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El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat, va assegurar en la
darrera assemblea anual que en els darrers mesos es nota una clara millora en el sector i
que ‘la part més dura de la crisi ja s’ha superat’, explicant als assistents que ‘s’ha acabat
la travessa del desert del sector de la construcció’.
Aquestes paraules del president del Gremi de la Construcció a casa nostra eren corroborades uns dies després per les dades fetes públiques per l’Idescat. L’economia catalana creix
un 1,5% el 2014 i registra el millor any des del 2007 segons la dada definitiva de l’Idescat, que assegurava que el Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya va augmentar l’any
2014 un 1,5%, segons les dades definitives de l’Idescat. Es tracta del millor registre des
del 2007, quan el PIB va créixer un 3,2%. La xifra definitiva és tres dècimes superior a la
dada avançada que va donar el mateix institut d’estadística català, de l’1,2%, i una dècima
superior al creixement espanyol establert per l’INE, de l’1,4%. Després de cinc anys continuats de caigudes de la demanda interna i millores simultànies del saldo exterior, l’any
2014 ha estat el primer en què s’ha canviat aquest patró de comportament: la demanda
interna ha augmentat (2,6%) i l’aportació del sector exterior és negativa (-0,8 punts).
Des de l’òptica de l’oferta, en el quart trimestre destaca l’augment del sector serveis
(2,4%), així com l’evolució positiva de la construcció (2,9%), que ha aconseguit el primer
creixement interanual positiu des de l’inici de la crisi. En aquest sentit cal remarcar la
millora significativa de branques com el material de construcció i els equips elèctrics i
electrònics, que contrasta amb l’evolució a la baixa de l’activitat energètica. La licitació
d’obra civil consolida una evolució positiva i millora les perspectives d’aquesta branca.
Ara només cal que aquests imputs positius tinguin continuïtat i que entre tots pogu em
ajudar a recuperar el nostre país de cara als reptes que ens depararà el futur.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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ENTREVISTA A JOSEP MONTANÉ. ALCALDE DE PRATDIP

‘A Pratdip ara
tenim tots els
serveis bàsics
que necessitem’
Josep Montané deixarà en les properes setmanes l’alcaldia de Pratdip després de dotze anys com a
alcalde. Quin balanç en fa?
En aquests dotze darrers anys hi
ha hagut un canvi molt important a
Pratdip i crec que tothom que vingui al poble ho percebrà. L’obsessió
meva i la del meu equip de govern
ha estat dotar al poble del màxim
de serveis possibles.
Podria concretar una mica més
aquestes millores?
Quan nosaltres vam arribar a l’ajuntament l’any 2003 patíem un dèficit d’abastament d’aigua important.
Només teníem un dipòsit d’aigua a
dalt del castell amb capacitat per
200 metres cúbics que era totalment
insuficient i per això vam treballar
per construir un nou dipòsit. Vam
adquirir una petita finca i vam construir un dipòsit d’aigua en direcció
a l’ermita de Santa Marina de 500
metres cúbics. També gràcies a un
conveni urbanístic signat en el seu
dia amb els propietaris del camp de
Golf de Bonmont vam aconseguir
que ens compressin una finca que
està a la zona de creixement del poble, que ens ha permès dotar-hi de
serveis ja que en aquell moment no
teníem espai. La joventut del poble
necessitava vivendes de protecció
oficial i ho vam poder aconseguir ja
que vam fer set cases i vam obrir un
carrer que, per cert, es diu Joan Perucho. També vam construir una llar
d’infants, la llar d’infants Els Dips,

un projecte de l’arquitecte reusenc
David Tapias que va aconseguir un
premi a la Biennal de Venècia i també un segon premi estatal en eficiència energètica.
La millora dels serveis d’atenció a
les persones també ha estat important en la seva gestió?
Molt. Per això vam adquirir la primera planta de la cooperativa del
poble. Era el lloc on s’hi feien els
actes socials de la cooperativa -bar,
cinema, teatre, etc-, però amb la
crisi dels fruits secs la cooperativa
no disposava de diners per millorar
aquest espai que s’havia anat degradant amb el pas del temps. Nosaltres vam aconseguir la rehabilitació i la cessió de la primera planta a
canvi de l’adequació de l’espai que
ara té l’agrobotiga, que ha permès
donar continuïtat a la cooperativa.
Quan parlem de serveis als ciutadans m’agrada parlar de donar contingut als equipaments, com ara el
propi Ajuntament. Quan vam entrar
a l’ajuntament ens vam trobar amb
un edifici amb quatre plantes però
que només funcionava la primera.
Treballant amb les administracions
superiors ens va sorgir l’oportunitat de tenir un consultori rural i un
centre de dia rural, que és l’únic
del Camp de Tarragona d’aquestes
característiques. És un centre de
dia subvencionat per la Generalitat
gràcies a un pla experimental creat
en els últims anys del tripartit. Ara
hem optimitzat l’espai de l’ajunta-
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ment amb aquest consultori mèdic i
el centre de dia.
Pratdip està a tocar de serres de
gran bellesa. Què han fet per potenciar i difondre aquests espais?
Vam aconseguir que el centre d’interpretació de la Serra de Llaberia
estigui a Pratdip. Aquest és un organisme que formem sis pobles:
Pratdip, Tivissa, Colldejou, la Torre
de Fontaubella, Capçanes i Marçà,
amb l’objectiu principal de conservar l’espai natural i també difondre
el nostre patrimoni. Hi ha un espai
específic per cada un dels pobles

ENTREVISTA A JOSEP MONTANÉ. ALCALDE DE PRATDIP

‘Nosaltres no tenim més
sortida que el turisme.
Tenim un patrimoni
cultural molt important,
rutes de senderisme ben
senyalitzades en alguns
casos i un paisatge
espectacular que cal
potenciar’.

que formen el consorci amb material turístic i també explicacions
de les llegendes i altres trets diferencials. A banda d’aquesta oficina
tècnica, també hi trobem la nostra
oficina de turisme amb una tècnica
que dona servei a les consultes que
puguin sorgir.
Com està Pratdip a nivell econòmic?
Durant aquests dotze anys hem programat inversions tocant de peus a
terra. Hem evitat endeutar-nos i per
això ara estem totalment sanejats,
fins i tot és la Generalitat qui ens
deu més de 350.000 euros, una
tercera part del nostre pressupost
municipal, per diversos conceptes.
Amb tot, la nostra situació és bona i
per això ens agrada pagar a 30 dies
a tots els proveïdors.
Pratdip té la sort de rebre diners de
les nuclears. Intueixo que aquesta injecció econòmica li permet fer
moltes de les coses que ha pogut
portar a terme?
És evident. Una tercera part del
pressupost de l’Ajuntament de
Pratdip arriba de les nuclears, però
també s’ha de treballar per buscar
finançament pels projectes que hem
portat a terme. He estat un perseguidor de subvencions. M’he mogut
moltíssim, a la Diputació, a la Generalitat i a tot arreu. Tot i la quantitat
d’obres que s’han fet en aquests
últims anys, no s’han imposat als
ciutadans contribucions especials.

