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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
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Entrem plenament a l’any 2015 i sembla que comencen a arribar dades que apunten de
nou a una millora de la situació econòmica del país i en concret de les dades relacionades
amb la construcció, com poden ser les hipoteques o la creació d’ocupació en el sector.
La dada més positiva és l’augment de l’ocupació. L’Enquesta de Població Activa (EPA)
mostra una alça de l’ocupació del 2,7% a la construcció catalana (5.000 persones més
d’un total de 191.900). Per altra banda, el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat
Social s’ha incrementat en un 2% (3.125 treballadors més d’un total de 162.000, dels quals
2.344 del Règim General i 781, Autònoms). No obstant, tenint en compte que des del 2007
s’han perdut més de 250.000 llocs de treball, segons l’EPA, i 200.000, segons la Seguretat
Social, podem qualificar de minsa la recuperació de l’ocupació.
Les dades de l’Institut d’Estadística Espanyol (INE) afirmen que l’any 2014 van signar-se a
Catalunya 30.261 hipoteques, un 0,7% més que l’any anterior. En total, el capital prestat
per constitució de contractes s’ha situat en 3.439.130 MEUR, un 4% més que el 2013. És
la primera vegada en quatre anys que la xifra de préstecs hipotecaris puja. La mitjana de
l’import de préstec hipotecari va ser de 113.649. A les comarques de Tarragona aquesta
xifra d’hipoteques es va acostar a les 3.500. Ara falta que aquesta tendència es mantingui
i tot el sector en pugui sortir beneficiat.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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ENTREVISTA: JOSEP MARIA TOST. ALCALDE DE RIUDECANYES

‘Abans de créixer, encara hem de
digerir alguns habitatges buits’
L’alcalde del municipi apunta que el seu objectiu és consolidar el nucli antic,
acabar els serveis a les urbanitzacions i recolzar el seu potencial turístic
Com ha afectat la crisi econòmica
del país a l’economia de l’Ajuntament de Riudecanyes?
Doncs, que ha tocat fer molta contenció en la despesa, davant d’uns
ingressos molt limitats. Congelació
salarial, reducció de partides de festes, activitats.. Lluitant per mantenir
serveis bàsics deficitaris, i important per nosaltres... Llar d’infants,
menjador escolar.. fent costat als

‘Aquesta legislatura
ha calgut molt de
control sobre la
despesa, optimitzant els
pressupostos i negociant
nous preus’
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comerços, amb el “Compra a casa,
compra a Riudecanyes” o fomentant activitats que portin visitants
al municipi per dinamitzar l’economia, com el Tastaverd, el Rally, la
Cursa Escornalbou, el concert de les
Espelmes o les activitats tot l’estiu.
Riudecanyes no té ingressos provinents de la industria o del turisme,
les administracions superiors han
congelat o reduït les seves aportaci-

ENTREVISTA: JOSEP MARIA TOST. ALCALDE DE RIUDECANYES
ons, desaparegut les grans línies de
subvencions, i sobretot el problema
de la manca de liquiditat. Ha calgut
molt de control sobre la despesa,
optimitzant els pressupostos i negociant nous preus.
I els ciutadans i les empreses comencen a percebre la millora que
les xifres macroeconòmiques apunten?
No, algúns casos, en algun sector
concret potser sí, però en general
no, les empreses van fent, i als veïns que tenim a l’atur costa de trobar feina.
S’han quedat damunt la taula alguns projectes importants per falta
de finançament o per l’efecte de la
crisi econòmica?
Per desgràcia sí, la construcció de
l’Agrobotiga a l’Antic edifici del
“Sindicat” (la Cooperativa Agrària),
avançar més ràpid en la millora dels
carrers del nucli històric i acabar
amb el procés de dotar de serveis
bàsics les dues urbanitzacions. I la
més sentida, acabar l’ampliació de
l’escola Sant Mateu.
Riudecanyes també va viure en el
seu dia un petit boom demogràfic.
Està el poble estabilitzat o encara ni
ha nous empadronaments?
Sí, la proximitat amb Reus o Cambrils i estar en un lloc privilegiat
va atraure nous residents, especialment parelles noves. Ara estem
estabilitzats al voltant dels 1.200
habitants, quant va començar el
boom, l’any 2000 érem 700 habitants, el 2007 vam arribar als 1.000.
Creu que té camí per recórrer el seu
municipi en quant a l’augment de la
població o vostè opta per millorar
els serveis als ciutadans?
El meu objectiu com a Govern és
dotar als ciutadans de Riudecanyes
d’un seguit de serveis bàsics de
qualitat (escola, llar infants, consultori mèdic,..dinamització econòmica, socio-cultural, turística, suport a
les entitats.. I per això cal un mínim
de població, que per nosaltres està

entre 1.400/1.500 hab.). Més no cal.
No aspirem, ni abans ni ara créixer.
Volem consolidar el nucli i acabar
els serveis bàsics a les urbanitzacions.
Creu que Riudecanyes necessitarà
nous habitatges en un futur més o
menys immediat?
Immediat, immediat no. Abans de
créixer hem de digerir alguns habitatges buits existents. I hi ha sòl
programat disponible suficient. I
potser cal pensar com revitalitzem
a mig termini el nucli urbà, davant
el fenomen del tancament de les
cases...
I de cara al futur. Què vol pel seu
poble?
Consolidar la població, acabar els
projectes pendents (ampliar escola,
carrers i serveis urbs), aprofitar turísticament la nostra situació (tenim
al nostre terme el pantà i el Castell
d’Escornalbou, el Centre d’Interpretació del paisatge i de l’oli, estem al
costat Cambrils.) i també volem que

‘Tenim sòl programat
disponible suficient.
Per això cal pensar com
revitalitzem a mig termini
el nucli urbà, davant el
fenomen del tancament de
les cases’
apareguin nous negocis al voltant
del turisme. Volem mantenir el paper de la Cooperativa Agrària com a
motor econòmic, potenciant-la amb
la nova agrobotiga, fer de l’oli un
valor turístic i donar valor a la terra.
Desitjo que no es perdi el dinamisme de les seves entitats socials....
Les reformes pendents de millora
d’alguns indrets del municipi que
vostè apunta les contempla d’una
forma immediata en la propera legislatura o tot dependrà de la situació del país i la col·laboració de les
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institucions provincials o del Govern
de Catalunya?
Sí, per desgràcia sí, tot i que valorarem la via de l’endeutament.
Ho considerem estratègic per evitar
massa demora en els projectes. Tenim un rati del 24% (el màxim legal
és el 110%) que ens ho permetria fer.
En els propers mesos contempla
un projecte amb col·laboració amb
l’Ajuntament de Duesaigües, el de
Riudecanyes, el Consell Esportiu
del Baix Camp i la Comunitat de
Regants del Pantà de Riudecanyes.
Dos pobles veïns es posen d’acord
per tirar endavant un projecte. No
sempre és fàcil i aquí s’ha aconseguit. Com s’ho fa?
Doncs treballant, dedicant-hi temps.
L’avantatge és que portem anys treballant i intentant tirar endavant
projectes conjuntament amb els
municipis que compartim el vincle
emotiu amb el Castell d’Escornalbou: l’Argentera, Duesaigües, Vilanova d’Escormalbou i Riudecanyes.
La Xarxa Solc, el Projecte Ernest...
Tenim clar que el turisme és la nostra indústria. Treballem conjuntament per promoure iniciatives, les
fires que hem arrencat és un clar
exemple, el Tastaverd a Riudecanyes, Muntanyum a Duesaigües, la
Fira de l’Esport a Vilanova i la Fira
de Nadal a l’Argentera, o les trobades de la Baronia al Castell d’Escornalbou que es fa cada estiu. Ens
complementem.
El pantà de Riudecanyes és un símbol pel municipi. Fins ara turísticament no s’havia explotat. Li veu
més possibilitats?
Sí, era una gran llàstima, en vint
anys ho hem intentat tot, ... Però
per fi, gràcies a la iniciativa i el gran
suport tècnic del Consell Esportiu
del Baix Camp, i la Col·laboració de
la Comunitat de Regants farem realitat aquest projecte, que donarà
un gran impuls a la projecció turística dels municipis de la Baronia... I
generi noves oportunitats laborals i
impulsi nous negocis entre els nostres veïns. / Isaac Albesa

