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L’any 2015 serà un any que vindrà marcat especialment per les eleccions a casa nostra,
als ajuntaments, a la Generalitat i al Govern central. A les anunciades i sabudes eleccions
municipals del proper diumenge 24 de maig, que han de decidir el futur dels nostres ajuntaments i dels seus alcaldes i alcaldesses, s’hi sumen a partir d’ara les eleccions catalanes
del 27 de setembre anunciades fa unes setmanes pel president Artur Mas i, possiblement,
les eleccions estatals que podria avançar el president Rajoy a la tardor o al primer trimestre del 2016.
És evident que un any que arriba marcat per tants comicis electorals preocupa especialment a l’empresariat i en particular al sector de la construcció perquè en moltes ocasions
alguns projectes que estaven a punt d’executar-se acaben tancats en un calaix, s’anuncien
nous projectes que de vegades no s’acaben materialitzant i es presenten declaracions
d’intencions amb marcat caire electoralista però de difícil execució.
També és habitual en època preelectoral que els ajuntaments i institucions es paralitzin
a l’espera del futur resultat electoral i dels pactes que se’n puguin derivar. Treballar i planificar amb aquest grau d’incertesa és molt complicat i per aquest motiu no està de més
fer una crida a la responsabilitat dels nostres governants que a banda de preocupar-se pel
seu futur al capdavant d’un ajuntament, govern autonòmic o institució de torn també es
preocupin pels ciutadans i per les empreses del territori que són les que generen riquesa
a través del seu esforç i dels seus impostos.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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ENTREVISTA JOSEP MARIA PUIG I TÀRRECH. ALCALDE LA SELVA DEL CAMP

‘Volíem canviar la manera de
relacionar-nos amb els ciutadans’
L’empresari local Josep Maria Puig
i Tàrrech ocupa l’alcaldia de la Selva del Camp des de fa quasi quatre
anys. Gràcies al pacte entre CiU i
ERC, Puig va desbancar el PSC que
històricament havia manat al municipi. Assegura que el principal objectiu d’aquesta legislatura ha estat
endreçar l’economia del municipi i
eixugar el deute municipal.
Quina valoració en fa de l’actual legislatura?
Després de 24 anys de govern del
PSC era bo que hi hagués un canvi
i sobretot un canvi en les formes de
fer política. Penso que el poble va
optar per aquest canvi i per això hi
va haver el pacte que ha dirigit el
consistori aquests darrers anys.
Quins eren els seus principals objectius?
Nosaltres vam entrar amb l’objectiu
de canviar l’estil a l’Ajuntament. Volíem canviar la manera i crec que
ho hem aconseguit de gestionar els
serveis i la manera de relacionarnos amb els ciutadans i les empreses. Per dir-ho més clar: abans es
treballava amb un únic proveïdor
per un determinat tema i ara fem
la roda amb set o vuit empreses de
cada sector. Mirem de recolzar totes
les empreses del poble. Tot i que hi
ha pocs diners és bo que totes les
empreses participin amb el pastís i
més si és amb diner públic.
Ho han aconseguit?
L’aspecte més negatiu que hem hagut d’afrontar durant aquest període és l’endeutament. Vam entrar a
l’ajuntament amb 21.000 euros a
la caixa i un préstec principal a començar a tornar en pocs mesos de
6 milions d’euros. Per això vam haver de rebaixar un milió d’euros del
pressupost municipal aplicant sistemes d’austeritat màxims i al mateix
temps mantenint tots els serveis

L’alcalde de la Selva del Camp, Josep Maria Puig i Tàrrech, durant l’entrevista mantinguda amb ‘La Façana‘, al seu despais a la Casa de la Vila.

imprescindibles. Actualment hem
baixat més de tres milions d’euros
del dèficit total que teníem de 8’5
milions.
Què ha pogut fer?
Des d’un primer dia vam veure que
no es podien fer noves inversions en
equipaments, en part perquè també
teníem coberts tots els serveis que
necessiten els ciutadans gràcies a

‘L’aprovació del nou pla
general serà en la propera
legislatura i permetrà
construir a la llarga fins a
2.500 habitatges més al
municipi’
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un nivell impositiu més elevat que
els municipis del voltant, un nivell
impositiu que també ens permet
mantenir aquests equipaments. El
que hem fet ha estat complementar
el Pla de Barris que l’hem allargat
esperant l’arribada de major inversió de la Generalitat de Catalunya,
complementant-ho amb inversions
de la Diputació i els fons Feder.
Com ha anat el creixement del municipi en els últims anys amb el
boom de la construcció?
Hem anant pujant de població poc a
poc fins arribar als 5.600 habitants
actuals aprofitant la màxima capacitat dels habitatges que tenim perquè en tres anys pràcticament no
s’ha construït res. S’han fet moltes
rehabilitacions, però no hi ha hagut
oferta de nous habitatges.

ENTREVISTA JOSEP MARIA PUIG I TÀRRECH. ALCALDE LA SELVA DEL CAMP
Té previst acabar la revisió del
POUM aquesta legislatura?
La redacció del nou Pla General està
en procés. A primers d’any hi haurà
l’aprovació inicial i tot i que ho volíem fer aquesta legislatura, haurà
de ser després de les eleccions de
maig perquè hi ha hagut diferents
endarreriments per la tramitació administrativa i per la paralització que
hi va haver en l’anterior legislatura.
Ara és un bon moment per reprendre el nou POUM perquè no hi ha
pressió urbanística.
Què planteja aquest nou POUM?
El principal és fer l’anella del tancament que ens permeti créixer en
direcció a Reus perquè tenim les
barreres naturals de la via del tren,
la muntanya i la riera que ens impedeixen créixer cap a d’altres zones.
La previsió del pla és que les noves zones d’habitatges siguin zones
residencials de qualitat i en alguns
llocs es permetrà la construcció de
dues alçades més. Ara mateix ja
es poden edificar 1.000 habitatges
més a la Selva i la capacitat final
amb el nou pla general podria significar 2.500 habitatges amb un sostre de població de 12.000 o 13.000
habitants però a molts anys vista.
Com funciona el comerç local al
centre del municipi?
Tenim el handicap que estem molt
a prop de Reus i això sempre dificulta la supervivència del comerç
local, tot i que aprofitant el Pla de
Barris hem intentat recolzar el comerç al nucli antic amb diferents
tipus d’ajudes. Han tancat algunes
botigues però també n’han obert de
noves. El nostre treball està encaminat a donar vida al carrer Major,
tot i que és difícil per la competència de les grans ciutats properes.
La Selva sempre s’ha caracteritzat
per un dinamisme empresarial important. Com els afecta l’atur?
L’atur a la Selva està al voltant del
10% quan en d’altres pobles està al
20% o en xifres superiors. Per això
volem treballar colze a colze amb
l’empresariat local. De fet, recolzem
la nova associació d’empresaris lo-

L’alcalde de la Selva al seu despatx, al costat de la finestra amb vistes al carrer.

cals que es constituirà ben aviat i
que pot servir per dinamitzar encara
més el poble. En tots aquests anys,
al polígon industrial de la Selva
només han tancat dues empreses
perquè som un poble dinàmic i les
grans empreses que hi ha al nostre
polígon ens han presentat projectes
de reforma i ampliació, al igual que
les cooperatives de la Selva que
cada vegada s’estan internacionalitzant més.