‘Durant aquests dotze
anys hem programat
inversions tocant de
peus a terra. Hem evitat
endeutar-nos i per això
ara estem totalment
sanejats, fins i tot és la
Generalitat qui ens deu
més de 350.000 euros,
una tercera part del nostre
pressupost’

Com ha evolucionat la població de
Pratdip en aquests anys del boom
de la immigració?
Ara mateix tenim al voltant de 800
habitants, quant al 2003 eren 600
habitants. Ara hem patit una lleugera davallada i caldrà treballar perquè la xifra no baixi més. S’ha de
pensar que a Pratdip a banda del
poble també tenim tres urbanitzacions. A les Planes del Rei hi ha 400
parcel·les, també tenim la zona de
Santa Marina i les Sorts, que era una
urbanització il·legal i que nosaltres
vam legal·litzar gràcies al POUM. El
creixement de Pratdip ha estat principalment de persones procedents
dels Marroc i també algunes perso-
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nes de les comarques de Barcelona.
Algunes d’aquests immigrants han
començat a tornar al seu país o a
buscar-se altres poblacions.
Quin és el futur del municipi?
Nosaltres no tenim més sortida
que el turisme. Tenim un patrimoni cultural molt important, rutes de
senderisme molt ben senyalitzades
en alguns casos i un paisatge espectacular que cal potenciar. Hem
creat la festa del Pratdip Llegendari
per potenciar un element únic que
és la llegenda del Dip, com es pot
veure en el monument que hi ha a
l’arribar al poble. Col·laborem amb
el Rally Costa Daurada que any rere
any dóna molta visibilitat a les nostres carreteres i ens porta molts visitants. Ja fa anys que vam començar un programa d’activitats molt
potent per atreure gent a Pratdip a
l’estiu. Volem que hi hagi vida als
restaurants que hi ha al poble, als
bars, als apartaments turístics i a
una casa rural que tenim.
Què li falta turísticament a Pratdip?
Doncs que algú vulgui crear algun
negoci al voltant del turisme. Pratdip seria un lloc idoni per un càmping de muntanya, però fins ara
no hem trobat inversors en aquest
sentit.
I quin són els reptes de futur en
quant a millores urbanes?
Més que de futur, de present. Fa
poc més de dues setmanes hem començat la rehabilitació del Casc Antic amb un pressupost de 420.000
euros finançats amb 220.000 euros dels fons Feder i també d’uns
180.000 euros del PUOSC. L’obra
l’executa l’empresa Garcia Riera i
aquests darrers dies de març han
començat les obres d’adequació
dels serveis i després es farà un
empedrat molt atractiu per poder-hi
passejar. D’altra banda també volem continuar treballant per millorar
la vida a les urbanitzacions, on hem
fet millores a la zona de les Planes
del Rei, amb una minideixalleria i
també una millora del camí d’accés
a aquesta urbanització, entre d’altres projectes ja executats.

ESPECIAL PRATDIP

Pratdip clou la millora i l’adequació
turística de les restes del castell
A banda de la retirada del fals torreó que coronava l’edifici, també s’ha fet
una intervenció arqueològica per descobrir el murs originals
L’alcalde de Pratdip Josep Montané
se sent especialment satisfet de la
feina d’aquests anys que ha permès
una neteja de cara total a un dels
símbols més importants del municipi com és el castell, que se situa a
la part més alta del poble amb unes
vistes magnífiques sobre els voltants. Es tracta d’un edifici declarat
Monument Històric fa 30 anys i molt
malmès per un terratrèmol a mitjan
del segle XIX. Segons el llibre de
Joan Perucho “Les Històries Naturals” el castell era on es trobava la
tomba d’Onofre de Dip, vampir que
atemoria a la població local.
Les obres de recuperació del Castell han comportat un canvi en el
perfil del poble amb la millora de
l’accessibilitat al recinte i la seva
interpretació. El Castell és un dels
elements arquitectònics i culturals
més importants del municipi i el fet
de poder-se visitar dóna un valor
afegit de molta qualitat a la gent
del poble i als visitants.
El projecte de recuperació de la
imatge original del Castell es va
iniciar el 2007 per potenciar aquest
punt d’interès cultural, històric i
turístic. En la primera fase del projecte es va dur a terme l’eliminació de la falsa torre que albergava
un dipòsit d’aigua, i una excavació
arqueològica en el recinte que va
descobrir part dels murs originals.
“Algunes persones es pensaven que
aquest fals torreó era original quan
en realitat s’havia construït als anys
60 tal i com està documentat”, ha
explicat l’alcalde.
En la segona fase de les obres, executades per l’empresa Fulgencio Villar i finalitzades tot just fa un any,
es va continuar amb l’excavació
fins que els murs van quedar descoberts uns 50-60 cm, adequant al

A la part superior,
imatge actual del Castell de Pratdip. A la
part inferior, imatge
del fals torreó construït a la dècada dels 60
que es va enderrocar
fa uns anys.

Les obres de recuperació
del Castell han comportat
un canvi en el perfil del
poble amb la millora de
l’accessibilitat al recinte i
la seva interpretació.
mateix temps el paviment per facilitar-ne l’accés dels visitants. Amb les
obres, el Castell disposa d’un nou
mirador i una plaça natural per contemplar el paisatge des d’on es pot
pujar al punt més alt del pujol. A
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més s’ha dotat al recinte de baranes
i mesures de seguretat i protecció.
Aquestes millores s’han fet gràcies al finançament del Ministeri de
Cultura, a través de l’1% cultural,
gràcies a la Diputació de Tarragona
i també la col·laboració de l’ANAV,
l’Associació Nuclear d’Ascó i Vandellòs, que també ha permès la pavimentació d’alguns trams de carrer
del casc històric, alhora que s’estan
adequant les vies suprimint les barreres arquitectòniques i la renovació de les instal·lacions d’enllumenat per adequar-les a la normativa
vigent sobre contaminació lumínica.

ESPECIAL PRATDIP

Pratdip Llegendari tornarà per Tot
Sants com a homenatge als Dips
El municipi treballa per configurar un programa d’actes més atractiu per
aquesta festa que coverteix el poble en un reducte de la por i el misteri
Durant el cap de setmana de Tot
Sants de l’any passat, els dies 1 i 2
de novembre, Pratdip va viure una
de les seves èpoques més fosques i
tenebroses: el retorn dels Dips amb
la celebració del I Pratdip Llegendari.
Es tractava d’un festival que vol homenatjar la figura del Dip i convertir
els carrers del Prat en un autèntic
reducte de la por i el misteri, quan
aquest animals vampírics xuclaven la
sang al bestiar i tenien atemorida la
gent del poble (Llegenda del Dips).
Pratdip Llegendari va néixer com
una nova proposta per a les nits de
Tots Sants del Camp de Tarragona
amb una combinació de literatura,
el teatre, la gastronomia i l’artesania amb la màgia, la por i el misteri a través d’una de les llegendes
fantàstiques més fascinants de Catalunya. La resposta del públic en
aquesta primera edició va ser més
de l’esperada i per enguany encara hi haurà més activitat. Des de
l’Ajuntament s’està treballant per
dotar de més contingut aquesta festa que tornarà per Tot Sants.
La llegenda
Una de les llegendes fantàstiques
més fascinants de Catalunya és
la que expliquen els habitants de
Pratdip. Es tracta de la llegenda
dels dips, uns gossos llop negres
i endimoniats que van escollir les

Imatge de la representació del Pratdip Llegendari l’any passat. Foto: Pratdip Turisme

Pratdip Llegendari va
néixer com una nova
proposta per a les nits
de Tots Sants del Camp
de Tarragona amb una
combinació de literatura,
teatre, gastronomia i
artesania amb la màgia, la
por i el misteri
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muntanyes de la serra per habitarles. De tant en tant, i només de nit,
es deixaven veure, mostrant la seva
silueta fosca en l’horitzó, fent brillar els seus ulls desafiants entre la
foscor o atemorint als homes de nit
al mateix poble. L’escriptor Joan Perucho a la seva obra ‘Històries naturals’, s’inspira en els dips per crear
un personatge vampíric i mutant
ambientat en l’època moderna; és
així, com l’autor s’encarrega d’internacionalitzar la figura del dip, més
concretament d’Onofre de Dip, el
qual habitava al castell de Pratdip,
a través d’un dels pocs personatges
vampírics de l’imaginari català.