ESPECIAL RIUDECANYES

Impulsen un projecte per potenciar
l’ús esportiu i lúdic del pantà
En unes setmanes s’iniciaran les obres del projecte ‘Riudecanyes Aventura’,
que pretén dinamitzar turísticament aquesta zona d’interior del Baix Camp
Potenciar el turisme d’interior al
voltant del pantà de Riudecanyes i
ajudar a la dinamització econòmica
dels municipis que l’envolten és un
dels objectius del projecte Riudecanyes Aventura, que serà realitat en
els propers mesos i s’espera que
estigui plenament en funcionament
el proper estiu.
El divendres 13 de febrer va ser presentat a la sala de la societat recreativa de Riudecanyes el projecte
de dinamització de l’embassament
de Riudecanyes. Aquesta iniciativa
de l’Ajuntament de Riudecanyes,
l’Ajuntament de Duesaigües, la

La xifra estimada de
públic potencial d’acord
amb els estudis de
viabilitat portats a terme,
ronda inicialment les
10.000 persones/any
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comunitat de regants i el Consell
Esportiu del Baix Camp vol ser un
motor per dinamitzar els municipis
al voltant del Castell d’Escornalbou:
l’Argentera, Vilanova, Duesaigües i
Riudecanyes.
A la presentació l’alcalde de Riudecanyes, Josep Maria Tost, va fer
èmfasis en la rellevància de l’embassament i el seu àmbit com un
indret que compta amb elements
paisatgístics, culturals i patrimonials molt adequats per a la pràctica
d’activitats recreatives de caràcter
esportiu, cultural, de lleure i educatiu.

ESPECIAL RIUDECANYES
Aquesta no és la primera vegada
que s’intenta portar a terme aquest
tipus de projecte, sí que és la primera vegada que s’intenta mitjançant entitats sense afany de lucre
ja que fa uns anys es va plantejar
l’oportunitat de crear un port nàutic
a partir de la iniciativa privada, tot
i que finalment no es va materialitzar, segons va explicar Josep Maria
Tost.
Riudecanyes Aventura, nom que rep
el projecte, a diferència d’altres té
la intenció de reinvertir el que es
recapti, en benefici del territori, una
cosa molt positiva pel creixement i
que permetrà dinamitzar, ordenar i
promocionar de manera coordinada
tot l’entorn.
La pràctica d’activitats d’aquest estil, les quals desperten un interès
creixent, de moment només s’ofereixen al Pantà de Siurana. Ubicar a
Riudecanyes aquesta iniciativa beneficiaria sense cap mena de dubtes a la població que viu en l’àrea
d’influència i als centres educatius,
encara que també es pensa atraure
turistes i visitants esporàdics que
demanen aquest tipus d’activitats.
La xifra estimada de públic d’acord
amb els estudis de viabilitat portats
a terme, ronda les 10.000 persones/
any aproximadament, encara que és
una xifra molt conservadora i pot
veure’s incrementada amb una adequada comunicació.
Està previst que les obres començaran entre aquest mes de març i abril
de manera que per la temporada
d’estiu es podran iniciar les activitats. La inversió prevista se situa al
voltant dels 130.000 euros aportats
entre totes les parts del projecte
i també amb el finançament dels
fons Leader.
Embarcadors modulars
El projecte contempla la construcció
de dos embarcadors modulars de
polietilè, un situat a 600 metres de
la presa al costat del poble i l’altra,
de dimensions més petites, just davant de la Casa del Pantà, situada
just a l’altre costat.
A més també s’instal·larà un contenidor magatzem i un contenidor per

A l’esquerra es pot veure el lloc del pantà de Riudecanyes on s’instal·larà la base naútica. A la part superior, el mapa de situació. Sota, l’alcalde de Riudecanyes, Josep Maria
Tost, durant la presentació de Riudecanyes Aventura.

l’oficina de gestió de l’equipament
i dos moduls més per a vestidors
i serveis. L’objectiu és fomentar la
pràctica de diferents esports nàutics tal i com es pot fer al pantà de
Siurana, com ara el paddel surf, els
hidropedals i el piragüisme, a més

L’objectiu del projecte
és dinamitzar i potenciar
el turisme a la zona i al
mateix temps aconseguir
una oferta educativa
que pugui atraure als
municipis propers
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de potenciar també el tir amb arc o
altres esports com el BTT o el senderisme per la zona.
El projecte és un pas més fruit del
treball de la Xarxa Solc i dels ajuntaments de la zona per a crear activitats que promoguin la visita de
persones al territori i impulsar el
creixement econòmic dels respectius municipis. Primer van ser les
diferents fires: Tastaverd a Riudecanyes, MUNTANYUM a Duesaigües,
Fira de l’Esport a Vilanova i Mercat
de Nadal a l’Argentera… continuant
amb la promoció del Castell d’Escornalbou.

ESPECIAL RIUDECANYES

TastaVerd, la fira dels sentits, torna
a Riudecanyes el dia 28 de març
Durant tota la jornada, la localitat oferirà paradetes i activitats relacionades
amb els productes naturals i enguany els oficis relacionats amb el mar
Si hi ha un dia a l’any en el qual
Riudecanyes rep la visita de centenars de persones de tota la comarca i també d’altres indrets del país
aquest és el TastaVerd, la fira dels
sentits, un esdeveniment de promoció del municipi que es va crear fa
vuit anys i que ja està plenament
consolidat. Segurament la presència del Rally Catalunya Costa Daurada porta més visitants al municipi,
però és el TastaVerd, que es realitza
pels carrers del centre del poble, el
que permet que els visitants passegin i visitin tots els racons de la
població.
El TastaVerd de Riudecanyes, que
enguany se celebrarà el dissabte 28
de març, és una activitat de caire
anual que combina una activitat firal, una activitat festiva i una activitat social: la Fira Tastaverd és
una mostra de productes agrícoles
ecològics, pastisseria i altres productes artesanals locals, reivindicant el gran valor dels productes de
la terra.
Festa Natura en Boca ofereix degustacions d’olis i vins i degustacions
d’altres productes tradicionals.
Per últim, la fira d’oficis, una mostra
d’oficis relacionats amb la tradició
rural, el medi natural i el món agrícola, cisteller, vidrier, picapedrer,