Vol continuar a la propera legislatura?
Porto 20 anys a la política local i
crec que en la propera legislatura
m’agradaria continuar el projecte
iniciat fa tres anys i mig. Amb la reducció del deute crec que podrem
fer coses noves i importants per
la Selva.

El polígon de la Selva té capacitat
per noves empreses?
L’Ajuntament disposa de 80.000 metres quadrats de parcel·les al polígon. Fa uns mesos vam fer la primera venta després de sis anys. Amb
la venta de tots aquests terrenys
compensaríem el nostre deute, tot i
que sabem que és complicat. Ara el
que fa falta és que hi hagin noves
naus perquè hi ha demanda.

De quins projectes parla?
S’han d’adquirir unes parcel·les a
diferents carrers per ampliar alguns
equipaments municipals. Volem fer
millores en l’àmbit esportiu amb
nova oferta d’instal·lacions; volem
tancar l’anella de circulació del poble; també hem demanat subvencions per la millora dels ponts, el que
va cap a la carretera de Vilallonga
i el que serveix per traspassar la
riera. També s’ha de fer una gran
inversió a la depuradora de la Selva
perquè l’ACA no hi ha fet mai cap
inversió.

‘No hem pogut fer
grans inversions perquè
l’objectiu principal era
eixugar el deute de 8’5
milions d’euros que ens
vam trobar al arribar a
l’Ajuntament’

L’empresa local té algun tipus de
preferència en el moment de la contractació?
La voluntat és treballar amb l’empresariat de casa fins on legalment
es pugui. Tenim una borsa de treball per les empreses del poble i
ho intentem fer sempre que sigui
possible. Ara mateix tenim petites
obres en marxa que la normativa
ens permet encarregar-les directament. / Text i fotos: Isaac Albesa
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ESPECIAL LA SELVA DEL CAMP

La Selva continuarà amb la reforma
del Nucli Antic fins l’any 2016
El projecte de Pla de Barris ha permès aquesta legislatura continuar el
projecte de reforma integral del centre històric amb diverses obres de millora
La Selva del Camp va ser l’any 2010
un dels municipis al qual el Govern
de la Generalitat de Catalunya li va
atorgar una subvenció específica
per reformar el seu Nucli Antic a través de l’anomenada Llei de millora
dels barris que tenia inicialment la
data de caducitat l’any 2014.
El Govern català, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat,
va concedir a finals de l’any passat a l’Ajuntament de de la Selva
del Camp i a d’altres municipis una
pròrroga de dos anys (2015-2016)
per donar continuïtat a l’execució
del projecte d’Intervenció Integral
del Nucli Antic. El Pla de Barris del
Nucli Antic es va concedir inicialment per al període 2010-2014 però
l’endarreriment en el pagament
del 75% corresponent a la Generalitat ha provocat el retard en la
realització de les actuacions i per
això ha continuat aquesta legislatura amb diverses obres de millora,
reforma o, fins i tot, de construcció
de nous equipaments.
A la Selva del Camp s’ha reformat
la font de la mitja vila, també coneguda com a font nova de l’Any 1519.
Al s. XV, dins la vila només hi havia una font pública, que era la del
Castell, i els consellers determinaren de bastir-ne una altra al carrer
Major, la qual quedà enllestida l’any
1519 i es coneixia com a font nova,
i posteriorment, com de mitja vila.
L’aigua, inicialment, provenia de la
sínia del pati de la Calsinada i, des
de 1665, hi fou portada la del rec de
la vila, ja que es considerava més
neta. Al costat de la font s’hi aixecava la capella de Nostra Senyora dels
Àngels, en el lloc on, antigament, hi
hagué la botiga del pes de la vila. El
1765 s’hi realitzaren obres de repa-

Una de les millores que
s’han fet aquesta legislatura a càrrec del pressupost del Pla de Barris ha
estat l’entrada i adequació de l’Ajuntament de
la Selva del Camp per
permetre l’accés a les
persones amb dificultats
de moviments.

A la Casa de la Vila s’ha
desenvolupat l’acció de
supressió de barreres
arquitectòniques per
tal d’adaptar-les a les
normatives actuals
d’accessibilitat als espais
públics
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ració i es construí una portalada de
pedra picada amb l’escut de la vila
a la dovella central. Al setembre del
2011, l’Ajuntament va impulsar unes
obres de reconstrucció valorades en
prop de 8.000 euros.
També a la Casa de la Vila i a través
del Pla de Barris es va desenvolupar l’acció de supressió de barreres
arquitectòniques a la amb un cost
total de 8.129,38€ per tal d’adap-

ESPECIAL LA SELVA DEL CAMP
tar-les a les normatives actuals
d’accessibilitat als espais públics. A
través de l’obra es va eliminar l’escala existent per accedir a l’edifici
col·locant-hi una rampa i una barana així com una porta d’obertura
automàtica.
L’últim trimestre de l’any 2011, a través del Pla de Barris, es va crear
un aparcament dissuasori al Pati de
l’Ateneu (c. Clavegueres) per facilitar l’accés peatonalitzat al nucli antic de la Selva del Camp.
Pisos socials
El Pla de Barris també destina part
del seu pressupost a millores destinades a la cohesió social del municipi. Fruit d’un conveni de cessió de
dos habitatges privats amb l’Ajuntament, a principis de 2014 s’arranja el primer dels dos habitatges
cedits, el qual ja està a disposició
i actualment ocupat per aquelles famílies que els Serveis Socials municipals determina. Actualment s’està
arranjant el segon dels habitatges
cedits per donar una major cobertura a aquelles famílies amb greus
dificultats econòmiques.
L’obra més significativa d’aquesta legislatura ha estat la construcció de la nova plaça Portal d’Avall,
un projecte finançat entre el Fons
Feder i el Pla d’Acció Municipal al
50% i que va tenir un cost d’adjudicació de 387.200 euros que va
realitzar l’empresa local Constècnia
3 SL en un projecte al qual s’hi van
presentar vuit empreses. L’objectiu
principal de l’obra que permet ara
un millor accés al Nucli Antic era
afavorir la circulació a peu i rodada eliminant les barreres arquitectòniques existents. També s’hi ha
realitzat les modificacions i millores de les instal·lacions existents
d’aigua potable, enllumenat, baixa
tensió, telecomunicacions i sanejament i nova construcció de la xarxa
de pluvials al carrer Tarragona, així
com una xarxa provisional per la
col·locació de fibra òptica en un futur. Aquesta plaça es va inaugurar el
passat 29 de desembre en un acte
que va comptar amb la presència
del conseller, Francesc Homs.