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

ACTUALITAT GREMI

Gregori Salvat: ‘Sembla que
l’economia comença a moure’s’
El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp assegura en
l’assemblea anual que la situació del sector s’està capgirant
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp va celebrar a inicis de març la
seva assemblea anual que va servir per aprovar per unanimitat les
contes de l’entitat del 2014 i també per presentar el pressupost pel
2015, que preveu un superàvit a
final d’any si continuen els cursos
professionals que actualment està
oferint el Gremi a les seves instal·
lacions de Reus.
En el transcurs del balanç dels darrers mesos, el president de l’entitat,
Gregori Salvat, va assegurar que la
situació econòmica s’està capgirant.
‘Sembla que l’economia comença a
moure’s’, va indicar Salvat en referència a la situació viscuda en els
darrers dos o tres mesos en els qual
el sector comença a activar-se després de mesos de paràlisi. Salvat
és conscient que ja fa mesos que
es parla de la reactivació de l’economia al país, però també va afegir que fins ara no s’havia notat a
l’economia de les empreses de la
construcció de casa nostra. ‘Ara hi
ha més feina i fins i tot les administracions encarreguen més obres,
potser perquè s’arriba al final de la
legislatura. Sigui com sigui ara els
nostres agremiats tenen més feina
que abans i esperem que aquesta
tendència continuï’, va explicar Sal-

Els membres de la Junta Directiva del Gremi, durant l’assemblea anual.

vat davant d’una dotzena d’agremiats. Aquesta millora de la situació
econòmica caldrà veure-la en el seu
conjunt a final d’any per analitzar
definitivament aquest increment de
l’activitat empresarial en el sector
de la construcció.
Més agremiats
Salvat també va dir que el Gremi de
la Construcció del Baix Camp, després d’una davallada en els últims
anys, començava a recuperar el número d’agremiats, tot i ser conscient que encara hi ha feina per fer
en aquest sentit per part de l’actual
junta directiva. Per cloure amb un
missatge d’optimisme, Salvat va as-

segurar que ‘els moments més durs
de la crisi sembla que han passat i
que estem a la part final de la nostra travessia pel desert’.
La situació de la FEGCO
D’altra banda, el vicepresident Gerard Prats va parlar en la seva intervenció de la delicada situació econòmica que travessa la FEGCO, la
Federació de Gremis de la Construcció de Tarragona. Però va explicar
que en els darrers mesos els cursos
que s’han realitzat han permès salvar aquesta entitat i s’espera que el
pla de viabilitat que s’ha presentat
serveixi per donar continuïtat a la
federació.

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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L’optimista
Els fonaments de la base
Mònica Pérez. Periodista del Diari Mes a Reus.

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- VALLES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA

WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
Pol. Ind. Agroreus C/ Cornudella de
Montsant, 35 43206 REUS
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

Dues de les set escoles de futbol amb àmbits més modestos, seguiran veient
què compta la capital del Baix Camp re- en l’esport els valors que els seus més
bien, fa pocs dies, la visita dels juga- propers ídols d’infància els van destadors de la primera plantilla del CF Reus. car aquella tarda. Tampoc aquí la consFutbolistes amb passat a Segona Divisió trucció ha estat senzilla. Superats certs
A, o fins i tot que ja han viscut la seva nivells, trencar el sostre ha requerit una
posada de llarg a Primera, reemplaça- empenta econòmica.
ven per una tarda els entrenadors de El «sí» de l’assemblea de socis va do180 promeses reusenques d’entre els sis nar llum verd, ara farà un any, a la conversió del CF Reus en SAE per atraure
i els nou anys.
Les primeres indicacions a la gespa no els recursos que propiciessin el salt a
apuntaven assistències, regatejos ni la categoria de plata. Aquests van arrixuts a porteria: reunits en rotllana, els bar i, en paral·lel, va tenir lloc el comiat
a tota una generapetits cracs s’escolció de futbolistes
taven els capitans El «sí» de l’assemblea
‘molts d’ells formats
roig-i-negres parlar
de socis va donar llum
a Reus o, si més
sobre fortalesa perno, al territori, i que
sonal,
solidaritat, verd, ara farà un any, a
continuen compecompromís acadè- la conversió del CF Reus
tint ara a equips de
mic o capacitat de
la zona’ que havia
sacrifici. Tot just en SAE per atraure els
fet gran l’entitat. Si
una setmana enrere, recursos que propiciessin
l’aposta ha estat o
havien vist aquells
el
salt
a
la
categoria
de
no guanyadora, ho
homes disputar-se
decidirà el pas del
amb el Nàstic el plata.
temps.
que serà recordat
El que ja es comencom el derbi de les
alçades. El seu discurs, enmig del silenci ça a entreveure és la determinació del
que es feia al terreny de joc, dóna bona club d’estrènyer lligams amb el seu enmostra de la importància de cuidar la clavament, en forma ara de convenis
base futbolística a una ciutat que supe- d’afiliació i acords de cessió de jugara les 1.700 fitxes federatives i que vol dors amb alguns com FC Cambrils o CD
col·locar un equip a les categories pro- Morell. Per als qui s’hi han acollit, una
fessionals. De posar-hi els fonaments glopada d’aire enmig de greus dificuls’encarreguen diàriament, més enllà de tats per mantenir-se vius o l’oportuniles activitats puntuals, els tècnics que tat de donar continuïtat a allò que han
dediquen bona part del temps lliure a la sumat aquest curs encadenant jornades
feina amb els petits jugadors. I, de tant d’èxits. També ells han de tenir ocasió
en tant, aquest esforç dóna els fruits de seguir recollint les perles d’una base
més visibles en forma d’un Isaac Cuen- que s’obre al públic la mitja part de
ca o d’un Ramon Folch que portaran el cada cita a l’Estadi i que, de ben trenom de la ciutat a grans estadis. O d’al- ballada, reclama irremeiablement cura i
tres igualment meritoris com els qui, a protagonisme.
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‘Les guerres de
campanar són més
passat que futur’
Considera que la situació de la ciutat és millor ara que el 2011?
Sí, l’any 2011 encaràvem una situació financera municipal extremadament complicada portes endins i
una situació econòmica molt difícil
cara enfora. La situació ha millorat
però encara ha d’anar a més perquè
molta gent que ha patit la crisi en
primera persona ho noti en el seu
dia a dia.
Què creu que ha millorat?
Els darrers quatre anys hem aconseguit reduir més de 40 milions d’euros de deute municipal i fa divuit
mesos que el context econòmic va
millorant de forma lenta però constant. A Redessa, al Tecnoparc, al
Mas Carandell i al projecte de centre
comercial de Metrovacesa a l’antiga
fira hi havia dificultats molt important que hem anat corregint. Hem
salvat les estructures de promoció
econòmica i ocupació i ara que el
context millora hem de posar-les a
treballar al servei del creixement,
la captació d’empreses i la creació
d’ocupació.
Què necessita la ciutat?
El principal repte de la ciutat és la
creació d’ocupació i cal encarar-lo
amb estratègies diverses. Remoure
obstacles administratius a les empreses, promoure l’emprenedoria
i ajudar a dotar la ciutat d’un clima empresarial dinàmic i ambiciós,
seguir captant noves empreses a
través del Tecnoparc i contribuir a
que el Camp de Tarragona sigui un
territori emergent a Catalunya que
guanyi atractiu i capacitat d’influència al conjunt del país.
A nivell personal, vostè ha ocupat
diverses responsabilitats aquest