Les autoritats, davant d’una de les recreacions d’oficis antics del TastaVerd.

boter…. on es podrà veure tot un
seguit de demostracions i tallers
participatius per a grans i petits, repartits en diferents espais.
Es tracta d’una fira oberta als carrers, on el visitant trobarà les parades dels comerciants locals i ar-

Es tracta d’una fira oberta
als carrers, on el visitant
trobarà les parades
dels comerciants locals
i artesans d’arreu i una
mostra de tot tipus de
productes

tesans d’arreu i una mostra de tot
tipus de productes.
Oficis del mar
Enguany, l’alcalde de Riudecanyes
ha explicat que s’ha pensat en
dedicar la fira al mar i per aquest
motiu hi haurà diversos oficis relacionats amb el mar. També tindrà
lloc una cantada d’havaneres amb
el grup Ultramar. Com sempre també hi haurà espectacles de carrer,
en aquest cas amb el grup Teatre
les Glaneres; exposició i concurs de
pintura, mostra i desfilada de vestits de papers, una actuació castellera i es podrà contemplar la fira
des d’un globus aerostàtic.

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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ESPECIAL RIUDECANYES

La plaça de l’Església de Riudecanyes, a l’esquerra, abans de la reforma i al costat després de la reforma.

Riudecanyes continua la reforma
dels carrers i places del poble
Aquesta legislatura s’ha renovat la plaça de l’Església i alguns carrers del
casc urbà gràcies al programa Viure al Poble, amb el suport de la Generalitat
Poques setmanes abans de la finalització de la legislatura, el balanç
que l’alcalde de Riudecanyes Josep
Maria Tost ha fet de la seva tasca
en quant a obra pública ha estat
positiu, tot i les dificultats que pateixen els ajuntaments catalans i la
dràstica reducció de les aportacions
d’altres administracions.
Amb tot, a Riudecanyes aquests
darrers quatre anys s’han pogut
executar la reforma de bona part
dels carrers i de la plaça de l’Església gràcies al programa Viure al
Poble que contemplava una inversió econòmica de prop d’un milió
i mig d’euros aportats per la Generalitat, el propi ajuntament i també
els veïns.
D’aquesta manera s’ha aconseguit
tancar la circumval·lació del municipi, la peatonalització i l’adequació
comercial del carrer Diumenge i Dissabte; posteriorment també la reforma del carrer Dimarts, Dimecres
i Divendres; l’adequació integral de
la Plaça de l’Església, el nou aparcament de la zona de les Glaneres que
ha servit per poder treure els cotxes
del nucli històric de Riudecanyes; la
millora de la senyalització del muni-

que va ser l’encarregada d’executar
les obres de circumval·lació, pressupostades en 550.000 euros, i finançades pel Pla Únic d’Obres i Serveis
de la Generalitat i recursos propis
de l’Ajuntament. Les obres van tenir
la seva complexitat a l’hora d’executar-les perquè els carrers eren estrets i el poble està construït sobre
una base de granit. Tost considera
que l’objectiu que el Nucli Antic
sigui preferentment pels vianants
s’ha aconseguit i que tan sols els
veïns puguin accedir amb els seus
cotxes per aparcar-los.

Nou aparcament públic.

cipi i la tercera i última fase de les
obres de peatonalització i adequació comercial. Aquests treballs els
ha executat en bona part l’empresa
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp, PAMESA (Paviments asfàltics
Mora d’Ebre, SA), juntament amb altres empreses del municipi i BECSA,
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Nou aspecte
Ara l’aspecte que ofereixen els carrers de Riudecanyes és molt diferent al que hi havia abans de la reforma. La plaça de l’Església, sense
cotxes, amb un paviment totalment
renovat de pedra natural, sense línies elèctriques, sense cotxes i sense
voreres i esgraons s’ha convertit en
un lloc idoni per celebrar-hi activitats. De cara al futur, Tost contempla continuar amb la reforma dels
carrers del centre històric i també
seguir amb la millora dels serveis a
les urbanitzacions.

REUS

Cobreixen les restes de la muralla
medieval a la Plaça Catalunya
L’Ajuntament i els especialistes consideren que és la millor forma de
preservar les troballes localitzades fa unes setmanes durant les obres
Les restes de la muralla medieval
de Reus aparegudes recentment arran dels treballs de reforma de la
plaça de Catalunya han estat cobertes un cop completat el procés
d’estudi i documentació. Els serveis
tècnics del Departament de Cultura
de la Generalitat, els d’Urbanisme i
d’Enginyeria de l’Ajuntament i els
del Museu de Reus han coincidit en
aquesta opció com la millor per a
protegir aquest important element
patrimonial i ja estan projectant la
manera de senyalitzar a la superfície la planta del traçat original.
Les restes de la fonamentació i de
la part inferior de la torre i de la
muralla medievals localitzats els
primer dies d’aquest mes de febrer
han estat coberts amb una protecció especial geotèxtil, sobre la qual
ha estat dipositades capes de sorra
i de terres seleccionades específicament per a facilitar la preservació
d’aquesta construcció del final del
segle xiv, que transcorria pel perímetre interior de l’actual tomb de
ravals.
‘Gran troballa‘
Segons l’alcalde de Reus, Carles
Pellicer, aquesta ha estat “una gran
troballa, fins a cert punt previsible
pels coneixements que teníem del
recorregut de la muralla, i donat el
seu estat la millor opció era documentar, datar, fotografiar i dibuixar

Imatge de les restes medievals descobertes durant la primera fase de les obres de
remodelació de la Plaça Catalunya.

les restes per, posteriorment conservar-la tot protegint-la i cobrint-la
de nou”.
Els arqueòlegs de l’empresa que
s’ha fet càrrec de la intervenció
(Codex) i els serveis tècnics del Departament de Cultura de la Generalitat ultimen ara l’informe definitiu
referent a la troballa, el qual serà
lliurat a l’Ajuntament perquè el pugui tenir a la seva disposició. Per
la seva part, els serveis municipals
elaboren una proposta per a visualitzar el traçat en què es localitzen
les restes, de manera que quedi clarament senyalitzat aquest sector de
la plaça de Catalunya.
Dues altres torres i una part del mur
d’aquesta muralla es poden veure
actualment en un indret molt prò-

xim, a l’àrea comercial del Pallol,
durant la construcció de la qual va
quedar al descobert un altre sector
del recinte emmurallat.
Remodelació parcial
L’Ajuntament de Reus va iniciar el
mes de gener el gruix dels treballs
de remodelació parcial de la plaça
de Catalunya. L’obejctiu principal
del projecte és aconseguir que la
zona tingui una estètica i unes caracterítiques tècniques coherents
amb les de l’entorn.
Les obres les realitza l’empresa
Construcat 6 per encàrrec de l’Ajuntament de Reus, amb un pressupost
d’adjudicació de 132.661,04 euros.
La previsió és que l’actuació finalitzi
a mitjans del mes d’abril.
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L’optimista
De Banyeres
als Guiamets i de
Vallfogona al cap Salou
jaume Vich, Periodista de Canal Reus TV