En aquestes imatges es poden veure les obres que s’han fet a la font de la mitja vila i
també un aparcament que s’ha recuperat al nucli antic de la Selva.
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Constècnia reforma la
plaça del Portal d’Avall
de la Selva del Camp
L’empresa de la Selva del Camp
Constècnia 3 SL (www.constecnia.
com) ha estat l’encarregada en els
darrers quatre mesos de l’any 2014
d’executar les obres de reforma de
la plaça Portal d’Avall de la Selva
del Camp i també la pavimentació i
reforma d’un tram de carrer Tarragona que connecta directament amb
aquest plaça. El principal objectiu
d’aquesta reforma, impulsada per
l’Ajuntament de la Selva del Camp
i finançat pel Pla d’Acció Municipal
(PAM) de la Diputació i els fons
Feder al 50%, era afavorir la circulació a peu i rodada eliminant les
actuals barreres arquitectòniques
d’aquest espai que dóna accés a
bona part dels vehicles o vianants
que volen accedir al nucli antic a
través del carrer Major. Aprofitant
aquesta remodelació de la plaça i
el seu entorn també s’han executat
les modificacions i millores de les
instal·lacions existent d’aigua potable, enllumenat i sanejament, així
com el nou traçat de les aigües de
pluja deixant en previsió per la futura remodelació del Raval de Sant
Rafel.

La constructora selvatana també s’ha encarregat de
reformar el tram del carrer Tarragona que connecta
amb aquesta plaça que dona accés al nucli antic

A la part superior, la plaça Portal d’Avall després de la reforma. A la part inferior, la plaça
tal i com estava fins a l’actualitat.

L’objectiu d’aquesta
reforma era afavorir la
circulació a peu i rodada
eliminant les actuals
barreres arquitectòniques
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L’estat de la Plaça del Portal d’Avall
abans de la reforma estava força
deteriorat: El paviment de la plaça
es trobava en mal estat degut als
danys realitzats per les arrels dels
arbres existent i el propi deteriorament del material pel transcurs

ESPECIAL LA SELVA DEL CAMP
del temps. La plataforma
de la plaça estava aproximadament a uns 80 cm
d’alçada més elevats que
el paviment de l’avinguda
Puig i Ferrater, en el punt
més desfavorable, i per
poder entrar a la plaça s’hi
havia d’accedir per unes
escales situades a cada
lateral. Com a conseqüència de la seva situació,
aquesta plaça provocava
col·lapses en la circulació i
també dificultats de maniobra en els transports públics. Per aquest motiu, el
projecte redactat per l’arquitecte Aleix Cama Torrell
ha contemplat la ubicació
de la plaça adossada a la
cantonada del carrer Tarragona, preveient aquest
carrer sense circulació de
vehicles, el que suposava
augmentar l’amplitud de
la zona viària en l’avinguda de Puig i Ferrater i el
Raval de Sant Rafel, al mateix temps que millorava l’ordenació del trànsit. El nou disseny de la
plaça també ha eliminat les barreres
arquitectòniques actuals com a resultat de la reducció de la rasant de
la plataforma, habilitant d’aquesta
manera l’accés peatonal sense dificultats de superar esgraons.
Constècnia 3 SL va ser l’empresa
que es va emportar la licitació de
l’obra a través d’un concurs públic
amb un pressupost d’execució de
387.000 euros. La reforma de la
plaça Portal d’Avall, que tenia un
termini d’execució de 4 mesos, ha

comportat la instal·lació a la plaça
unes lloses de formigó de diferents
dimensions mentre que al carrer
Tarragona s’ha optat per llambordins de formigó.
Nova il·luminació i jardineria
En quant a il·luminació, s’ha instal·
lat un sistema de lluminàries LED
que garanteixen un consum baix,
una bona uniformitat i un nivell
d’iluminació adequat. Les lluminàries escollides han estat les V-Max de
Carandini que van ser seleccionades
pel seu disseny novedós i per la ver-

satilitat en el seu manteniment, ja que els mòduls
de leds son substituïbles i
els drivers també, assegurant d’aquesta manera un
òptim manteniment de la
lluminària.
El projecte de reforma també contemplava una renovació total de la jardineria.
Es van retirar els arbres
existents, 7 desmais, prèvia poda per poder fer el
transplantament en un altre àmbit del municipi i es
van incorporar 6 magnòlies
per les jardineres laterals, i
dos roures per les jardineres centrals.
A la plaça s’ha col·locat
una font i al seu voltant
bancs de fusta. En tot el
perímetre de la plaça s’han
col·locat estratègicament
els elements de mobiliari
urbà com bancs, pedrissos,
papereres, una font, jardineres altes, aparcabicicletes i el tòtem d’informació
del Pla de Barris.
El projecte executat per l’empresa
Constècnia 3 SL contemplava l’eliminació de les barreres arquitectòniques de manera que s’ha millorat
l’accés a la plaça. El motiu central
és un espai per conversar al voltant d’un arbrat de certa dimensió i
d’una il·luminació enfatitzada, convertint-se en un veritable portal al
mateix temps que es pauta el fluxe
peatonal de l’avinguda Puig i Ferrater i del carrer de Tarragona cap al
Raval de Sant Rafael i cap al carrer
Major.