mandat. La darrera provocada pel
canvi en l’equip govern que li va
donar l’oportunitat de presidir la
Fira i la regidoria de Promoció Econòmica. Ha tingut temps d’impulsar
nous projectes o de marcar directrius noves?
A firaReus hem continuat amb la
tendència d’acollir fires innovadores
tant de creació pròpia com d’empreses externes sense pedre aquelles
fires que formen part de la història
viva de la ciutat com l’ExproReus o
el TotNuvis i que són referents en
el seu sector. A més, hi ha hagut
la primera edició del DIYMania i
preparem una de les primeres jornades dedicades a la impressió
3D. Busquem lligar la ciutat amb
sectors innovadors i emergents.
Pel que fa a aparcaments i transport públic estem a punt d’engegar les obres del parking del
nou centre comercial a l’antiga
fira i hem engegat un nou sistema de trasbordament que facilita
l’accés a l’hospital de la línia 20.
En relació als mercats hem endreçat la façana del Mercat del Carrilet que toca al carrer Rocamora
d’acord amb la reforma que s’ha fet
en aquell carrer. Hi ha un nou grafit
que decora la façana i en els propers dies cobrirem el cobert de la

‘Els darrers quatre anys
hem aconseguit reduir
més de 40 milions d’euros
de deute municipal i
fa divuit mesos que el
context econòmic va
millorant de forma lenta
però constant’
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El regidor Marc Arza, a Fira de Reus.

compactadora amb una intervenció
innovadora i atractiva.
Reus sembla que aposta pel concepte Smart City. Com definiria amb
poques i entenedores paraules
aquest concepte?
El concepte smart city es basa en
posar la tecnologia al servei de la
ciutat. Millorar els serveis públics,
la participació ciutadana i la gestió
global de la ciutat a través de la
digitalització. La sensorització dels
aparcaments per tenir informació de
les places lliures, facilitar els tràmits
municipals via web, les noves aplicacions mòbils d’activitats de ciutat, els punts de recàrrega del cotxe
elèctric o els panells d’informació
sobre l’estat del trànsit que estem
instal·lant a l’entrada del tomb de
Ravals en són alguns exemples.
Darrerament s’ha vist com signava
convenis de col·laboració amb ciutats veïnes com Tarragona o Cambrils. La col·laboració és suficient
pel progrés del conjunt del territo-

ENTREVISTA MARC ARZA. REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE REUS
ri o encara hi ha massa guerra de
campanars?
Una de les coses més importants
que han passat aquests darrers quatre anys és el canvi de sintonia en
la relació entre els Ajuntaments de
Reus i Tarragona. Les reunions entre
els equips de govern i els projectes
compartits de les diverses regidories són una novetat i és important
que aquest procés es mantingui en
els propers anys. Les guerres de
campanar són més passat que futur.

‘El concepte smart city
es basa en posar la
tecnologia al servei de la
ciutat. Millorar els serveis
públics, la participació
ciutadana i la gestió
global de la ciutat a
través de la digitalització’

Què n’espera del Centre Comercial
La Fira? Algunes persones parlen
d’una afectació negativa al comerç
i a la restauració del centre. Què en
pensa?
Totes les ciutats de Catalunya amb
un volum de població similar al de
Reus compten amb aquest tipus
de centres comercials. Necessitem
que l’oferta comercial de Reus sigui
complerta i potent per guanyar capacitat d’atracció en un entorn molt
competitiu. Si el nou centre comercial serveix per retenir una part dels
reusencs que compren en ciutats
veïnes i per atreure compradors que
ara no venen a Reus la ciutat hi sortirà guanyant. El repte serà vincular
la nova oferta amb el centre ciutat.
Sumant recursos i amb la complicitat de la Cambra i les associacions
de botiguers serà possible aconseguir-ho.
Reus i la ‘marca Reus’ ofereixen
atractius suficients per invertir a la
ciutat?
El Tecnoparc, la Universitat, la força
de les nostres empreses, les infraestructures, l’aeroport i el fet de ser

A
arnigreen

G

& 619 244 720

Quins són els principals reptes pendents de l’àrea que vosté gestiona?
L’impuls al Tecnoparc serà una de
les claus principals. Aquests projectes de ciutat demanen continuitat i
en quatre anys s’ha avançat molt.
Actualment els principals edificis del
parc tenen una ocupació que supera
el 80% i caldrà buscar un operadors
que vulgui apostar per invertir en un
nou edifici d’altres prestacions a la
zona. També reforçarem al promoció
de ciutat dirigida a la captació d’empreses dels sectors agroalimentari
i TIC a través del Consell d’Impuls
al Tecnoparc que compartim amb
la URV i la Cambra de Comerç.
L’empenta al sector comercial per
treure tot el partit a les oportunitats que obrirà el centre comercial a
l’antiga fira, el nou Mercat del Carrilet, l’aposta pel turisme sanitari,
un impuls als polígons a través de
les associacions d’empresaris i un
compromís total amb la formació i
la creació d’ocupació des d’un Mas
Carandell amb més recursos i noves
estratègies per formar els reusencs
en aquelles professions que el mercat demana seran, també, projectes
prioritaris pel proper mandat.

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

al centre d’una de les regions econòmiques i demogràfiques més potents de Catalunya són alguns dels
nostres actius principals. Captem
inversions i empreses, l’arribada
d’INSA (grup IBM), ara fa dos anys,
ho certifica. La força empresarial de
la nostra ciutat, però, és l’empenta
emprenedora dels reusencs. Reus
s’ha fet, sobretot, amb empreses
nascudes aquí i ha de continuar
sent així.

