaderies.
En conclusió: la recuperació és certa i dóna fonament a un cert optimisme respecte el 2015, però els
desequilibris i reptes pendents són

El carrer Monterols de Reus, la principal via comercial de la ciutat. La recuperació econòmica és fonamental pels comerciants.

preocupants i no deixen marge per
a la relaxació.
Dades d’ocupació
L’àrea manté una taxa d’atur molt
elevada (20,79 %), que se situa
entremig de la mitjana catalana i
l’espanyola. En dades interanuals,
durant el tercer trimestre, el nombre
de persones aturades ha disminuït
en 18,5 milers, mentre que l’ocupa-

El pes dels aturats de
llarga durada i el de la
construcció —amb molt
menys pes relatiu— han
estat els grups el pes dels
quals s’ha incrementat
més en el conjunt dels
aturats
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ció ha augmentat en 17,5 milers de
persones. La taxa d’atur sectorial
és elevada a l’agricultura, tot i el
baix nombre d’ocupats a l’àrea, i
a la construcció —tot i això, cal assenyalar que molts d’aquests aturats es classifiquen com a aturats
de llarga durada. En els dos grups
d’activitat, la taxa és superior al 15
%, mentre que als serveis és d’un
7,80 % i a la indústria, d’un 5,67
%, amb una disminució significativa
si la comparem amb la de l’any anterior. El pes dels aturats de llarga
durada i el de la construcció —amb
molt menys pes relatiu— han estat
els grups el pes dels quals s’ha incrementat més en el conjunt dels
aturats. D’altra banda, els serveis
—tot i representar un 22,92 %—
disminueixen la seva significació en
tres punts, mentre que els aturats
provinents de la indústria representen el 4,05 % del total.

CAMP DE TARRAGONA

Reus i Tarragona mantenen les
línies de treball conjuntes
Pellicer i Ballesteros acorden incrementar la col·laboració en el transport
públic entre les dues ciutats i mantenen el mateix criteri en infraestructures
Els alcaldes de Reus, Carles Pellicer,
i de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, van presidir fa uns dies la
segona reunió de la comissió Bilateral Reus – Tarragona, que integra
representants dels dos governs municipals i en que es van analitzar i
confirmar diferents línies de treball
comunes, algunes de les quals engegades durant la primera reunió
del passat 2 de juny.
L’ alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, va destacar de la segona Comissió Bilateral el treball desenvolupat en els àmbits de l’atenció a les persones, la mobilitat i la
reactivació econòmica, “els municipis tenim molta feina a fer i el que
tractem en aquesta Comissió és posar en comú objectius i necessitats,
per tirar-los endavant.”
Per la seva part, l’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, va destacar “el compromís adquirit per les dues ciutats
per treballar conjuntament en benefici de la ciutadania dels dos municipis” i també ha fet un esment
especial a “la important feina realit-

zada en els darrers mesos per part
dels equips dels dos governs municipals i els regidors que en formen
part, als quals cal reconèixer la voluntat de cooperar i compartir informació, experiències i iniciatives per
fer possible la millora de la qualitat
de vida dels nostres ciutadans”.
Mobilitat
El treball conjunt dels dos regidors,
especialment en el marc de l’Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp
de Tarragona (ATM), està donant resultats pel que fa a l’anàlisi, diagnosi i proposta d’accions per afrontar

S’ha acordat fer arribar
una carta conjunta al
Ministeri de Foment tot
demanant que s’acceleri
el Tercer Fil i en què
s’expressa la preocupació
pels endarreriments
d’aquesta infraestructura
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els reptes de futur. Alguns àmbits de
treball són. S’ha traslladat al director general de l’ATM un seguit d’opcions per cobrir les necessitats de
comunicació amb transport públic
entre els campus universitaris de
Reus i Tarragona a través dels propis serveis municipals de les dues
ciutats o bé de l’empresa concessionària de la línia Tarragona – Reus.
S’està a l’espera que l’ATM analitzi les opcions i doni una resposta.
S’ha destacat també que els bons
resultats del servei públic entre les
dues ciutats durant els darrers dos
anys confirmen que s’està treballant
en la bona direcció. L’augment de la
freqüència del servei ha suposat un
important augment de viatgers.
Els dos consistoris mantenen davant el Ministeri de Foment el mateix criteri ja conegut sobre le Tercer
Fil. En aquest sentit, s’ha acordat
fer arribar una carta conjunta al Ministeri de Foment tot demanant que
s’acceleri el Tercer Fil i en què s’expressa la preocupació pels endarreriments d’aquesta infraestructura.