Fa ben pocs dies dos bons amics feien
les maletes i posaven rumb a Londres a
la recerca d’alguna cosa millor del que
deixaven a Reus. Resulta curiós que a
la mateixa terminal van coincidir amb
un grup de convilatans que, ratllant la
desesperació, circulaven per la mateixa
passarel·la amb el mateix bitllet entre
mans. Un altre farà la mateixa processó
ben aviat per rastrejar el suculent mercat laboral de l’Europa encara més septentrional. Decisions lliures i farcides de
risc personal. Marxar no és fàcil. Però si
ho fas des d’un Aeroport situat a cinc
minuts cronometrats del sofà de casa
encara resulta més incitador.
Les connexions que enllacen la capital
del Baix Camp amb el Regne Unit s’estan convertint en un degoteig de joves, i
no tan joves, que posen la directa a l’exterior. S’han rendit. O per defalliment, o
per injustícia social o per resistir amb
poca força les envestides de mala maror
del moment. Almenys haurà servit per
donar caliu a una terminal que cada hivern s’assembla més a un petit desert
amb bar incorporat.
Les dades d’usuaris (850.000 usuaris el
2014) van a la baixa precipitadament en
una infraestructura que, més enllà de
servir per foragitar estimats conciutadans, ha de proveir-nos de visitants. A
Reus, sí. A Tarragona, també. A Cambrils,
és clar. A Salou i Vila-seca, evidentment.
I si arriben a Porrera, Montblanc i Amposta, benviguts seran, vinguin d’on
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vinguin, parlin com parlin.
A 100 quilòmetres hi viu un monstre. Sí,
l’Aeroport del Prat. Es fa difícil conviure
al costat d’una bèstia de dimensions colossals que engull milions de persones
carregades amb una maleta de 55 x 40
x 20 el pes de la qual no supera els deu
quilograms. Són les mides prototipades
per Ryanair, la companyia de Michael
O’Leary que ha estat capaç de fer tocar
el cel a l’Aeroport de Reus i en una fracció de segon, abusant de la confiança, li
ha fet mastegar sorra i s’ha abraçat amb
ulls d’amor a Barcelona. Què ha passat
per arribar fins aquí? Poca capacitat negociadora i posar massa ous de gallina
irlandesa al cistell dels operadors comercials.
Mentre el Port de Tarragona avança a
pas de formigueta amb el projecte embrionari per portar creueristes, el cert és
que l’Aeroport de Reus, que aspirava a
atreure 3 milions de visitants en èpoques pretèrites, s’ha de rellançar i ben
fort. Creure’s menys les embadalidores
consignes de l’estrambòtic directiu i posar el crit al cel quan es retallen rutes.
Donar embranzida al Pacte de la Boella
recuperant la confiança d’aquells que,
en menor o major mesura, s’han desdit
d’una infraestructura tan sobreendeutada (160 milions d’euros segons elcritic.
cat), ultraequipada com extremament
necessària per al territori. De Banyeres
del Penedès als Guiamets i de Vallfogona de Riucorb al Cap de Salou.

ACTUALITAT SECTOR

Les dades oficials apunten a l’inici
de la recuperació del sector
Segons la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, augmenten els
treballadors (2%), els habitatges (10,7%) i la licitació oficial d’obres (60,1%)
El sector de la construcció a Catalunya sembla que comença a veure
la llum al final del túnel després de
sis anys de crisi amb una lleugera
millora de les dades durant el 2014
que està previst que es consolidi
al llarg d’enguany, segons va fer
públic fa unes setmanes la Cambra
Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya (CCOC).
La dada més positiva és l’augment
de l’ocupació. L’Enquesta de Població Activa (EPA) mostra una alça de
l’ocupació del 2,7% a la construcció catalana (5.000 persones més
d’un total de 191.900). Per altra
banda, el nombre de treballadors
afiliats a la Seguretat Social s’ha
incrementat en un 2% (3.125 treballadors més d’un total de 162.000,
dels quals 2.344 del Règim General
i 781, Autònoms). No obstant, tenint en compte que des del 2007
s’han perdut més de 250.000 llocs
de treball, segons l’EPA, i 200.000,
segons la Seguretat Social, podem
qualificar de minsa la recuperació
de l’ocupació. Per altra banda, les
baixades en el consum de ciment
(-9,5%), en la producció de formigó
(-21,1% el 3r tr del 2014), i en els
habitatges acabats (-14,5%) assenyalen que la producció al sector el
2014 ha estat negativa. Per contra,
els indicadors avançats d’activitat

per l’any en curs, la licitació oficial d’obres i el nombre d’habitatges
iniciats, confirmen que el 2015 hi
haurà un canvi en la tendència del

sector de la construcció cap a una
alça de la producció i del nombre
de treballadors, si bé encara feble. Així, el 2014 la licitació oficial
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ACTUALITAT SECTOR
d’obres ha augmentat un 60,6%
(657,4 milions més d’un total de
1.742,1). Per tipologia, l’obra civil,
que és la que millora la productivitat de l’economia, s’ha incrementat
en un 85%, i l’edificació, un 19,2%.
Quant a l’administració licitant, destaca el creixement del 134% de la
Generalitat (219 milions més d’un
total de 382,4), seguit de l’Administració de l’Estat, amb un ascens del
61,7% (219,7 milions més d’un total
de 575,9), i l’Administració Local,
amb una variació del 38,7% (218,8
milions d’un total de 783,8), que
s’erigeix com l’administració més licitadora. Globalment, si bé el volum
de licitació ha millora, molt influït
pel cicle electoral, encara resta lluny
dels 8.618 milions licitats el 2008.
Indicador avançat
Una altra indicador avançat d’activitat que tindrà efecte el 2015 és
el nombre d’habitatges iniciats, que
ha crescut un 10,7% (904 habitatges més d’un total de 9.392, a octubre del 2014 en any mòbil). Destaca
la pujada de l’obra nova (37,6%) i
l’estancament de la reforma i ampliació d’habitatges. De nou, es
tracta d’una xifra magra comparada
amb els 88.391 habitatges iniciats
el 2007.

Nou increment del número d’hipoteques
signades a Catalunya al 2014
Les dades de l’Institut d’Estadística Espanyol afirmen que l’any 2014
van signar-se a Catalunya 30.261
hipoteques, un 0,7% més que
l’any anterior. En total, el capital
prestat per constitució de contractes s’ha situat en 3.439.130 MEUR,
un 4% més que el 2013. És la primera vegada en quatre anys que la
xifra de préstecs hipotecaris puja.
La mitjana de l’import de préstec
hipotecari va ser de 113.649. En el
conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques signades durant l’any
passat va ser de 202.954, un 1,6%
més que el 2013. Pel que fa a l’import mitjà va ser de 102.130 euros,
un 2,1% més que el 2013. En total,
el capital prestat es va situar en
20.727,6 MEUR, un 3,8% més que
l’any anterior.
Per demarcacions, la de Barcelona és la que va registrar més signatures d’hipoteques d’habitatge
durant el 2014, 21.626. En segon
lloc se situa Girona, amb 3.991;
seguida de Tarragona amb 3.417;
i Lleida, on se’n van signar 1227.
La mitjana de preu per contracte
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hipotecari de les comarques de
Barcelona va ser de 121.727 euros.
Darrere seu se situa la demarcació
de Girona, on va ser de 105.143 euros; en tercer lloc hi ha les comarques de Tarragona, amb 84.525
euros; i a les comarques de Lleida
la mitjana de preu per contracte
hipotecari va ser de 80.037.
Fort increment al desembre
Pel que fa al mes de desembre,
a Catalunya van signar-se 2.343
hipoteques, un 53% més que el
mateix període del 2013. En total
es van prestar 248.365.000 euros,
un 51,9% més que l’any anterior, i
la mitjana de l’import de préstec
hipotecari per habitatge va ser de
106.003 euros.
En el cas de l’estat espanyol, el
nombre d’hipoteques sobre habitatges inscrites en els registres de
la propietat del desembre va ser
de 15.962, un 28,9% més que en
el mateix mes del 2013. L’import
mitjà de les hipoteques va incrementar un 3,8% i es va situar en
els 104.950 euros.