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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Nova App sobre bones pràctiques
en rehabilitació energètica
La nova aplicació gratuïta de la Fundación Laboral és interactiva i està
dirigida als professionals del sector, als formadors i als particulars
El passat dia 11 de març,
més de 120 persones entre
arquitectes, enginyers, tècnics, empresaris i personal
de l’administració de l’àmbit
de la formació i del sector de
la construcció, es van donar
cita a la Jornada “Innovació
en l’ensenyament de bones
pràctiques
en
rehabilitació energètica”, organitzada
per la Fundación Laboral de
la Construcción, a la seu de
l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja
(CSIC).
A la jornada es va presentar
la nova App gratuïta de bones
pràctiques en rehabilitació
energètica, dirigida tant als
professionals del sector, com
als formadors que vulguin
usar-la en les seves classes
i als particulars que vulguin
fer reformes o qualsevol tipus
d’obra a casa seva. La nova
aplicació s’emmarca dins
del projecte europeu Build
Up SkillsSpain, “Construeix
2020”, liderat a Espanya per la Fundación Laboral de la Construcción,
en col·laboració amb l’Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC). Al Build Up també
participen la Fundación Tripartida
para la Formación en la Ocupación (FTFE), l’Institut Nacional de les

ràcter innovador i tecnològic
de multitud d’iniciatives que
s’estan produint en el sector
de la construcció, en les tècniques constructives i en la
gestió d’equips de treball.

Qualificacions (Incual) i Aidico.
Tots els ponents van coincidir a
destacar la importància de la formació dels tècnics i professionals
del sector i d’incentivar la demanda
dels usuaris, com a claus de la rehabilitació energètica. Així mateix, es
va posar especial èmfasi en el ca-

Veritable “cultura energètica”
Finalment, els experts van
destacar la importància de
crear una veritable “cultura
energètica”, que passa, inevitablement, per conscienciar
els particulars que amb una
construcció eficient, en el cas
de l’obra nova, o una rehabilitació energètica, en el cas
dels habitatges ja construïts,
no només s’aconsegueix un
estalvi en les factures de la
llum i del gas, sinó que també
augmenta el seu confort.
La jornada va ser presentada
per José Antonio Viejo Rodríguez, director de l’Àrea de
Formació de la Fundación Laboral de la Construcción, que
també va fer de moderador
de la mateixa, i José Antonio
Tenorio Ríos, cap de la Unitat de
Qualitat en la Construcció de l’Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (CSIC).
José Antonio Viejo va explicar que a
la primera part del Build Up SkillsSpain es va crear un Full de Ruta que
incloïa un total de 29 accions i 11

Manuel Fabra Pérez
Va morir a Reus el passat 28 de març als 82 anys.
La junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp s'uneix en el condol al nostre
company Joaquim Fabra i a tota la família per tan sensible pèrdua.
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recomanacions, “que pretenen contribuir a la consecució de l’objectiu
20-20-20 en matèria de qualificació”, i en la segona part del projecte europeu, també adjudicat el
passat any a la Fundación Laboral,
“es pretén posar-les en marxa”.
A continuació, Javier González López, responsable de Projectes Internacionals de la Fundación Laboral
de la Construcción, va explicar a
grans trets en què consisteixen els
projectes “Construye 2020” i “Formar”, aquest últim sobre la FP en
el manteniment i la renovació sostenible.
El projecte “Formar” inclou l’elaboració d’una “Guia de compra per al
client” que vulgui fer una reforma
en un habitatge, que també va ser
presentada durant la jornada. Javier González va coincidir amb José
Antonio Viejo en la importància de
descobrir a la població els avantat-

ges de la rehabilitació energètica,
i en aquest sentit va subratllar un
altre aspecte: la important tasca de
les administracions públiques en la
difusió dels avantatges de l’eficiència energètica.
Premis Build Up SkillsSpain
El responsable de Projectes Internacionals de la Fundació Laboral de la
Construcción va aprofitar l’acte per
anunciar que pròximament es convocaran els premis Build Up SkillsSpain, per reconèixer les millors pràctiques en rehabilitació energètica, i
va tancar la seva intervenció amb
una crida a la dignificar del sector:
“Els professionals de la construcció
són professionals que construeixen
història “.Per la seva banda, José
Antonio Tenorio Rius va parlar sobre les “Necessitats formatives en
matèria de rehabilitació energètica
dels edificis”.

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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“L’eficiència energètica és la propietat dels edificis perquè treballin bé”,
va sentenciar Tenorio, en una frase
aplaudida per tots els presents.
Simulador de la demanda
L’App té un apartat de simulació per
comprovar la demanda energètica,
l’aïllament o la fusteria d’un edifici. Així mateix, ofereix recomanacions sobre la recollida i trasllat dels
materials en l’obra, i la millor col·
locació dels aïllants. A més, compta
amb exercicis interactius. L’aplicació
pot servir tant als tècnics i professionals del sector per a l’exercici del
seu treball diari; com a eina de suport audiovisual per als formadors
que vulguin ensenyar bones pràctiques en les seves classes, i per als
particulars que vagin a emprendre
una reforma en el seu habitatge i
vulguin estar informats sobre el que
els professionals van a fer.

IMMOBILIÀRIA

Les hipoteques registren un
important augment interanual
Per demarcacions, Barcelona i Tarragona acumulen increments en relació a
l’any passat i Girona i Lleida obtenen registres negatius en termes anuals
El nombre d’hipoteques signades a
Catalunya el passat mes de gener
van sumar 3.665 contractes, cosa
que suposa un increment del 35%
en relació amb el gener del 2014,
segons les xifres publicades per
l’Institut d’Estadística espanyol.
Aquest increment del gener suposa
acumular nou mesos seguits d’augments en termes anuals i a la vegada suposa fer el millor registre quan
creixement interanual d’un mes de
gener des de l’any 2003 quan comença la sèrie de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Barcelona
i Tarragona, amb creixements del
52% i del 51%, van ser les úniques
demarcacions amb registres positius, mentre que Girona i Lleida van
veure caure les hipoteques en un
24,66% i un 6,56%, respectivament.
En el conjunt de l’estat espanyol es
van signar un total de 20.913 hipoteques sobre habitatges al gener,
amb un increment del 20% en relació amb el gener del 2014. A l’Es-

tat, s’acumulen vuit mesos seguits
d’augments interanuals. Tot i que
l’augment és menor que el registrat
a Catalunya, un 19,99% contra el
35%, a l’estat espanyol també suposa fer el millor registre interanual
dels últims 12 anys.
A Catalunya, les 3.665 hipoteques que es van signar van sumar
428,951 milions d’euros, cosa que
va fixar una mitjana de preu per habitatge hipotecat de 117.040 euros.
En el conjunt de l’estat espanyol,
les 20.913 hipoteques van arrossegar un capital de 2.212 milions
d’euros, amb una mitjana de preu
per habitatge de 105.792 euros.
Les dades de Tarragona
A Tarragona es van signar 485 hipoteques al gener amb un capital
de 41,023 milions d’euros, fixant
un preu per habitatge hipotecat de
84.584 euros. En relació amb el gener del 2014, el creixement de les
hipoteques (sempre sobre habitatges) va ser del 51,09%, sent l’aug-

ment més important d’un mes de
gener des de l’any 2006 quan l’augment va ser del 51,75%.
Més execucions hipotecàries
El nombre d’execucions hipotecàries a Catalunya es va incrementar un
18,5%, fins a les 3.387, durant el
quart trimestre del 2014 respecte el
període entre juny i setembre del
mateix any, segons l’Institut Nacional d’Estadística.
D’aquestes 3.387 execucions hipotecàries, 266 habitatges (un 17,6%
menys) eren nous i 2.533 de segona mà, un 23,2% més; i 2.466
eren de persones físiques (+26,3%)
i 921 jurídiques (1,88%). Pel que fa
les dades de tot l’any, a Catalunya
se’n van dur a terme 14.230, de les
quals 10.635 corresponien a persones físiques i 3.595 a persones jurídiques, mentre que 1.352 eren nous
i 12.878 de segona mà. L’INE no ha
publicat les dades respecte el 2013
ja que va iniciar la sèrie estadística
al gener del 2014.