SALUD LABORAL

Activa Mútua potencia el R+D+i
al sector de la discapacitat
L’entitat afegeix un conveni amb la patronal FEACEM als que té subscrits
amb la resta de patronals estatals i autonòmiques de la discapacitat
L’oficina sectorial d’Activa Mútua de
Centres i Serveis de Suport a Persones amb Discapacitat (ONCADIS) ha
subscrit recentment un conveni de
col·laboració amb la Patronal Estatal dels Centres Especials d’Ocupació (FEACEM) per incidir especialment en l’estímul i la potenciació
del R+D+i en el sector de les empreses especialitzades a atendre les
necessitats i emprar al col·lectiu de
treballadors amb discapacitat, amb
productes i serveis que afavoreixin
la seva integració, satisfacció laboral i millorin la qualitat de vida.
Aquesta rúbrica és qualificada pel
director d’ONCADIS, Antonio Andújar, de “molt important” atès que
amb la mateixa, aquesta oficina
sectorial d’Activa Mútua es converteix en soci estratègic de totes les
patronals estatals de la discapacitat. En la signatura, a part d’Andújar, va intervenir Emilio Sáez Cruz,
president de FEACEM, qui va estar
acompanyat de Josefa Torres Martínez, directora gerent d’aquesta patronal.
El conveni servirà per intercanviar
coneixements i experiència, i dotar
als Centres Especials d’Ocupació
(CEE) de mesures específiques per
a aquest sector en matèria de Se-

Antonio Andújar, director de ONCADIS, Josefa Torres i Emilio Sáez, directora gerent i
president de FEACEM, respectivament, a la signatura del conveni.

El conveni servirà per
intercanviar coneixements
i experiència, i dotar
als Centres Especials
d’Ocupació (CEE) de
mesures específiques
per a aquest sector en
Seguretat i Salut Laboral
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guretat i Salut Laboral dels professionals protegits. Com per exemple:
cobertura de riscos professionals
en el sector de la discapacitat. Cobertura de la prestació econòmica
d’IT per Contingències Comunes.
Campanya informativa de reducció
d’absentisme als CEE. Interpretació
legal de la nova normativa relacionada amb les mútues. Normativa
del treballador autònom i cessament d’activitat. Prevenció de riscos laborals i incentius per a empreses amb baixa sinistralitat.
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IMMOBILIÀRIA

Urbanisme permet la construcció
de l’hotel de la plaça del Pòsit
L’Ajuntament de Cambrils aprova la modificació parcial del POUM i presenta
un estudi urbanístic i paisatgístic que servirà per reprendre les obres
Llum verd a l’Hotel de la Plaça del
Pòsit de Cambrils que està destinat
a convertir-se en un dels nous emblemes de la població per la seva
situació estratègica. Després que al
mes de setembre la Comissió d’Urbanisme de Tarragona frenés la
construcció de l’hotel de la plaça
del Pòsit de Cambrils perquè exigia
més concreció en relació amb l’increment del sostre i el nombre de
plantes i demanava garanties d’integració paisatgística i urbana, ara
la Generalitat a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme ha donat
llum verd a la construcció del futur hotel, després que l’Ajuntament
de Cambrils aprovés la modificació
parcial del POÇUM i presentés un
estudi urbanístic i paisatgístic. Les
obres es podran reprendre un cop
es formalitzi l’acord amb la Comissió d’Urbanisme, que podria esdevenir-se en les properes setmanes o
a començament del 2015.
El projecte empresarial del magnat

El projecte empresarial
del magnat kazakh
Anatoly Popelyushko
consisteix en un hotel de
luxe, de quatre estrelles
o més, que combinarà
l’oferta turística amb la
comercial

kazakh Anatoly Popelyushko consisteix
en un hotel de luxe,
de quatre estrelles o
més, que combinarà l’oferta turística
amb la comercial. En
total es construiran
55 habitacions que
es repartiran entre
la primera i la segona planta, mentre
que a la tercera s’hi
construirà una sala
de convencions amb
capacitat per a setanta persones i a
la quarta hi haurà el restaurant de
categoria, la piscina i el solàrium.
Endarreriment
L’objectiu inicial dels promotors era
que aquest edifici entrés en funcionament l’estiu vinent, però evidentment l’endarreriment de la tramitació provocarà un retard important
en aquests terminis.