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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COJUNTURA ECONÒMICA

Tarragona tanca el 2014 amb més
de 92.000 persones a l’atur
Per sectors, l’ocupació cau en termes trimestrals en tots els sectors d’activitat
amb l’excepció del sector de la construcció
La demarcació de Tarragona ha tancat l’exercici del 2014 amb 92.300
aturats, cosa que suposa 6.000
desocupats més que el tercer trimestre. Tot i aquest repunt trimestral, en termes anuals l’atur cau a
Tarragona de 20.700 persones en
relació amb el quart trimestre del
2013, segons l’Enquesta de Població Activa. Aquest comportament
trimestral a l’alça de l’atur enfila la
taxa d’atur fins al 23,12%, més de
dos punts percentuals per sobre del
tercer trimestre (20,78%) però 3,53
punts més baixa que el desembre
del 2013 (26,65%). Els ocupats el
quart trimestre a Tarragona es van
situar en 307.100 treballadors,

22.000 menys que el tercer trimestre i 7.500 ocupats més que el quart
trimestre del 2013.
Per sectors, a Tarragona l’ocupació
cau en termes trimestrals en tots
els sectors d’activitat amb l’excep-

En termes anuals,
l’ocupació creix de 7.500
persones a Tarragona i
augmenta en els sectors
de la indústria i en
els serveis i cau en el
sector de la construcció i
l’agricultura
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ció del sector de la construcció.
En el sector de l’agricultura (2.600
llocs de treball menys), a la indústria (-1.200 ocupats) i en els serveis
(-18.900 llocs de treball). Per contra,
el sector de la construcció veu augmentar el seu nivell d’ocupació el
quart trimestre en 700 treballadors
en relació amb el tercer trimestre.
En termes anuals, l’ocupació creix
de 7.500 persones a Tarragona i
augmenta en els sectors de la indústria i en els serveis mentre cau
en el sector de la construcció i
l’agricultura. Els serveis augmenten
l’ocupació en l’últim any en 3.900
persones i la indústria en 8.100 persones.

ACTUALITAT REUS

Comencen les obres per equipar
l’aparcament de Metrovacesa
L’empresa Atrian Technical Services ha rebut l’encàrrec per un pressupost
de 2’1 milions d’euros i un termini d’execució de 5 mesos
L’Ajuntament de Reus, a través de
l’empresa Reus Mobilitat i Serveis,
ha adjudicat el projecte d’instal·lacions de l’aparcament subterrani
del centre comercial a l’empresa
Atrian Technical Services SA per un
pressupost de 2,1 milions d’euros.
Les obres, que tenen un termini
d’execució de 5 mesos, està previst
que comencin a principis de febrer.
Fins a 14 empreses instal·ladores
es van presentar al concurs per als
treballs d’execució de les instal·
lacions de l’aparcament subterrani
de 858 places del centre comercial
de Metrovacesa. La mesa de contractació va adjudicar el projecte
a Atrian Technical Services SA a finals de desembre, per un import de
2.120.283,30 euros. Atrian és una
empresa especialitzada en instal·
lacions i manteniments d’edificació i
industrials amb delegació al Polígon
Industrial Constantí. Entre d’altres
referències: és l’actual mantenidora

de la T1 de l’Aeroport de Barcelona,
va realitzar les instal·lacions de la
facultat de lletres de la URV i actualment està remodelant l’enllumenat
d’emergència de l’estadi Olímpic.
Equipament
L’equipament del pàrquing incorporarà totes les característiques dels
aparcaments de la xarxa municipal:
senyalització de places lliures, pantalles als accessos amb informació
de l’ocupació de cada sector, mòduls d’accés de vianants a través
d’escales i ascensors, etc. L’aparcament s’ha projectat de manera que
podrà funcionar de manera independent del centre comercial, tant
pel que fa a horaris, com a la gestió
de les instal·lacions.
El regidor de Promoció Econòmica i
Ocupació, Marc Arza valora positivament el compliment de terminis en
l’inici d’obres de l’aparcament i va
destacar la importància de l’acord

per la gestió municipal de l’equipament: «El pàrquing del centre
comercial s’afegirà a la xarxa pública d’aparcaments, amb la garantia
d’eficiència que això comporta i la
comoditat per a l’usuari gràcies a
un sistema de gestió centralitzat
que ja ha demostrat la seva eficàcia
i un servei avalat per 25 anys d’experiència.»
Descripció de l’aparcament
L’aparcament ocupa una superfície
aproximada de 26.000 m2 repartits
en dues plantes, amb 407 places
al soterrani -2 i 451 al soterrani -3,
amb un total de 858 places que superen en la seva totalitat les mides
mínimes exigides (2,20 x 4,50 m).
A més, a cada planta hi haurà places adaptades per a persones amb
mobilitat reduïda.Tindrà dos accessos i dues sortides per a vehicles
a l’avinguda de Marià Fortuny i a
l’avinguda de Sant Jordi.

ARD

STUDIOCLIMA S.L.

WWW.ARDSTUDIOCLIMA.CAT

AIRE ACONDICIONADO – CALEFACCIÓN – VENTILACIÓN
FRIO INDUSTRIAL – EFICIENCIA ENERGÉTICA
ENERGÍAS RENOVABLES – SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
C/ Pere Calders Nº 14, Polígon Industrial Agro-Reus, 43206 REUS

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

TEL.

9 7 7 . 3 1 0 . 1 2 2

MOV.

6 4 5 . 3 0 . 8 9 . 3 6

ard@ardstudioclima.cat

Especialites en reformes
i manteniments

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
alegre@instalalegre.com

C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
43206 REUS
Telf.- 977.326.179
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cbr@grup-clau.cat
www.grupclau.cat

ACTUALITAT EMPRESES

L’empresari Ferran Teixidó Pont,
nou president d’Activa Mútua
El director general d’Indústries Teixidó substitueix a José Domingo Valls
Lloret, qui ha ocupat aquest càrrec els últims quatre anys
Activa Mútua compta amb nou President des del passat 1 de gener:
Ferran Teixidó Pont, reconegut empresari català, Director General d’Indústries Teixidó, especialitzada en
decoletatge i mecanitzats de gran
precisió i que compta amb una
avançada tecnologia que li ha permès destinar el 96 per cent de les
seves vendes a l’exportació; disposa d’una plantilla de 450 treballadors.
Teixidó, llicenciat en Administració
d’Empreses i MBA per ESADE, afronta aquest nou repte professional en
un moment de grans expectatives
en el sector mutualista espanyol
com a conseqüència de l’entrada en
funcionament de la Llei de Reforma del Règim Jurídic de les Mútues
d’Accident de Treball.
Noves estratègies
El seu mandat coincidirà, per tant,

El nou president d’Activa Mútua, l’empresari Ferran Teixidó.

amb l’aplicació de noves estratègies, productes i serveis amb els
quals incrementar la qualitat, la
competitivitat i l’atractiu de l’Entitat. Activa figura en el lloc número
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9 en el rànquing, amb uns ingressos en 2014 propers als 300 milions
d’euros i uns resultats mitjans superiors al del sector (segons dades
provisionals, es destinaran a les diferents reserves més de 25 milions
d’euros). L’Entitat dóna cobertura a
més de 64.000 empreses i protegeix a 502.000 treballadors.
Activa Mútua disposa de 73 delegacions, 32 centres assistencials
propis i dues clíniques, una pròpia
i una altra mancomunada. Així mateix, s’han produït diferents variacions en la composició de les vicepresidències, quedant de la següent
manera: Josep Nogués Marsal, vicepresident primer; José Domingo
Valls Lloret, vicepresident segon i
Josep M. Montañola Vidal, vicepresident tercer. Miquel Àngel Puig
Tàrrec és el Director Gerent des del
2011.