Especialites en reformes
i manteniments
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Cambrils anuncia l’enderroc del
pont de l’antiga carretera N340
L’alcaldessa de la localitat assegura que disposa de recursos i no recorrerà
a l’endeutament. L’obra s’executarà en tres fases, entre el 2015 i el 2016
L’alcaldessa de Cambrils Mercè
Dalmau ha anunciat en la presentació de la memòria de legislatura
d’aquest municipi que l’enderroc
del pont de l’antiga N340 i posterior urbanització de l’avinguda Baix
Camp serà una realitat aquest 2015.
Aquesta és una de les obres més esperades pels cambrilencs que ha de
permetre unir el municipi ara mateix
separat per l’antiga carretera.
L’alcaldessa va informar que per la
magnitud de l’obra i la inversió que
suposa, el govern ha previst que
aquesta es desenvolupi en 3 fases i
al llarg de l’any 2015 i 2016.
La fase primera consisteix en la demolició del pont i urbanització parcial de l’avinguda Baix Bamp, valorada en 683.254 €. En la fase dos
està prevista la construcció del nou
pont sobre la riera d’Alforja, valorada en 403.010 euros i en la tercera
fase es preveu la urbanització del
passeig central de l’avinguda Baix
Camp, valorada en 209.135 E
Així mateix i, en relació al finançament, el govern ha volgut deixar
clar que l’Ajuntament genera i disposa de recursos suficients per fer
front a l’obra, aquest any i el següent i, que part tant, l’obra es realitzarà sense haver d’endeutar-se ni
comprometre la hisenda municipal
Concretament, durant el 2015 s’im-

Imatge actual del pont de l’antiga N340 sobre la Riera d’Alforja de Cambrils.

Dalmau ha manifestat
que si podien fer realitat
l’enderroc d’aquesta
barrera arquitectònica
històrica, era degut
a la bona gestió que
s’havia fet de l’economia
municipal

pulsarà la fase 1. Aquesta primera
part podrà pagar-se gràcies a que
l’Estat ha publicat un Reial Decret
que permet als Ajuntaments, durant
el present any, estalviar-se el pagament dels interessos corresponents
al préstec del “Pla de Pagament a
Proveïdors”, xifra que arriba als 2
milions d’euros, en el cas de Cambrils. Així, mentre una part important d’aquest estalvi es destinarà a
reduir la càrrega financera, la part
restant d’aquest estalvi es destinarà al finançament de la fase 1 del
projecte.

ARD

STUDIOCLIMA S.L.

WWW.ARDSTUDIOCLIMA.CAT

AIRE ACONDICIONADO – CALEFACCIÓN – VENTILACIÓN
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Carbonell Figueras construirà
el Museu Casteller de Valls
L’oferta, xifrada en 2.727.300 euros (IVA inclòs), segons el consistori rebaixa
en un milió d’euros el preu de sortida de la licitació
La Junta de Govern de l’Ajuntament
de Valls, en sessió pública feta el
passat 13 març, va aprovar com a
oferta «més avantatjosa» en el procés de licitació del projecte de construcció de l’edifici del Museu Casteller de Catalunya la presentada per
l’empresa Carbonell Figueras. L’oferta, xifrada en 2.727.300 euros (IVA
inclòs), segons el consistori rebaixa
en un milió d’euros el preu de sortida de la licitació. En total, s’havien
presentat al concurs 35 ofertes, entre elles diverses empreses del Gremi de la Construcció del Baix Camp.
D’altra banda, la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Valls també ha declarat com a oferta més avantatjosa
per coordinar la direcció de l’obra la
presentada per l’empresa SGS Tecnos, per un import de 77.400 euros
(IVA inclòs).
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
impulsa aquest nou museu. L’edifici, concebut per l’arquitecte Dani
Freixes, serà un equipament singular destinat a difondre el fenomen
casteller, tradició que el 2010 va ser
declarada Patrimoni Immaterial de
la Humanitat per la Unesco.
En aquest sentit, el futur museu, al
qual s’arribarà principalment des

L’alcalde de Valls, Albert Batet, i el president de la Diputació, Josep Poblet.

L’edifici tindrà una
superfície construïda de
2.835 metres quadrats,
repartits principalment
entre la planta baixa,
d’accés al museu, i la
primera, on s’ubicaran les
sales d’exposicions del
recorregut museogràfic.
de la plaça del Blat, està dissenyat
per convertir aquesta zona del Barri
Antic en gran àgora i focus d’activitats relacionades amb els castells.
Així, la façana principal del Museu

presidirà una nova plaça que tindrà
continuïtat amb la del Blat i amb la
qual es completarà, juntament amb
la plaça de l’Oli (també emblemàtica en l’àmbit dels “castells), una
sèrie d’espais oberts a la vida ciutadana.
L’edifici tindrà una superfície construïda de 2.835 metres quadrats, repartits principalment entre la planta
baixa, d’accés al museu, i la primera, on s’ubicaran les sales d’exposicions del recorregut museogràfic.
L’equipament també inclourà una
sala d’actes polivalent, espais per a
la botiga, el bar i restaurant del museu i per al centre de documentació
i investigació castellera.

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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L’especialista

La responsabilitat en la construcció
Carles Just Faro. Advocat

Un tema recurrent en el meu despatx
professional, son les reclamacions
per vicis de construcció. Val a dir
que la desinformació en l’àmbit de
la responsabilitat en la construcció
és important, i convé aclarir certs
conceptes i alhora trencar certs tòpics. En tot cas, el present article
tindrà un enfocament concretat en
la responsabilitat del constructor,
tot atenent a la majoria dels lectors
d’aquesta revista.
El constructor intervé en una obra,
ja sigui per encàrrec d’un promotorpropietari, o tot assumint també el
caràcter de promotor. També hi cap
la contractació per part d’un contractista (subcontractament).
En el cas de que coincideixi el
caràcter de promotor i al mateix
temps constructor, val a dir que la
responsabilitat respecte a tercers
compradors és total, doncs tothom
es responsable d’allò que ven i per
tant el promotor assumeix aquesta
responsabilitat plena. Els terminis
de garantia poden arribar fins a 10
anys, sempre que el defecte tingui
certa entitat.
En tot cas, un cop el promotorconstructor ha indemnitzat al tercer
comprador pel vici o defecte, podrà
reclamar al Arquitecte Tècnic o Arquitecte superior allò pagat, sempre
que acrediti que el defecte obeeix a
una defectuosa direcció d’obra i/o a
un defecte del projecte.
Val a dir també, que sovint les “culpes” es comparteixen i per tant, un
mateix defecte, es pot fer responsable al promotor i a uns o tots els
agents de l’edificació solidàriament.
Això succeeix principalment quan
no es coneix quina és la causa con-