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.
Oficinas, Talleres y Exposición:
C/ Tetuán, 1 (Esq. Av. Carrilet) - 434205 REUS
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REUS

Aigües de Reus renova la xarxa
d’abastament i sanejament
Renova els materials per augmentar el grau d’eficiència de la xarxa i millorar
el servei ofert a tots els usuaris
Aigües de Reus, divisió de l’Empresa Reus Serveis Municipals S.A, ha
iniciat les obres de renovació de la
xarxa d’abastament i sanejament
del carrer Alt de Sant Josep, al barri
Niloga, que consistiran en substituir les antigues canonades, que es
troben en un estat deficient. D’altra
banda, són a punt de finalitzar els
treballs que s’han dut a termes les
últimes setmanes a la ronda Subirà
i al carrer de Sant Sebastià.
Pel que fa al carrer Alt de Sant Josep, les obres no suposen cap despesa pels veïns i estan finançades
integrament per Aigües de Reus.
Els treballs a la xarxa d’abastament

comportaran la substitució de l’actual canonada de fibrociment per
una nova canonada de polietilè. En
relació a la xarxa de sanejament,
es canviarà la mina antiga per una
nova canonada de PVC. En definitiva, es tracta de renovar els materials per augmentar el grau d’eficiència de la xarxa i millorar el servei
ofert a tots els usuaris de la zona.

La durada de la reforma
s’estima en unes vuit
setmanes, amb un
pressupost de 83.680,30
euros

La durada de la reforma s’estima en
unes vuit setmanes, amb un pressupost de 83.680,30 euros.
Pel que fa als treballs que s’executen a la Ronda Subirà (entre el
carrer Josep Mª Prous i Vila i l’avinguda del Carrilet) i al carrer de Sant
Sebastià l’objectiu ha estat la substitució de canonades que presentaven un estat deficient per millorar
l’eficiència de la xarxa i el servei als
ciutadans.
Unes obres que tampoc no representen cap cost addiciconal per als
veïns d’aquesta zona de Reus i que,
en conjunt, sumen un pressupost
de 80.602,14 euros.

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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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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L’advocat respon
Carlos Just. Advocat del Gremi de la Construcció del Baix Camp