L’optimista
L’ajudant de l’aparellador
Jordi Suárez, periodista.

Quan era jovenet, el meu pare, apare- del pare plànols en progrés que plasmallador de professió, ens portava al meu ven tot allò que havíem estat mesurant
germà i a mi a visitar finques o edifi- i apamant m’ajudava a entendre que per
cis en construcció perquè l’ajudéssim a assolir el resultat final de l’obra acabada
prendre mesures, carretejar el taquíme- havien de passar molts dies. A vegades,
tre o aguantar la mira (una llarga barra al cap d’uns mesos, tornàvem a l’edifici
mesuradora que calia sostenir des de la i descobria meravellat com on abans no
llunyania mentre ell aplicava el teorema hi havia res o allà on havíem recorregut
de Pitàgores per calcular distàncies i su- l’esquelet d’un casalot esventrat ara hi
perfícies). Aquelles sortides normalment havia un xalet a punt de pintar o una
eren en cap de setmana o festius i no bonica casa de poble reformada.
sé per què les associo sempre a èpo- Avui la professió d’aparellador també ha
ca d’exàmens: el pare devia pensar que entrat en la dimensió de les noves tecnecessitàvem esbargir-nos una mica de nologies i moltes de les tasques abans
l’estudi i aprofitava una estona per treu- manuals i pacients ara es poden fer amb
re’ns a passejar. Aparentment, es tracta- un petit aparell digital capaç de trasllava de sortides avorrides, en què havies dar la informació a un ordinador i conde fer tasques mecàniques tot obeint vertir-les directament en un plànol.
les indicacions del pare. Tot plegat ana- Tinc la sensació que l’obsolescència
va amanit amb contínues anotacions del programada amb què els fabricants ens
pare en una llibreta plena de números empenyen a canviar i actualitzar mòbils,
incomprensibles per mi i croquis dibui- programes, ordinadors, impressores...
xats al moment que acabaven esdeve- així com el deliri consumista, fa que
nint un autèntic plànol del terreny o ha- cada cop estiguem menys habituats a
gaudir del pas del temps, de les relabitatge que calia reformar.
Sovint aquestes sortides eren a pobles cions interpersonals i de les vivències
o zones rurals, on jo descobria perso- directes d’allò que ens envolta. Què
volen que els digui:
nes amb accents i
fa temps que he
converses que em
renunciat a ser un
sorprenien, i també La professió d’aparellador
“modern” i em sento
paisatges
solitaris també ha entrat en la
més proper a la mique sempre em semrada tranquil·la vers
blaven de gran be- dimensió de les noves
allò que necessita
llesa.
tecnologies i moltes
néixer, créixer i acaAmb
el
temps,
de
les
tasques
abans
bar-se (en definitiva,
m’adono que aqueconstruir-se).
Una
lles sortides em van manuals i pacients ara es
mirada romàntica, en
aportar certa cons- poden fer amb un petit
extinció, com la feina
ciència del valor de
aparell
digital
capaç
de
d’aquell aparellador
l’esforç, la paciència i
artesanal que coneila bellesa del paisat- traslladar la informació a
ge i els nostres poun ordinador i convertir-les xia al mil·límetre (literalment) les obres
bles. El fet de veure
directament
en
un
plànol.
que feia.
cada dia al despatx
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ACTUALITAT REUS

L’acord entre CiU i Ara Reus permet
l’aprovació dels pressupostos
El nou escenari fa incrementar el pressupost consolidat de l’Ajuntament de
Reus en 990.000 euros, i el situa en 344 milions d’euros
El regidor d’Hisenda i Recursos Generals, Joaquim Enrech, i el portaveu del grup municipal d’Ara Reus,
Jordi Cervera, van signar el passat
15 de gener l’acord per possibilitar
l’aprovació dels pressupostos municipals de 2015, que finalment va tenir lloc uns dies més tard. L’acord es
va incorporar a la proposta que el
Govern va portar a votació del ple
de l’Ajuntament del 23 de desembre i que va haver de retirar-se ja
que l’alcalde Pellicer no va obtenir
el suport de les altres formacions.
La nova proposta de pressupostos
manté els grans eixos de la proposta inicial: Segons el govern són
indiscutiblement socials, demostren
més sensibilitat amb qui més pateix
la crisi, fomenten l’activitat econòmica, la generació d’ocupació i el
comerç local, demostren l’èxit de
l’operació de Metrovacesa i confirmen el sanejament de la situació
econòmica i financera. Finalment,
els pressupostos de 2015 van ser
aprovats amb els vots de CiU, les
abstencions del PP i d’Ara Reus, i
els vots en contra del PSC i la CUP.
Nou marge pressupostari
Els acords del consell de ministres
que prorroguen un any la carència
en el pagament del deute del Pla
d’Ajust i que fixen en el 0% l’interès
del deute van obrir un marge per

A l’esquerra, l’alcalde de Reus Carles Pellicer. Al seu costat, el regidor i líder del partit
independent Ara Reus Jordi Cervera.

reiniciar les negociacions entre el
Govern i els grups municipals.
El nou escenari fa incrementar el
pressupost consolidat de l’Ajuntament en 990.000 euros, i el situa en
344.561.855,22 euros. I, a la vegada, permet mobilitzar recursos per

Els pressupostos de 2015
van ser aprovats amb
els vots a favor del grup
municipal de CiU, les
abstencions del PP i d’Ara
Reus, i els vots en contra
del PSC i de la CUP

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

646 511 780
info@aisladur.com
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un valor total de 2.775.000 euros.
El nou pressupost representa
990.000 euros més respecte la proposta del desembre. Són els diners
que l’Ajuntament de Reus ingressarà de més provinents de la participació de la ciutat en la recaptació dels
tributs de l’Estat. En canvi, la nova
proposta preveu un estalvi en el
pagament d’interessos d’1.285.000
euros respecte la proposta inicials i
es preveu un estalvi en l’amortització de crèdits per valor de 500.000
euros. La suma de nous ingressos i
partides alliberades permet mobilitzar nous recursos per un valor total
de 2.775.000 euros i destinar-los a
noves despeses.