L’especialista

Autònoms i mútues col·laboradores
amb la Seguretat Social
Miquel Benabarre Casals, Secretari General Activa Mútua

Amb la nova Llei General de la Seguretat Social, la 35/2014, els treballadors autònoms tindran un paper
rellevant en els òrgans de govern de
les Mútues col·laboradores -que és
com ara es denominen amb aquest
reglament-. El major pes dels autònoms en el conjunt de l’economia
espanyola i la pressió dels seus patronals, així ho ha motivat.
La Llei General de la SS estipula que
la Junta General i la Junta Directiva
són els dos òrgans col·lectius de govern de les mútues col·laboradores
de la Seguretat Social i tots dos
comptaran amb treballadors adherits entre els seus membres, sense
perjudici que hi hagi diferències en
la forma en què s’articularà aquesta
presència. A la Junta General s’incorporarà una representació dels treballadors per compte propi, encara
que no té per què ser exercida per
una sola persona, atès que el text
utilitza una fórmula oberta per descriure i és possible que siguin diverses les persones que l’exerceixin, a
més es deixa oberta la possibilitat
que aquest representant no estigui

adherit a la Mútua. Tampoc afecta
que no estigui al corrent de pagament de les cotitzacions socials, encara que el més lògic i desitjable és
que el representant davant la Junta
General estigui vinculat amb la Mútua d’aquest òrgan de govern. Serà
qui aclarirà aquests dubtes.
Pel que fa a la Junta Directiva, formarà part un treballador per compte propi adherit que serà designat
per la Junta General. La Llei permet
que el representant dels adherits
a la Junta Directiva pugui fins i tot
arribar a ser president d’aquest
òrgan de govern de l’entitat col·
laboradora, el que resulta xocant ja
que no li arribaria la responsabilitat
mancomunada dels associats i per
contra podria exercir les competències que es preveuen en la norma
pel president.
Un altre àmbit de presència dels treballadors adherits en una mútua els
constitueix l’òrgan de participació
constituït per la Comissió de Control i Seguiment, i la Comissió de
Prestacions Especials. Els representants designats per les associacions
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professionals en la Comissió de
Control i Seguiment no poden ser
membres de la Junta Directiva de la
Mútua, llevat del supòsit en què el
president d’aquest òrgan de govern
fos el representant dels treballadors
autònoms adherits, ja que en virtut
de la Llei, també presideix la Comissió de Control i Seguiment.
Quant a la Comissió de Prestacions
Especials, els treballadors adherits
a la mútua comptaran amb representació en el seu si, que serà designada per la Junta Directiva. Els
autònoms també podran presentarse a les licitacions que convoqui la
mútua a la qual estiguin adherits,
encara que no podrà formar part
dels òrgans de contractació.
Des de 1993, la importància dels
treballadors autònoms ha crescut
de manera imparable en les Mútues
fins a esdevenir un segment de destacada recaptació de cotitzacions.
De gener a juny de 2014, les quotes
per contingències professionals van
ascendir a 97 milions d’euros i 450
milions per incapacitat temporal derivada de contingència comuna.

FORMACIÓ

Nova seu de la Fundación Laboral
de la Construcción a Badalona
Les noves instal·lacions comptaran amb més de 4.000 metres quadrats,
per cobrir de forma integral les necessitats de formació del sector
La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) ha decidit potenciar
la seva oferta de serveis a Catalunya per a aquest any 2015, amb
l’adquisició d’un nou centre de formació a Badalona (Barcelona), que
previsiblement obrirà les portes a la
primavera, i serà també la nova seu
de l’entitat paritària a Catalunya.
Les noves instal·lacions comptaran
amb més de 4.000 m2 construïts,

L’any 2014, la Fundación
Laboral de la Construcció
va formar a Catalunya a
més de 5.000 treballadors
del sector, als quals va
impartir més de 167.000
hores de formació

distribuïts en set aules, serveis i
oficines, zones d’assessorament i
orientació laboral i professional, i
1.000 m2 destinats a tallers. Estan
ubicades en una parcel·la cedida
per l’Ajuntament de Badalona mitjançant un dret de superfície fins a
l’any 2048 de més de 16.000 m2
d’espais exteriors, que es destinaran a formació de tipus pràctic en
un ampli ventall d’especialitats for-
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FORMACIÓ
matives d’oficis i maquinària de construcció i sectors
afins. Tot això per cobrir de
forma integral les necessitats de formació del sector
a la província de Barcelona.
Amb aquest desplegament,
la Fundación Laboral pretén
consolidar-se com l’entitat
de referència en matèria de
formació professional, en
seguretat i salut i en el foment de la millora de l’ocupació per als treballadors i
empresaris del sector de la construcció a Catalunya.
En 2014, la Fundación Laboral de
la Construcción va formar a Catalunya a més de 5.000 treballadors del
sector, als quals va impartir més de
167.000 hores de formació. El 73%
dels professionals van optar per accions formatives relacionades amb
la prevenció de riscos laborals, seguides del 24% que van triar alguna
matèria d’oficis. La majoria dels cursos van ser realitzats en modalitat
presencial.
Més de la meitat dels alumnes formats van realitzar el curs de “prevenció de riscos laborals de paleteria”. El segon curs més impartit
va ser el de “muntatge de bastides
recolzades”, seguit del d’”operador
de retrocargadora mixta”, el de “carretons elevadors”, i en cinquè lloc,
el de “prevenció de riscos laborals
de vehicles i maquinària de moviment de terres”.
Vocació de servei
La nova seu de la FLC a Badalona
neix amb la vocació de donar servei
al sector de la construcció a Catalunya en el més ampli sentit de la
paraula, mantenint el seu esperit
d’obertura i predisposició a la col·

laboració amb tots els agents del
sector: entitats de representació
empresarial del sector de la construcció i sectors afins, de representació sindical, col·lectius emprenedors, administracions públiques i

fabricants de béns d’equip i
materials.
Pretén, així mateix, donar
resposta a les noves necessitats dels treballadors del
sector, a través de l’homologació de les instal·lacions
per a la impartició de formació orientada a l’obtenció
de certificats de professionalitat, i per l’acreditació de
competències per la via de
l’experiència, aspectes clau
per al desenvolupament del
sector de la construcció.
Finalment, cal destacar els serveis
d’assessorament i accions encaminades a la informació i orientació
professional que s’oferiran des del
centre.