No continuïs l’obra.
Marxa ara mateix!!!
Sóc empresari de la construcció. Començo el dia en en què l’obra es conclogui, pot succeir, en ocasions,
l’obra. Estic fent un xalet unifamiliar. Tot just passar la que circumstàncies sobrevingudes després de la pertanca, el promotor em talla el pas i mirant-me fixament fecció del contracte, li facin perdre aquest interès, en
els ulls em diu: “no continuïs l’obra!, pren tot allò que resultar innecessària l’obra o sigui difícil afrontar el pagament del seu preu.
és teu i marxa ara mateix.”
Em quedo esglaiat. Tot anava bé. No m’ho explico. Què Però el precepte té en compte els drets i interessos
passa?. Mil dubtes em venen al cap. Ràpidament truco del contractista, permetent que quedi il·lès el seu paa l’advocat en qui confio: “Amic”, li dic, “m’has d’aju- trimoni. Cal indemnitzar per tant, al constructor en les
despeses que hagi tingut i també
dar”. Em nota nerviós i un cop li
El Codi Civil, en l’art.
en el treball executat, incloent els
faig cinc cèntims del meu neguit,
jornals dels treballadors, materials
em convida a parlar-ne immedia1594, estableix la regla
invertits i honoraris de la part protament en el seu despatx. Hi vaig
excepcional segons la
porcional de l’obra executada. Quan
corrent. M’hi jugo molt. En aquests
parlem de despeses indirectes que
temps, aquesta obra em permetia
qual, el propietari o
cal pagar al constructor, hem entensalvar l’any.
promotor
pot
desistir
del
dre aquelles que no tenen relació
Em rep a la porta de l’oficina, i sencontracte d’obra, sense
directa amb l’obra, com poden ser
se temps de salutacions li pregunto:
els costos d’un estudi financer per
“ho pot fer?, pot el promotor anul·cap causa o motiu, per
demanar un crèdit, per exemple.
lar-me el contracte d’obra sense cap
bé
que
haurà
de
satisfer
També, el constructor té dret a cocausa o motiu?. A què tinc dret?”.
brar el benefici industrial o lucre
“Son moltes preguntes”, em resal constructor totes les
pon, “passa i en parlem”. Comença
despeses, treball i utilitat cessant que deixa de percebre però
calculat, no només respecte de la
dient que els contractes (també els
que
pogués
obtenir
d’ella
part d’obra executada, sinó en relaverbals), obliguen a totes les parts
ció al preu o valor de la totalitat del
contractants i cap d’elles pot desprojecte o obra. La jurisprudència,
vincular-se sense causa o motiu.
per terme mig, ha vingut conside“Per tant, no ho pot fer ?”, li replico.
El
constructor
té
dret
rant que aquest benefici industrial
“Sí que ho pot fer”, em contesta.
és el 15 % del valor de l’obra.
El Codi Civil, en l’art. 1594, estableix
a cobrar el benefici
la regla excepcional segons la qual,
industrial o lucre cessant “Per tant, ¿ m’estàs dient que malgrat no arribi a executar la resta de
el propietari o promotor pot desisque
deixa
de
percebre
l’obra, cobraré el benefici como si
tir del contracte d’obra, sense cap
l’hagués acabada?”, vaig replicar
causa o motiu, per bé que haurà de
però calculat, no només
encuriosit al meu lletrat.
satisfer al constructor totes les desrespecte de la part d’obra “Sí. Aquest és el dret que et dóna la
peses, treball i utilitat que pogués
executada, sinó en relació llei”, em respon. Després de sentir
obtenir d’ella.
aquesta explicació, la meva inquiAquesta norma, que es comparteix
al preu o valor de la
etud va minvar considerablement,
en totes les legislacions avançades,
totalitat del projecte o
tot valorant el fet important de senes justifica en la idea que, tot i que
tir-me ben assessorat.
el propietari és el primer interessat
obra
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IMMOBILIARI

El Barcelona
Meeting Point
tanca amb més
operacions

………………………………………………………………………………

L’augment s’ha produït gràcies
als “preus més ajustats”
C/Terrissaires, 1
Polígon “La Cometa”
43700-El Vendrell
Tel.: 977 661 951
977 664 067

El Barcelona Meeting Point (BMP) va tancar la seva 18a
edició amb “optimisme” perquè s’han fet més operacions immobiliàries que l’any passat gràcies als “preus
més ajustats”. Tot i que l’organització no ha donat xifres sí que ha explicat que “ha estat un èxit de públic i
de vendes” perquè “encara hi ha interès per comprar”.
En aquest sentit, el president del BMP, Enric Lacalle,
va assegurar que “tot apunta a una recuperació del
sector” i ha destacat que “s’ha notat un gran interès internacional per invertir a l’Estat”. “La participació dels
principals fons d’inversió internacional i la participació
d’inversos europeus, russos i xinesos han estat claus”,
va concloure Lacalle.
El Saló ha provocat “un gran interès internacional per
invertir en l’estat espanyol”, de fet, aquesta 18a edició ha comptat amb 38 fons d’inversió internacionals.
Segons el president del BMP, “s’han negociat més
operacions immobiliàries entre el Saló Gran Públic i el
Professional que en els últims anys”. Tot i això, no ha
donat xifres perquè “la xifra de negoci s’anirà concretant en els pròxims mesos”. Segons l’organització, un
comentari habitual entre els expositors ha estat que
han fet “més contactes en cinc dies que en els últims
sis mesos”.

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
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REUS

La Ganxet Pintxo de tardor despatxa
més de 220.000 tapes en 10 dies
Als establiments del centre es van produir cues llarguíssimes i, fins i tot,
es van exhaurir existències en algun dels locals participants
La Cambra de Comerç de Reus va
lliurar els premis de la darrera edició de la Ganxet Pintxo als establiments que hi han participat. Durant
l’acte, el màxim responsable de la
Cambra, Isaac Sanromà, va subratllar les magnifiques xifres d’aquest
últim operatiu. En concret s’han
despatxat més de 220.000 tapes,
el que suposa un nou rècord en
l’edició de tardor. Sanromà també
va voler destacar la magnífica feina dels restauradors participants, el
que explica la gran acceptació de la
ruta de tapes.