FORMACIÓ

La FLC forma 75.000 treballadors
de la construcció l’any 2014
Les dades suposen un increment del 14% respecte el 2013 dels professionals
que han participat en els cursos impartits per la Fundación Laboral
Un total de 76.041 treballadors de
la construcció es van formar l’any
passat amb la Fundación Laboral de
la Construcción, un 14% més que el
2013, quan la institució paritària va
formar a 66.570 persones. L’entitat
paritària del sector va impartir més
de tres milions d’hores de formació
al llarg de tot l’any 2014.
Un 45% de la formació impartida
correspon a la venda privada de
cursos per part de la Fundación,
que ha hagut de reorientar la seva
estratègia comercial en els últims
anys, des que va començar la crisi
econòmica i les subvencions públiques per a la impartició de cursos
gratuïts es van veure dràsticament
reduïdes.
Així, el Pla estatal de formació subvencionada per la Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació
tan sols va representar l’any passat
un 20% sobre el volum total de la
formació impartida per l’entitat paritària. Els cursos impartits als treballadors de la construcció finançats a través dels plans autonòmics
van suposar un 29% i, finalment, la
formació que s’imparteix en matèria
de prevenció de riscos laborals amb
finançament propi va representar
un 7%.
El perfil del treballador
La majoria dels treballadors formats
eren homes (96%), amb edats com-

Enrique Corral, director general de la FLC.

L’entitat paritària del
sector va impartir més
de tres milions d’hores
de formació al llarg de
2014, amb un important
increment de l’activitat a
Cantàbria, el País Valencià
i Navarra

preses entre els 26 i els 55 anys
(87%), encara que en 2014 també
va destacar un augment dels més
joves: un 8% (més de 6.000), d’entre 16 i 25 anys, es van formar amb
la FLC, el que podria respondre al
canvi de tendència entre els joves
que en el boom es van llançar a
treballar en la construcció gairebé
sense formació i que ara aprofiten
per formar-se i especialitzar-se.De
fet, el 63% del total dels treballadors formats (gairebé 48.000) estava en situació d’atur, i el 16% (més
de 12.000) eren estrangers.
Per comunitats autònomes, el País
Valencià és el que va experimentar un major creixement en nombre
d’alumnes respecte a 2013, amb
un 41% més d’alumnes, passant
de 5.371 alumnes formats en 2013,
a 9.053 el 2014, seguida de Cantàbria, amb un increment del 31%,
passant de 3.391 alumnes el 2013,
a 4.907 el 2014, i de Múrcia (35%),
que va passar de 756 alumnes el
2013, a 1.172 l’any passat.
En nombres absoluts, sobre els
76.041 alumnes de la Fundació
Laboral de tot l’any 2014, Madrid
(12,9%) és la comunitat autònoma
amb més treballadors de la construcció formats (9.825); seguida del
País Valencià (11,90%), on es van
formar 9.053 treballadors; Andalusia (11,21%), amb 8.529 alumnes;

EXCLUSIVES
Finestres de pvc
Perfileria Kömmerling, certificat AENOR

Tots els complements per les finestres
Portes de garatge Hörmann

CONTENIDORS

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

Galícia (9,9%), amb 7.557 alumnes,
i Catalunya (6,7%), amb 5.164 alumnes.
Més hores
Pel que fa al repartiment territorial, sobre un total de més de tres
milions d’hores impartides per la
Fundación Laboral en 2014, Galícia es va situar al capdavant, amb
525.000 hores (17,5%), seguida de
Madrid, amb 432.000 hores impartides (14,4%), i Andalusia, on la Fundación Laboral va impartir 297.000
hores de formació en 2014 (9,9%).

Un 45% de la formació
impartida correspon
a la venda privada de
cursos per part de la
Fundación, que ha hagut
de reorientar la seva
estratègia comercial en els
últims anys

En què es formen més els treballadors
de la construcció?
El curs de Prevenció de Riscos Laborals per Obra va ser el més impartit durant l’any 2014, amb 17.317 alumnes a tot Espanya, el que va
representar més del 22% del total. A continuació van seguir: el de Nivell Bàsic de Prevenció en Construcció, amb 4.470 alumnes (5,9% del
total); PRL per a treballs de paleta part específica, amb 4.360 alumnes
(5,7%), i el curs de Formació inicial en prevenció de riscos laborals o
Aula Permanent, amb 3.509 alumnes (4,6%).
Per àrees temàtiques, el 76% dels treballadors de la construcció formats amb la Fundación Laboral l’any 2014 ho va fer en alguna matèria
relacionada amb la Seguretat i salut laboral (57.892 alumnes), seguits
dels que ho van fer en algun curs d’oficis i professions (19% 14.707).
No obstant això, si es mesura en termes d’hores impartides en 2014,
els cursos d’oficis i professions aglutinen el 52% de les mateixes
(1.620.309), superant als de Seguretat i Salut Laboral, que van representar un 40% (1.225. 602 hores).
En termes interanuals, cal destacar
el creixement de l’activitat formativa
registrada a Cantàbria, on la Fundació va incrementar l’any passat
les seves hores impartides en un
91%, passant de 102.000 hores im-

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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partides el 2013, a 195.000 el 2014.
També cal subratllar els increments
d’hores impartides en 2014, pel que
fa a 2013, registrats a País Valencià (40%), Navarra (37%), Catalunya
(34%) i Múrcia (26%).

INFRAESTRUCTURES

Mig milió de metres quadrats de
zona residencial junt a BCN World
El planejament urbanístic que ha presentat el Govern Català contempla que
els complexos integrats puguin tenir fins a 25 pisos d’alçada
El planejament urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vilaseca i Salou, on es projecta el macrocomplex BCN World, preveu un
increment del sostre residencial orientat als usos turístics. El pla vigent
des del 2006 inclou 386.000 metres
quadrats de sostre residencial a la
zona sud -ubicada entre la carretera que uneix Salou amb Tarragona
i la costa-. Ara el Govern català ha
presentat un nou pla, que preveu
aprovar-se definitivament al juliol, i
que limitarà en aquest àmbit el sostre d’ús estrictament residencial a
280.000 metres quadrats i en preveu 218.000 més d’ús “múltiple”,