Una entitat paritària creada
per al sector de la construcció
La Fundación Laboral de la Construcción és una entitat paritària sense
ànim de lucre, creada l’any 1992 a instàncies del propi sector, amb l’objectiu de donar servei als treballadors i a les empreses de la construcció,
i oferir-los les eines i els mitjans necessaris per professionalitzar-se,
fonamentalment a través de la formació, el foment de la seguretat i
salut laboral i la creació d’una ocupació de qualitat. Aquesta organització, que està present en les diferents comunitats autònomes a través
dels seus 17 consells territorials, té la peculiaritat d’estar gestionada
de forma paritària per les entitats més representatives del sector de la
construcció: la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO
de Construcció i Serveis, i Metall, Construcció i Afins de la Unió General
de Treballadors, Federació d’Indústria (MCA-UGT).
L’any 2014 va formar a més de 75.000 treballadors de la construcció a
tot Espanya, disposa d’una completa xarxa formada per 44 centres de
formació propis, una oferta de més de 400 accions formatives i la col·
laboració de més de 1.500 professors a tot Espanya.
Entre les eines de difusió de les seves activitats, destaca el Butlletí Digital de la Fundació, gratuït i de periodicitat setmanal, que compta amb
més de 80.000 subscriptors.
Per a més informació: www.catalunya.fundacionlaboral.org
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ESTADÍSTIQUES

El consum de ciment, en xifres
similars a les de mig segle enrere
Tot i el creixement del sector en els últims mesos a Catalunya, en taxes
interanuals es manté un comportament a la baixa, a diferència de l’Estat
Segons les estadístiques de la patronal Ciment Català, el consum de
ciment a Catalunya el primer mes
de l’any 2015 va ser de poc més
de 102.000 tones, cosa que suposa un lleuger increment del 0,3%
en relació amb el gener del 2014.
Amb aquest creixement s’acumulen
quatre mesos seguits d’increments.
No obstant aquest comportament a
l’alça en termes mensuals, en l’acumulat anual el consum de ciment a
Catalunya encara arrossega xifres
negatives, contràriament al mercat
espanyol. Ciment Català adverteix,
però, que aquest increment mensual de ciment es produeix sobre

xifres molt baixes de consum que
es remunten a nivells similars a les
que es registraven l’any 1963, fa
més de mig segle.
Inapreciable
La patronal Ciment Català qualifica ‘’d’inapreciable’’ l’augment de
consum del 0,3% del primer mes
de l’any. A més, les xifres sobre les
que es basa el consum, poc més de
102.000 tones, són xifres similars al
consum que hi havia l’any 1963, fa
52 anys enrere, i estan molt lluny
del consum de gener del 2007, any
rècord de consum de ciment a Catalunya, quan en aquell gener es van
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consumir 664.710 tones.
Ciment Català explica que la sèrie
històrica de té aquesta patronal
no disposa de dades de consum
mensual però si d’acumulades en
un any. Entre el gener del 2014 i
el gener d’aquest any a Catalunya
s’han consumit 1,307 milions de
tones. Per trobar una xifra similar
de consum anual cal remuntar-se
fins a l’any 1963 quan el consum
de ciment a Catalunya va ser de
1,319 milions de tones, però tenint
en compte que la població catalana
aquell any era de prop de 4,3 milions de persones, unes 3 milions de
persones menys que en l’actualitat.

EMPRESES

35 empreses opten a construir
el Museu Casteller de Valls
El projecte constructiu pressuposta l’obra en 3.789.000 euros, una xifra
que pot baixar segons les ofertes presentades
Una vegada finalitzat el període
per presentar ofertes després que
la junta de govern de l’Ajuntament
de Valls aprovés, el passat 30 de
gener, l’inici del procés de licitació,
aquest és el volum total d’ofertes
que s’ha presentat. En les properes
setmanes es procedirà a l’elecció
de la millor oferta, seguint el criteri
objectiu establert en el plec de clàusules que acompanya el projecte i
durant el decurs del mes de març es
podria adjudicar l’obra, que té un
termini d’execució de divuit mesos.
El projecte constructiu del Museu
Casteller pressuposta l’obra en
3.789.000 euros (IVA inclòs), una

xifra que pot baixar segons les ofertes presentades, tenint en compte
que la proposta econòmica és un
dels punts que té pes en els valors
de puntuació establerts en el plec
de clàusules, que també contem-

19

febrer 2015

plen com a punts positius a valorar en les propostes presentades, la
reducció del termini d’execució de
les obres i la incorporació de millores al projecte previstes i especificades en el plec de clàusules, com
l’adequació del local que acollirà la
Coordinadora de Colles Castelleres
o l’adequació del bar. L’edifici que
es construirà a la zona d’Espardenyers, en un solar d’1.560 metres
quadrats, tindrà una superfície de
2.835 metres, repartits principalment entre la planta baixa, d’accés
al museu, i la planta primera, on
s’ubicaran les sales d’exposicions
del recorregut museogràfic.

URBANISME

El nou POUM de Reus haurà
d’esperar fins l’any vinent
El regidor d’Arquitectura i Urbanisme Miquel Domingo va tancar fa uns dies
el procés participatiu per donar a conèixer els treballs realitzats
La regidoria d’Arquitectura i Urbanisme va convocar el passat 11 de
febrer el plenari del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) en
el marc del nou procés participatiu
per donar a conèixer els treballs realitzats. La reunió, celebrada a Cal
Massó amb la presència de prop de
quaranta persones, va tenir com a
objectiu avaluar amb els òrgans de
participació el grau de compliment
dels eixos estratègics i els compromisos definits inicialment en l’avanç
del POUM.
El plenari del POUM és l’òrgan que
reuneix representants de la societat civil, les institucions i del teixit
associatiu, i compta amb més d’un
centenar de membres. Després de
la feina prèvia, la primera constatació és que l’endarreriment inicial
ha provocat que el futur POUM de
Reus no pugui ser aprovat definitivament fins l’any vinent, en la propera legislatura, tal i com va indicar
el propi regidor Miquel Domingo.
Nou model de creixement
L’avanç del POUM proposa un nou
model de creixement, adaptat al cicle econonòmic, ajustat a la previsió de creixement de població i de
la ciutat, i al sòl disponible. Un model basat en:
Un nucli urbà compacte, omplint
espais buits abans de generar no-

El regidor d’Urbanisme. Miquel Domingo,
durant la presentació de l’informe.

ves expansions; Una ocupació del
territori racional en el temps i en
la tipologia d’usos: atractiu a noves
activitats econòmiques i d’innovació, que no comprometi els espais
agrícoles.
La planificació d’àrees singulars
d’activitat econòmica i logística lligada a les grans infraestructures
que connecten diverses modalitats
de transport; i La revisió de les
àrees residencials previstes i no
desenvolupades. Anàlisi de l’emplaçament dels edificis d’ús comunitari
segons usos i de les reserves de sòl
per a l’emplaçament de nous equipaments.
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El POUM ha de permetre actuar en
la ciutat construïda per millorar-ne
la qualitat i per reforçar l’activitat
econòmica. Per fer-ho possible, en
l’avanç es proposen les següents
solucions: Noves fórmules per incrementar la rehabilitació de la ciutat
edificada, la potenciació de l’activitat econòmica i l’impuls del comerç,
com s’ha fet al Pallol o al Barri del
Carme.
El nou POUM també contempla actuar als buits urbans per completar
la ciutat i resoldre necessitats de
comunicació, d’equipaments, de zones verdes i de generació d’activitat
com ara a l’entorn de les estacions de autobusos i del ferrocarril o
l’àrea de la Hispània; Fer polítiques
d’habitatge d’acord amb les noves
necessitats.
Xarxa de mobilitat
L’Avanç del POUM proposa millores de les xarxes de mobilitat amb
solucions com ara: Definir una mobilitat amb una nova variant ferroviària que allunyi les mercaderies
del centre de la ciutat; amb unes
rodalies eficients; amb connexió
al tren d’altes prestacions. Aconseguir la intermodalitat de totes
les xarxes de mobilitat i per últim
millorar les connexions i els accessos a la ciutat creant eixos cívics
i prioritzant la mobilitat a peu.