El lliurament de premis va comptar
amb la participació del president de
la DOP Siurana, Francesc Prats; de la
directora del Centre de Normalització Lingüística, Anna Saperas; i del
representant d’Estrella Damm, Sergi
Candel. Els premis popular van ser
per SORA Sushi&Cocktail Lounge
per Foie! Quin pintxo 2.0!; L’UNIK
per Dia de pícnic i CAL MASSÓ per
Nòrdic de Cal Massó. El Premi Ganxet Pintxo va ser ROSA DELS VENTS
per Cor de figa; SOLDENIT per Fantasia d’escalivada amb melós d’ibèric i XIVARRI per Anekcao. El Premi

DOP Siurana va ser pel restaurant
HOTEL NH per Coca de temporada;
el premi DAMM per ARRELS – CUINA
NOSTRA per Espectacle i per últim
el restaurant 3denou ha estat distingit amb el premi Ganxet Llengua.
Com era de preveure el cap de setmana va ser un èxit i ni el descens
de temperatures, ni la pluja intermitent de divendres a la nit, van frenar el ritme de tapes despatxades.
Als establiments del centre es van
produir cues llarguíssimes, i, fins i
tot, es van exhaurir existències en
algun dels locals participants.

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

25

octubre 2014

PATRIMONI

El Museu de Reus incorpora
el fons de la família Prunera
Els 12.200 negatius i positius expliquen la vida de Reus i la seva àrea
d’influència a través dels ulls de dues generacions de fotògrafs

Quatre de les imatges cedides per la família Prunera al Museu de Reus. Fotos: FAMÍLIA PRUNERA/CMIR

Els descendents de Josep Prunera i
Sedó (Reus, 1877 – 1970) i Albert
Prunera i Baró (Reus, 1911 – 1994)
han formalitzat la donació al Museu
de Reus – Centre de la Imatge Mas
Iglesias de l’important i ric fons fotogràfic i documental d’aquests dos
fotògrafs reusencs, després que
l’any 2011 en van fer una primera
cessió a fi i efecte que es digitalitzés i catalogués.
Ara, els 12.200 negatius i positius
que, entre altres continguts, expliquen la vida de Reus i la seva
àrea d’influència a través dels ulls
de dues generacions de fotògrafs,
passa a formar part del patrimoni

Els descendents de Josep
Prunera i Sedó (Reus,
1877 – 1970) i Albert
Prunera i Baró (Reus, 1911
– 1994) van formalitzar
la donació al Museu de
Reus de l’important fons
fotogràfic i documental
d’aquests dos fotògrafs,
després que en van fer
una primera cessió per
digitalitar-lo i catalogar-lo
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públic local i del país.
La voluntat i la col·laboració de la
senyora Maria Lluïsa Prunera, filla
d’Albert Prunera i Baró, ha estat
fonamental per fer possible aquesta donació i també per realitzar la
documentació del fons que, negatiu
per negatiu i positiu per positiu, ha
estat catalogat i descrit detalladament.
La gran importància d’aquest fons
rau en el fet que es tracta d’un ampli retrat de gran qualitat fotogràfica
d’aspectes de caràcter etnogràfic,
costumista de muntanya i paisatgístic del tombant de segle i de les
primeres dècades del segle XX.

Bon Nadal i
Pròsper Any 2015
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp, com cada any, vol desitjar a
tots els agremiats, empreses col·
laboradores, anunciants de la Façana, institucions, col·laboradors,
amics i amigues un Bon Nadal i un
Pròsper Any 2015.
Enguany ens acompanya la felicitació de Nadal un poema de Montse
Farrés, poetessa reusenca nascuda a Vigo que aquesta primavera
va publicar el seu primer poemari:
‘Converses amb ningú’ (Silva Editorial) on ens parla de la solitud, de
l’ésser humà abandonat al món. Hi
predominen les ombres, l’horabaixa, els somnis, la nit...

Nadal
Les estrelles, desades als marges,
despunten per un forat
i un núvol -que passa- les agafa
i així que brillen, les va escampant.
Sense soroll, a l’horitzó, algú puja,
i aquesta petita hora,
fuig en un badall.
Nit de regals, torrons i nadales,
però sense oblidar al pidolaire,
amb mal recer i peu descalç.
Parlem de Nadal, del seu misteri
i a tots ens hauria d’incomodar.
Montse Farrés

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