18

gener 2015

INFRAESTRUCTURES
tant residencial com turístic. També
s’ha avançat que els complexos turístics dels diferents resorts tindran
fins a 25 pisos d’alçada.
El Govern vol reforçar els usos turístics de les 495 hectàrees de la
part sud del CRT compresa entre
la zona que acollirà els complexos
amb hotels, casinos, centres comercials i botigues, i la costa. “Injectem
un esperit de més turisme i hotels”,
va resumir el conseller d’Economia,
Andreu Mas-Colell, després d’haverse reunit a Tarragona amb representants dels àmbits econòmic, social i
institucional del territori, i posteriorment a Vila-seca i Salou amb els
membres del CRT.
Els canvis dibuixats en el planejament urbanístic es produeixen després que la Generalitat assumís al
desembre el rol de promotor del
projecte i gestor de sòl durant 21
mesos, arran la renúncia de Veremonte a exercir l’opció de compra
dels terrenys, que són propietat de
‘la Caixa’. Així, dels 386.000 metres
quadrats de sostre residencial -uns

2.500 habitatges- que preveu el
planejament vigent en aquest àmbit
sud ja urbanitzat, es passarà a una
doble combinació: 280.000 metres
quadrats d’ús residencial i 216.000
d’usos hotelers i residencials, on
també s’hi inclouen apartaments i
altres fórmules de l’àmbit turístic.
Aquesta “flexibilitat” d’usos que
s’impulsa, segons el Govern, per potenciar l’activitat turística a la zona
sud del CRT, permetrà que també
s’hi puguin ubicar resorts amb casino en futures adjudicacions de llicències. A hores d’ara, les úniques
empreses que, un cop superada la
primera fase del concurs, opten a
una autorització per a la instal·lació
i explotació de casinos del joc són
el grup Perelada, Melco, Veremonte-Hard Rock i Melco-Veremonte.
Malgrat tot, el Govern pretén que
el desenvolupament inicial del projecte i els complexos amb casino es
concentrin a les 150 hectàrees que
gestiona des de finals d’any -coneguda com la “banana”-, entre PortAventura i la carretera C-31b.
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El Govern no pot
utilitzar el nom
BCN World
El conseller Mas-Colell va admetre fa uns dies que, durant
la reunió amb els membres del
CRT, no s’ha utilitzat la nomenclatura de ‘BCN World’, el nom
amb què Veremonte promocionava el projecte. “Ja no l’estem
utilitzant, però jo no donaria
res per fet de cara al futur. Els
professionals hauran de seure,
pensar-s’ho i estudiar quines
poden ser les marques que ajudin el projecte perquè triomfi”,
va afegir el titular d’Economia.
El conseller va recordat que els
operadors realitzaran una inversió mínima inicial de 300 MEUR
i que també caldrà veure quines
marques són les que consideren
més adients per als projectes
que presentin.

INNOVACIÓ

Impuls al concepte Smart City per
millorar els serveis als ciutadans
La concepció smart city s’emmarca en l’adopció de mesures basades en la
tecnologia per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans
A través de la innovació i
l’ús de les noves tecnologies, l’Ajuntament de Reus
està treballant en la implementació de nous projectes destinats a millorar
el servei que es presta a
la ciutadania i que encaixen amb la concepció
Smart City. En aquest marc
de treball, l’Ajuntament
de Reus impulsa la marca ReuSmartCiy per identificar el conjunt de les
accions amb valor smart.
La concepció smart city
s’emmarca en l’adopció de mesures
basades en la tecnologia per millorar la qualitat de vida dels seus
ciutadans; les ciutats intel·ligents
són ciutats més habitables i sostenibles, gràcies a l’aplicació de solucions innovadores per a una gestió més eficient i de qualitat dels
serveis. En l’actualitat, l’Ajuntament
de Reus ha identificat els projectes
d’Smart City, la meitat dels quals
ja estan plenament implantats i els
restants, amb projecte iniciat, amb
la previsió que s’executin durant
l’any 2015. Els projectes es desenvolupen en àmbits com l’atenció a
les persones, la mobilitat, l’econo-

mia, la promoció, la cultura,
l’energia el cicle de l’aigua i
el medi ambient i la salut.

El regidor Marc Arza, durant la presentació
de la marca Reus Smart City.

L’Ajuntament ha identificat
els projectes d’Smart
City la meitat dels quals
ja estan plenament
implantats i els restants,
amb projecte iniciat, amb
la previsió que s’executin
durant l’any 2015
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Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

Propostes pioneres
En l’àmbit dels Serveis Socials, l’Ajuntament ha estat
pioner en el desenvolupament de l’iSAD, per millorar
el Servei d’Atenció Domiciliària destinada a persones que
tenen l’autonomia limitada.
L’iSAD va ser un projecte pilot
desenvolupat per AMERSAM i
ja ha estat exportada. Els treballadors familiars presten el
servei d’ajuda domiciliària amb un
aparell PDA que els permet estar
en contacte permanent amb l’organització que gestiona el servei i
comunicar immediatament les incidències del servei, les contingències que afecten l’usuari, planificar
l’agenda, etc… Les comunicacions
electròniques permeten registrar
automàticament les dades que poden ser tractades informàticament.
El desenvolupament de ReuSmartCity és fa en un context global
d’aposta per la innovació amb exponents com el Clúster TIC Catalunya Sud, l’associació impulsada pel
sector públic I liderada pel sector
privat amb el suport de la URV.

www.andamiostejeda.com

C/ Serè nº 4, urb. Planes del Puig
43392 Castellvell del Camp

Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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CAMP DE TARRAGONA

La Diputació col·laborarà en la
construcció del Museu Casteller
L’ens aporta a l’Ajuntament de Valls 1.225.000 euros al finançament d’aquest
equipament, que s’afegeixen als 400.000 concedits pels avantprojectes
En un acte celebrat al Saló de Plens
del consistori vallenc, el president
de la Diputació, Josep Poblet, i l’alcalde de Valls, Albert Batet, van signar el conveni que regula la concessió de l’aportació per part de la
Diputació d’1.225.000 euros a les
obres de l’equipament del futur Museu Casteller de Catalunya que s’ha
de construir a Valls. Aquest import
s’afegeix als 400.000 euros que
l’ens interprovincial ja va concedir
l’any 2009 per als treballs de redacció dels avantprojectes inicials. Així,
l’aportació total de la Diputació
serà d’1.625.000 euros.
El Museu Casteller es construirà a
tocar de la plaça del Blat, en concret
a l’àmbit del carrer Espardenyers
del Barri Antic, un espai que l’Ajuntament ha enderrocat en els últims
mesos com la primera de les fases
d’execució material del projecte.
Les obres de construcció de l’edifici
del Museu Casteller, que es preve-

El president de la
Diputació de Tarragona.
Josep Poblet, saluda
l’alcade de Valls, Albert
Batet, al costat d’Albert
Vallvé, responsable de
Cultura de l’ens supracomarcal.