En el cas de que
coincideixi el caràcter
de promotor i al mateix
temps constructor, val a
dir que la responsabilitat
respecte a tercers
compradors és total
creta del vici de construcció o quan
no es pot delimitar amb claredat,
el grau de responsabilitat de cada
un d’ells.
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En canvi, si el constructor actua per
encàrrec d’un promotor, ja no existeix aquesta responsabilitat contractual del constructor front al tercer comprador, doncs recau només
en el promotor.
En aquest cas, el règim de responsabilitat del constructor front a tercers és la que deriva de la Llei d’ordenació de l’edificació i es concreta
en:
• Responsabilitat decennal (termini de 10 anys): es refereix als
casos de ruïna física de l’edifici, total o parcial, entesa com
la derivada de vicis o defectes
que afectin a elements estructurals de l’edifici (fonamentació,
suports, bigues, forjats, murs
de càrrega) i que comprometin
directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.
• Responsabilitat per vici funcional (termini de tres anys des de
la data de la recepció de l’obra).
Es refereix a danys materials
causats a l’edifici per vicis o defectes d’elements constructius
o de les instal·lacions que ocasionin incompliment dels requisits d’habitabilitat: esquerdes,
fissures, humitats, etc.
• Responsabilitat per defectes
en acabats: responsabilitat del
constructor durant un any pels
vicis o defectes d’execució que
afectin a acabats de les obres.
Val a dir que les dos primeres responsabilitats es solen compartir
(per bé que no sempre) amb la responsabilitat del Arquitecte Tècnic i
Arquitecte Superior o projectista.

HABITATGE

Noves mesures per afavorir
l’accés a l’habitatge a Reus
El consistori busca assolir un grau òptim d’ocupació del parc públic i
desenvolupar mesures per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge
El Govern de Reus ha impulsat noves mesures per afavorir l’accés de
la ciutadania a l’habitatge a través
del treball coordinat entre les regidories d’Arquitectura i Urbanisme i
de Benestar Social i de la societat
municipal Redessa.
D’acord a les directrius del Pla Local d’Habitatge, les noves accions
aprovades recentment per la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament
i pel Consell d’Administració de
l’empresa municipal Redessa, se
centren en els objectius següents:
Impulsar l’habitatge social de lloguer, facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer amb preus ajustats

El regidor d’Urbanisme, Miquel Domingo.
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a les rendes familiars, assolir un
grau òptim d’ocupació del parc públic i desenvolupar mesures per tal
d’evitar la pèrdua de l’habitatge.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Reus va aprovar en la
sessió del divendres 20 de març la
modificació de les bases que regulen el procediment d’assignació i
priorització en l’accés als habitatges
de la Borsa d’Habitatge Assequible.
L’objectiu és que més persones puguin fer ús d’aquest servei, destinat
a cobrir les necessitats de les famílies en situació de risc d’exclusió
social residencial per motius econòmics.

EMPRESES

La CEPTA lliura els premis de la
15a Nit Empresarial a Salou
Repsol va rebre el Guardó d’Honor d’aquesta festa empresarial
El Centre de Convencions de
PortAventura va ser l’escenari
escollit per CEPTA i l’Ajuntament de Salou per acollir la
15a edició de la Nit Empresarial, la reunió de l’empresariat tarragoní que, en aquesta
ocasió, va premiar a Repsol
amb el Guardó d’Honor de
La Nit, junt amb la resta de
reconeixements de l’acte: els
Guardons CEPTA, els Reconeixements a la Fidelitat, els
Reconeixements de les associacions a empreses rellevants dels
respectius sectors i els Reconeixements atorgats per l’Ajuntament de
Salou.
L’acte va comptar amb diverses

personalitats rellevants, com és el
cas del president de Foment del
Treball Nacional, Joaquim Gay de
Montellà i el president de Repsol,
Antonio Brufau, que van ser alguns
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dels assistents a la trobada
que va ser presidida pels màxims responsable de CEPTA,
J.Antoni Belmonte i l’alcalde
de Salou, Pere Granados. El
bloc acadèmic de l’acte -que
enguany va acollir diverses
intervencions sota el títol de
Temps de lideratge- va comptar amb les intervencions de
l’economista Emili Duró i la
taula rodona ha comptat amb
la participació i del director
General d’Operacions de Port
Aventura, Fernando Aldecoa i la presidenta de l’Associació de Càmpings
de la Costa Daurada, Berta Cabré.
La taula rodona va ser moderada
per Núria Solé.

OBRA PÚBLICA

Es reprenen les obres per posar en
marxa la Biblioteca Pere Anguera
La primera fase culminarà a la tardor amb l’obertura de l’equipament, del
qual entrarà en funcionament la planta baixa i l’arxiu Pere Anguera
S’han posat en marxa els treballs
que tenen com a objectiu finalitzar
i obrir al públic la Biblioteca Pere
Anguera, ubicada a la zona de Mas
Iglesias. Les obres han començat
amb les tasques paral·leles i necessàries per posar en funcionament
l’equipament, com són l’estesa de
fibra òptica i la urbanització de la
parcel·la.
Les obres engegades recentment
formen part de la primera de les
dues fases previstes per fer possible l’obertura de la biblioteca, un
cop s’ha fet possible la disponibilitat pressupostària necessària. És
previst que la primera fase culmini
a la tardor d’aquest any amb l’obertura al públic de l’equipament, del
qual entrarà en funcionament tota
la planta baixa i també l’arxiu Pere
Anguera (situat al tercer nivell de
l’equipament i que aplegarà el llegat cedit a la ciutat per la família de
l’historiador reusenc que dóna nom
a la biblioteca).
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
va expressar la seva satisfacció pel
fet que es pugui donar inici a les
obres: “Després de treballar intensament per trobar una solució, avui
estem d’enhorabona perquè comencem a veure el final d’aquest projecte, un equipament que estarà al
servei del barri i de tota la ciutat”.
A hores d’ara l’obra està executada en un 93% i l’Ajuntament dis-

posa d’una reserva econòmica
d’1.218.000 euros IVA inclòs, que
es distribuirà en les dues fases
d’execució. La primera fase preveu
un pressupost de 868.000 euros,

Hores d’ara l’obra està
executada en un 93%
i l’Ajuntament disposa
d’una reserva econòmica
d’1.218.000 euros IVA
inclòs, que es distribuirà
en les dues fases
d’execució

IVA inclòs, una quantitat que ha de
permetre l’acabament de l’edifici, el
pagament del deute pendent, la urbanització de l’entorn, l’equipament
bàsic del vestíbul general, la biblioteca infantil, la sala de préstec, la
sala de revistes, la sala polivalent,
la sala de reunions, la zona de catalogació, els despatxos, mobiliari
divers i equips informàtics. La segona fase, prevista pel 2016, inclou
l’execució dels treballs pendents
a la segona planta, que tenen un
pressupost de 350.000 euros IVA
inclòs, i que afecten principalment
la sala de fons general.
El projecte de la Biblioteca Pere Anguera es va redactar l’any 2009 i
l’octubre d’aquell any van començar
les obres. Després de l’aturada de
2011, el govern municipal va poder
reorganitzar la disponibilitat pressupostària per desencallar el projecte
i plantejar-ne la finalització.
El conjunt de la primera fase de les
obres d’aquest equipament municipal representa una inversió total
prevista de 2.735.480 euros IVA inclòs. El conjunt de la segona fase
representa 264.520 euros IVA inclòs
(mobiliari i equipament de la primera planta). Cal tenir en compte que
tant la inversió de la primera com
de la segons fase són quantitats
previstes, i que poden experimentar
rebaixes respecte del preu previst.