BAIX CAMP

Comencen les obres a la Plaça
de l’Ajuntament de Cambrils
El projecte contempla nous paviments i parterres enjardinats per ordenar i
delimitar l’espai. L’empresa Obras y Hormigones Blanco executa les obres
L’Ajuntament de Cambrils ha iniciat
les obres per urbanitzar la plaça de
l’Ajuntament, que han estat ajudicades per 233.950 euros IVA inclòs
i tenen un termini d’execució de sis
mesos. L’objectiu del projecte és
delimitar la superfície central de la
plaça i, al mateix temps, construir
elements d’enllaç per comunicarla amb els vials i voreres de l’entorn i amb la plataforma frontal de
l’edifici consistorial. L’empresa local
Obras y Hormigones Blanco va ser
l’adjudicatària del concurs.
Aspecte inacabat
Actualment la plaça presenta un aspecte inacabat per les diferents alineacions, els desnivells entre vials i
els elements emergents de l’aparcament com les escales i ascensors o
les rampes d’accés, que tenen poca
relació amb l’entorn anterior. El projecte preveu crear nous elements
perimetrals i d’enllaç per integrar el
pàrquing i donar coherència a tot
el conjunt, mantenint els itineraris
des dels vials i els edificis públics
que envolten la plaça i permetent
l’ampli ventall d’activitats que s’hi
porten a terme al llarg de l’any.
Entre les actuacions previstes en
aquesta primera fase destaca la
construcció de noves jardineres

Primers moviments de terra a la plaça situada davant l’Ajuntament de Cambrils.

delimitades per murets de formigó
amb elements tapissants amb base
de gespa, flor de temporada i arbustos de diferents espècies. També es plantaran arbres als laterals,
fora de la coberta de l’aparcament,
i es mantindrà el jardí de separació
entre la plaça i l’Avinguda Països
Catalans.
D’altra banda, s’utilitzaran dos tipus
de paviments diferenciats per ordenar la plaça i buscar una connexió
amb el seu entorn. Mentre que la
pavimentació de l’enllaç entre vials

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

i la zona central serà de formigó,
per la coberta s’ha optat per un paviment continu, de tipus asfàltic.
La primera fase contempla actuacions complementàries i imprescindibles com la impermeabilització
dels parterres, la xarxa de recollida
d’aigües pluvials, un sistema de rec
automàtic sectoritzat per zones, les
canalitzacions d’enllumenat exterior, la connexió de les canonades
d’aigua i la disposicio de tubs soterrats per poder ubicar una estació
de càrrega de vehicles elèctrics.

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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REUS

Nou espai expositiu sobre
el Modernisme al Gaudí Centre
L’objectiu de la renovació és fer un salt qualitatiu que permeti mantenir
l’interés dels visitants de les figures de Gaudí i de Domènech i Montaner
Reus disposa des del passat 17 febrer d’un nou espai expositiu «Gaudí i el Modernisme de Reus», que
explica el Modernisme i l’obra de
Lluís Domènech i Montaner a Reus.
El Gaudí Centre ha estat des de la
seva inauguració l’any 2007 un pol
d’atracció que ha consolidat Reus
com a destinació de turisme cultural i, alhora, ha permès que la ciutat
sigui un referent en el món Gaudí.
L’objectiu de la renovació és fer un
salt qualitatiu que permeti mantenir
aquest posicionament.
El projecte de renovació respon als
suggeriments dels visitants, que
valoren l’audiovisual d’introducció
i demanen més informació sobre
el patrimoni modernista de Reus
i Lluís Domènech i Montaner. Fruit
dels comentaris i de la reflexió de
l’equip professional del Gaudí Centre, es va decidir que el final de la
visita fos una immersió al Modernisme de Reus en format audiovisual: Es posa en valor a Domènech
i Montaner, una de les figures més
importants de l’Art Nouveau europeu, i peça clau per entendre el Modernisme a Reus. Amb l’apropament
a la seva figura i obra, es fomenta
la posterior visita al patrimoni modernista de la ciutat.
En la renovació es fa una nova
aposta decidida per les últimes tecnologies de presentació museogrà-

Pol d’atracció

Des de la seva obertura, el Gaudí Centre ha estat un destacat centre
d’atracció a la ciutat i en el decurs d’aquests anys, s’ha convertit en
l’espai turístic més important de Reus, amb la repercussió que això
ha tingut en l’economia de la ciutat, especialment en els sectors del
comerç, la restauració, l’hoteleria, i en els serveis de la ciutat. Des de
la seva obertura i fins el passat 31 de desembre, més de mig milió de
persones (509.924) han visitat el Gaudí Centre.
En el decurs d’aquests anys, el Gaudí Centre ha estat reconegut tant
a nivell públic - amb el Diploma Turístic de la Generalitat (per la seva
contribució al foment del Turisme a Catalunya) - com a nivell del sector
privat, amb el premi Alimara que atorga el CETT (Centre d’Estudis Turístics) de Barcelona. Els visitants també han reconegut la qualitat del
centre i ha estat reconegut amb els Certificats d’Excel·lència del portal
turístic Trip Advisor dels anys 2013 i 2014.

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

REUS
fica. Destaca l’espectacle audiovisual «Els somnis del Modernisme».
El Gaudí Centre serà el primer equipament museístic d’Espanya que
comptarà amb un espectacle audiovisual sensorial i immersiu que
utilitza una innovadora tecnologia
mapping indoor, que de forma impactant, facilitarà la comprensió d’un
discurs expositiu acurat i rigorós.
L’any 2013 es va constatar la conveniència de replantejar l’espai dedicat al patrimoni modernista de
Reus, ubicat a la primera planta.
Fons Feder
Per aquest motiu, es va presentar
a la Generalitat de Catalunya una
sol·licitud per demanar l’ajut econòmic dels Fons Feder, pel projecte
«Gaudí i el Modernisme de Reus»,
que finalment va ser concedit el 18
de juny de 2013. Gràcies a aquesta
resolució, la reforma està cofinançada amb el percentatge màxim (que
és el 50% del pressupost total del
projecte), fins a un import total de
250.000 euros.