Les obres de construcció
de l’edifici del Museu
Casteller, que es preveuen
iniciar en els propers
mesos, suposaran una
inversió de 3.789.000
euros

uen iniciar en els propers mesos, suposaran una inversió de 3.789.000
euros com a part d’un projecte que,
sumant-hi les obres d’enderroc, la
urbanització de l’entorn i l’equipament museogràfic, compten amb un
pressupost global de 6,3 milions
d’euros. El Museu Casteller l’impulsa un consorci integrat pel departament de Cultura de la Generalitat,
la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Valls i la Coordinadora de
Colles Castelleres de Catalunya.

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.
Oficinas, Talleres y Exposición:
C/ Tetuán, 1 (Esq. Av. Carrilet) - 434205 REUS
e-mail: ifa@ifa.cat
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Tel. 977 75 46 44
Fax: 977 75 49 00

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

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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BAIX CAMP

………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

L’hospital medieval
de l’Hospitalet es
convertirà en un
centre de visitants
En breu s’iniciaran les obres per
adequar l’espai i convertir-lo en un
centre cultural i de difusió turística
L’Àrea de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha promogut un projecte
de museïtzació de hospital medieval de l’Hospitalet,
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Per durlo a terme, va licitar la redacció d’un projecte executiu
de museologia i museografia de l’antic hospital del Coll
de Balaguer com a centre de visitants i a finals del
mes d’abril de 2014 va adjudicar-la a l’empresa KulturaIdees i Estratègies per al Patrimoni SL per un import
d’uns 36.000 euros. La proposta elaborada per aquesta empresa planteja la creació d’un centre de visitants
a l’antic hospital que doti de significació cultural no només el recinte monumental sinó també el seu entorn;
i que continuï acollint l’activitat de la Sala Infant Pere,
on habitualment s’organitzen actes i exposicions. Precisament, per compatibilitzar els diferents usos d’aquest
espai, es preveu una museografia versàtil i poc colonitzadora en aquesta sala de la planta baixa. Pel que fa a
l’estructura del nou equipament cultural municipal, hi
ha previstes dues plantes: la planta baixa, on s’ubicarà
la recepció i s’explicarà el monument en relació amb la
plana del Coll de Balaguer, un indret estratègic des de
temps antics; i la primera planta, on s’incidirà sobre el
concepte d’hospital en l’època medieval.
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OBITUARI

Mor l’artista escultor reusenc
Ramon Ferran als 87 anys
Conegut per la seva obra pública amb peces com ‘La dona treballadora’, ‘El
monument a la sardana’ o ‘Els llapis’ i per ser el ‘pare’ dels gegants de Reus
El dimecres 2 de gener va morir a
l’edat de 87 anys l’artista escultor,
medallista i gravador Ramon Ferran
Pagès. Creador d’infinitat d’obres
que vesteixen la ciutat. Ferran va
ser regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus (1979-1983).
Aprenent al taller de l’escultor Pau
Figueras, es va formar inicialment a
l’escola d’art del Centre de Lectura,
on va tenir com a mestres a Modest Gené d’escultura, Lluís Ferré de
dibuix, Ferré Revascall de pintura,
Pere Vidiella d’anatomia i Emili Argilaga de perspectiva. Va exposar les
seves primeres obres al “VII Saló
d’Artistes locals”. El 1947 va ingressar, becat per la Diputació de Tarragona, a l’Escola Superior de Belles
Arts de Sant Jordi, Facultat de Belles
Arts de Barcelona, on es llicencià en
escultura i gravat.
Va participar en moltes exposicions
de pintura, gravat i medallística a
ciutats de tot el món: Madrid, Barcelona, París, Anvers i Liège (Bèlgica), Cracòvia (Polònia), Vancouver
(Canadà), São Paulo (Brasil), Stuttgart (Alemanya), Alexandria (Egipte), Tokio i Sapporo (Japó), Bolonya,
Florència, Parma, Milan i Carpi (Itàlia), Cali (Colòmbia) i Caracas (Veneçuela), entre d’altres. Fou membre
corresponent de la Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant Jordi.
Conegut popularment per la seva
obra pública, que a Reus s’ha incrementat aquests darrers anys amb
«La dona treballadora», «El monument a la sardana» o «Els llapis»,
però sobre tot per ser el “pare” dels
nostres gegants (va crear els Japonesos (1956), els Negres (1989) i els
Fadrins (1998), i va refer, reconstruir
i replicar amb saviesa i rigor les cinc
parelles de gegants de Reus.

Va lluitar per crear
l’Escola Taller d’Art de
Reus, de la Diputació de
Tarragona, de la qual en
va ser director (1979), va
aglutinar al seu voltant
els artistes que volien
defugir del clixés més
tòpics i caducats
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Va lluitar per crear l’Escola Taller
d’Art de Reus, de la Diputació, de
la qual en va ser director (1979),
va aglutinar al seu voltant els artistes que volien defugir del clixés
més tòpics i caducats; va influir en
la trajectòria de joves artistes que
començaren la seva carrera els anys
vuitanta; i va contribuir a la recuperació dels ajuntaments democràtics
conduint la regidoria de Cultura en
uns moments sense recursos.

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

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

A proposta d’un antic president i
col·laborador actiu de la nostra Germandat, Miquel Vilella, us mostrem
en aquest número un seguit de programes antics de les festes patronats. En aquesta ocasió es tracta
del programa d’actes de l’any 1948,
on es pot apreciar un seguit d’activitats que és duien a terme durant
la nostra festa patronal.
És interessant de veure que en el

conjunt d’activitats que es realitzaven tenien una elevada participació. A mateix temps aquesta mirada al passat serveix per animar a
les empreses afiliades al Gremi de
la Construcció del Baix Camp i als
que participeu de la Germandat per
mirar de recuperar la Festa Patronal
de Sant Antoni de Pàdua amb una
participació adient a la importància
històrica del Gremi i la Germandat.
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Per aquest motiu us demanem que
si disposeu d’algun programa antic
ens el podeu fer arribar a la seu del
Gremi i així podrem conservar la
memòria de tot plegat.
Uns recordareu i d’altres veurem
que bé que ho feien en el moment
de gaudir de la festa.
Des de la Germandat i La Confraria us desitgem un bon any 2015
a tots.

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

‘La Selva del Camp…
850 anys d'història construint el futur’

Ajuntament de La Selva del Camp
Plaça Major, 4
43470 La Selva del Camp
T. 977 844 007
www.laselvadelcamp.org