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

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

22

març 2015

Tel. 977 75 46 44
Fax: 977 75 49 00

TURISME/COMERÇ

La setena edició de la Reus Viu el Vi
se celebrarà del 5 al 7 de juny
Durant aquests dies la plaça Llibertat serà l’escenari d’una nova edició de
la fira que aplega a totes les denominacions d’origen del territori
La fira Reus Viu el Vi 2015 ja té dates confirmades: del divendres 5 al
diumenge 7 de juny. Durant aquests
dies l’emblemàtica plaça Llibertat
de la capital del Baix Camp serà l’escenari d’una nova edició de la fira
que aplega a totes les Denominacions d’Origen del Territori: Catalunya,
Conca de Barberà, Montsant, Tarragona, Terra Alta i la DOQ Priorat. Un
certamen que enguany arribarà a la
setena edició amb el propòsit de
mantenir-se com una de les fires de
referència del sector a tot Catalunya.
El dijous 26 de març es va realitzar
la tradicional trobada amb els representants de les diferents Denominacions d’Origen de les comarques

meridionals que
va servir per refermar, un any
més, el seu suport a la mostra.
Durant la reunió de treball,
que es va realitzar al Museu del Vermut
de Reus, el president de la corporació, Isaac Sanromà, va voler destacar la predisposició dels diversos Consells
Reguladors “que ha estat determinant per aconseguir posicionar la
fira com un dels certàmens més
emblemàtics del país. Aquest fet

és converteix en tot un estímul per
mantenir l’esperit que va servir per
impulsar la fira des d’un primer moment com és la voluntat de convertir-la en el gran aparador dels vins
del territori i ajudar a la seva difusió”.

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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COMERÇ/OCI

Reus premiarà els millors vermuts
catalans en un nou concurs
L’objectiu dels Premis Vinari és promocionar els vermuts de qualitat i divulgar
entre els consumidors aquest producte de tanta tradició a Catalunya
Reus acollirà aquest mes d’abril una
edició especial dels Premis Vinari
dedicada als vermuts catalans, una
iniciativa del diari www.vavdevi.cat
que neix amb l’objectiu de promocionar l’elaboració dels vermuts de
qualitat elaborats a Catalunya, així
com de divulgar entre els consumidors aquest producte de tanta tradició al nostre país.
El concurs s’estructura en dues jornades de tast a cegues. La primera tindrà lloc el dilluns 13 d’abril al
Centre Cultural Cal Massó de Reus
i avaluarà totes les referències inscrites. Els vermuts que obtinguin
una major puntuació passaran a la

següent fase de tast, prevista per
divendres 24 d’abril. En aquest cas,
la jornada es durà a terme al Museu
del Vermut, un espai únic i idoni per
a la jornada que
també
acollirà el lliurament
dels premis als
vermuts guardonats.
A una setmana
de finalitzar el
període d’inscripcions al certamen, l’organització es mostra
satisfeta per les

prop de quaranta referències presentades, tal i com va indicar Ester
Bachs és la directora dels Premis Vinari dels vermuts catalans.

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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CULTURA

………………………………………………………………………………

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

Exposició del fons
pictòric de la
Fundació Reddis
També es pot visitar una mostra
al Museu de Reus (raval de Santa
Anna) sobre la muralla de la ciutat

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 (raval de Santa Anna, 59) ha inaugurat l’exposició “Col·lecció de pintura de la Biennal Ceferino Olivé”, dedicada al fons pictòric de la Fundació
Privada Reddis dipositat al Museu, i el muntatge “La
vida dins la muralla. Una aproximació al Reus medieval”, sobre la muralla i el període medieval a la ciutat
de Reus. Les dues exposicions es podran visitar fins al
30 de maig.
En el marc de l’activitat de conservació i promoció del
patrimoni cultural local, la Fundació Privada Reddis
convoca des de 1999, i cada dos anys, el Premi de
Pintura Ceferino Olivé, que porta el nom de qui fou
destacat aquarel·lista i mestre de pintors reusenc.
Al marge dels artistes de prestigi que hi han participat,
una bona mostra de les seva repercussió són les més
de set-centes obres que s’hi han presentat al llarg de
les vuit edicions convocades als darrers quinze anys.
La Fundació ha cedit recentment a l’Institut Municipal de Museus, a través d’un conveni, una selecció de dinou obres del seu fons, que s’afegeixen
a les deu pintures que ja es van dipositar els anys
2006 i 2008. Amb aquesta nova aportació, la Fundació Privada Reddis enriqueix qualitativament el
fons d’art del Museu, tot esdevenint un pilar en
la tasca de conservació del patrimoni de la ciutat.
També s’ha inaugurat l’exposició “La vida dins la muralla. Una aproximació al Reus medieval”, produïda per
l’Arxiu Municipal i pel Museu de Reus.
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URBANISME

Reconeixement internacional a la
cartografia municipal de Reus en 3D
Els premis els convoca la companyia propietaria del programari de referència
i més utilitzat al món per al disseny d’enginyeria i d’arquitectura
La cartografia municipal de Reus,
elaborada pel Departament de
Cartografia del servei de Sistemes
d’Informació i Telecomunicacions
de l’àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació de l’Ajuntament, ha estat
reconeguda a nivell internacional
amb una nominació als premis
Bentley be inspired Awards 2014.
L’actualització cartogràfica en 3D
—una de les primeres d’Espanya
amb volums de les edificacions
en tres dimensions— ha quedat
quarta classificada en la categoria
«Innovation in government».
Els Bentley be inspired Awards els
convoca anualment la companyia
propietaria del programari de referència i més utilitzat al món per al
disseny d’enginyeria, d’arquitectura, infraestructures i cartografia. El
concurs té ressó internacional en el
sector i posa en valor la vinculació
entre la tecnologia, les empreses i
el rendiment de les inversions.
L’objectiu inicial del projecte que
l’Ajuntament va presentar als premis va ser l’elaboració de la cartografia del terme municipal a escales

1:500 i 1:1000 per tal d’adaptar la cartografia municipal
a la normativa de la Comissió de Coordinació
Cartogràfica de Catalunya, registrar-la i dotarla de caràcter oficial.
Facilitant així una
catifa
adequada,
òptima i legal, per
la realització del Pla
d’Ordenació Urbanística
Municioal de Reus, entre molts altres projectes urbans. L’Ajuntament
de Reus té una llarga experiència en
disseny cartogràfic i és un dels 10
únics ajuntaments catalans productors de cartografia oficial pròpia.
Des del 2010
Els treballs d’actualització cartogràfica es van iniciar el 2010. Posteriorment, i durant els 4 anys que
ha durat la realització del projecte,
s’han explorat les màximes potencialitats de la cartografia en 3D, pensant en la seva aplicació futura en
la millora dels serveis públics que ja
presta l’Ajuntament i en el disseny

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

de nous.
El resultat final —i que ha merescut
el reconeixement internacional—,
és una cartografia digital amb representacions volumètriques en
3D de les edificacions, de l’arbrat
i d’elements del mobiliari urbà com
l’enllumenat públic, entre altres. Les
representacions cartogràfiques també poden reproduir-se en Google
Earth, la qual cosa en facilita el seu
ús amb una eina online i gratuïta,
i en multiplica les possibles aplicacions.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom

C.P.

Domicili

Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura

26

març 2015

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