El projecte de renovació
respon als suggeriments
dels visitants, que valoren
l’audiovisual d’introducció
i demanen més informació
sobre el Modernisme i
Domènech i Montaner

Al concurs públic que es va realitzar per a la seva adjudicació, es
van presentar 3 empreses, i el mes
d’abril de 2014, es va procedir a
l’adjudicació del projecte a l’empresa SONO per ser la millor proposta
tant a nivell tècnic com conceptual.
El pressupost final d’aquesta actuació al Gaudí Centre ha estat de
439.762 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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La Gantxet Pintxo de primavera
se celebrarà del 16 al 26 d’abril
Està previst que hi participin poc més de 50 establiments. La ruta de nou
compta amb el patrocini de la cervesera Estrella Damm
La primera Ganxet Pintxo de l’any
2015 ja té dates confirmades.
Aquesta edició es celebrarà del 16
al 26 d’abril i servirà per donar la
benvinguda a la primavera coincidint amb la festa de Sant Jordi. Poc
més d’una cinquantena d’establiments participaran d’aquesta nova
proposta de la ruta gastronòmica
per excel·lència a la capital del Baix
Camp. Una ruta que, a més, està
d’enhorabona. Dos dels guanyadors
de les edicions 2014 participaran la
gran final de la Tapa de l’Any organitzada per Estrella Damm i que es
realitzarà a Sitges. Es tracta de Tapes i Tapes amb el seu Arròs caldós,
i l’Antull Restaurant Lounge, que

vesera. D’aquests, dotze seran a la
final de Sitges. Per tant la Ganxet
Pintxo està d’enhorabona per haver
situat a dos dels seus establiments
a la final.

defensarà el seu Bacallá i no va dir
res més. Ambdós establiments van
aconseguir el passaport per la final
després de superar l’eliminatòria realitzada el 26 de gener a l’Antiga
fàbrica Damm i on hi van participar
35 establiments guanyadors de les
diverses rutes que organitza la cer-

Bona feina
En paraules del president de la
Cambra, Isaac Sanromà, “aquest fet
demostra la bona feina que realitzen els restauradors participats a la
ruta de tapes i que ha permès situar la Ganxet Pintxo com una de les
millors de tot Catalunya. Per tant,
l’èxit de l’Antull i de Tapes i Tapes
és l’èxit de tots els que han treballat per fer de la nostra ruta un referent a tots nivells”.

servei total a la construcció
forjats
ceràmica tradicional
materials d’unió
servei camió-grua

paviments
revestiments
reforma integral
de cuina i bany

Carretera de Cambrils a Reus, Km. 3
43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. 977 850 840 Fax 977 768 356
info@gero10.com
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C/Terrissaires, 1
Polígon “La Cometa”
43700-El Vendrell
Tel.: 977 661 951
977 664 067

La transició
en imatges,
al Museu de Reus
Inclou un centenar de fotografies
dels reporters Miquel Anglarill,
Agustí Carbonell, Guillermina Puig i
Salvador Sansuán

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

El Museu de Reus presenta fins el proper 21 d’abril
l’exposició “Anys de Transició. Una mirada de quatre
fotoperiodistes”, que inclou un centenar de fotografies
dels reporters gràfics Miquel Anglarill, Agustí Carbonell,
Guillermina Puig i Salvador Sansuán.
Els quatre fotògrafs han cedit els seus fons al Centre
de la Imatge Mas Iglesias i ara es presenta una selecció
dels seus treballs, en especial referents a l’etapa de la
transició política espanyola, entesa de manera àmplia
com el període que va des de mitjan anys 1970 fins a
principis de la dècada de 1990.
Els quatre reporters es troben entre els noms més significatius de la premsa gràfica barcelonina de la seva
generació, i així ho testimonien les imatges que presenten a la mostra, algunes de les quals s’han fet molt
conegudes més enllà fins i tot del sector periodístic.
El Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus, depenent
del Museu de Reus, treballa des de fa dos anys en la
documentació i digitalització d’aquest fons de fotoperiodistes barcelonins, els quals van escollir aquest centre
reusenc com a dipositari d’una bona part dels materials
produïts durant tota la seva trajectòria professional.
Entre les imatges que es presenten a l’exposició, cada
un dels autors n’ha escollida una que disposa d’un
codi QR en el peu de foto, a través del qual es pot
descarregar in situ un video amb una entrevista en què
el fotògraf parla de la seva relació amb la fotografia i
de la seva carrera en el món del periodisme.
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Preparant
la Setmana Santa
Un any més ja en trobem en temps
de Quaresma. Com cada any la Confraria de Nostre Pare Jesús a la Columna organitzarà la sortida del pas
en la processó del Sant Enterrament
de Divendres Sant.
Encara que sembli reiteratiu us demano als que tingueu qualsevol
inquietud, ganes de col·laborar o
només conèixer com ho fem i què
fem, que no tingueu dubte de contactar amb nosaltres. Que tot surti
bé és el resultat de moltes hores
de reunions i preparatius per part
dels membres de la junta i els col·
laboradors que ens ajuden regularment. Us informarem també de tots
els actes que es celebren a l’entorn
de la Setmana Santa a la ciutat de
Reus, que es viurà amb molt d’interès.
Destaquen els més tradicionals i
singulars com les Tres Gràcies o les
processons de les diverses confraries, així com el cicle ‘Xerrades per
Quaresma’, diferents conferències o
la Benedicció de Rams. Enguany, el
pregó anirà a càrrec de Jordi Rovira,

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

Aquest any l’estendard
tindrà l’honor de
portar-lo el nostre amic
Miquel Salvadó Bigorra
acompanyat per Josep
Maria Salvadó i Miquel
Vilella Suazo

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

vicerector d’Investigació de la Universitat de Burgos. El divendres 3,
el dia s’iniciarà amb el tradicional
Viacrucis, a les 7 del matí. A dos
quarts de 12 del matí es farà el trasllat de la imatge del Sant Crist de la
Sang. A les 12 del matí, es realitzarà
la Funció de l’Agonia. A dos quarts
de 3, tindrà lloc un dels actes més
emblemàtics de la Setmana Santa
de Reus: les Tres Gràcies. Un cop
retornat el Sant Crist de la Sang a la
seva església titular, serà l’emotiu
moment on els reusencs demanaran
les Tres Gràcies. A les 8 del vespre,
començarà la Solemne Processó del
Sant Enterrament.
Com a President de la Confraria us
animo a que ens acompanyeu. La
participació en els actes de Quaresma és un fet que de vegades ens
queda lluny del dia a dia però crec
que val la pena que us animeu a
participar. Necessitem recolzament
per part de tots. Us podem orientar
i fins i tot ajudar, ja que disposem
d’algunes vestes que us podem deixar per qui vulgui acompanyar-nos.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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Prades
La Febró

Agrupa els constructors i empresaris de la comarca
per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i
posa a disposició dels seus agremiats els serveis de:

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

La Selva del Camp
Maspujols
Riudecols
Almoster
Les Borges del Camp
Castellvell

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

Vilanova d’Escornalbou
Montbrió del Camp
Vinyols i els Arcs
Colldejou
Montroig del Camp
Cambrils

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos - 43202 REUS
Tel. 977 32 30 13 - Fax 977 33 00 96
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.com
www.gremiconstrucciobaixcamp.com
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