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Els resultats electorals a la capital del Baix Camp del passat 24 de maig han provocat un
canvi substancial en el panorama polític a la ciutat. CiU es manté com a primera força a
Reus però perd pistonada i nombre de regidors passant de 10 a 7. En canvi, la CUP s’ha
convertit en el primer partit de l’oposició amb sis regidors, assolint un dels millors resultats del partit a tot Catalunya gràcies a la feina del partit liderat per David Vidal que en
la passada legislatura amb un sol regidor va marcar bona part de l’actualitat. El PSC de
Francesc Vallès segueix a Reus en caiguda lliure igual que el PP de Sebastià Domènech,
que enyorarà els resultats obtinguts per Alícia Alegret. Els dos partits han perdut quatre
regidors cadascun en els darrers comicis. Els altres triomfadors de la nit electoral van ser
Ciutadans que han entrat amb força amb quatre regidors tot i que asseguren que no pactaran amb ningú i que es mantindran a l’oposició. Els independents d’Ara Reus mantenen
els dos regidors i ERC retorna al consistori reusenc amb dos regidors però que no seran
decisius per configurar majories alternatives.
Amb aquests resultats i les negatives d’alguns partits a arribar a acords o a pactes de
legislatura sembla clar que Carles Pellicer haurà de manar amb minoria en els propers
quatre anys, amb un govern format inicialment només per set regidors. Aquesta xifra tan
baixa fa que sigui imprescindible la negociació i els pactes amb d’altres formacions polítiques per tirar endavant els pressupostos i la nova política que vulgui implementar en
els propers quatre anys. Sembla un tòpic però és realment cert que sense generositat per
part de tothom serà difícil que Reus se’n pugui sortir aquesta legislatura. Els ciutadans de
Reus es mereixen uns polítics que treballin en benefici de tots oblidant el partidisme de
moltes decisions. Ha quedat clar que el ciutadà no oblida i que vol més transparència en
totes les decisions.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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NORMATIVA LEGAL

Nou decret per regular
la Inspecció Tècnica dels Edificis
La nova normativa regula el llibre de l’edifici, obligatori per als propietaris
d’habitatges, i introdueix la regulació del manual de l’habitatge
El Govern de la Generalitat ha aprovat recentment el Decret que regula
el foment del deure de conservació,
manteniment i rehabilitació dels
edificis d’habitatges, les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) i
el Llibre de l’edifici, que serà obligatori per als propietaris d’edificis
d’habitatges.
Entre d’altres, la nova normativa
regula el manual de l’habitatge,
que proporciona al propietari i al
llogater informació detallada sobre
l’estat de l’immoble per planificar
les revisions i evitar possibles deficiències de futur. També garanteix
que es posarà en coneixement de
la Generalitat el contingut del totes
les inspeccions que es realitzin. El
decret aprovat substitueix l’anterior, de 2010, que tenia mancances
sobre el tipus de deficiències que
s’establien per als habitatges, el
lliurament dels certificats d’aptitud i
la necessitat d’informar la Generalitat sobre les inspeccions fetes.
El nou decret permetrà dotar els
propietaris d’edificis d’uns informes
tècnics sobre l’estat de l’immoble
que permetran ajudar a planificar revisions tècniques, a adoptar
acords i provisions de fons per a les
obres de rehabilitació. La normativa
també evita possibles defectes de
l’edifici en un futur, emetent recomanacions per al correcte manteniment i conservació. Només en casos
molt extrems, quan hi hagi un risc
real per a la seguretat de les persones, denegar el certificat d’aptitud,
d’acord amb la nova tipologia de
deficiències que estableix el decret.
La norma estableix quin ha de ser
el contingut de l’Informe de la ITE,
els terminis en què s’ha de passar,
la qualificació de les deficiències i
els òrgans competents per atorgar

Un cop obtingut el
certificat d’aptitud de
l’edifici, els propietaris
hauran d’aprovar un
programa de rehabilitació
acompanyat d’un fons de
reserva que en garanteixi
l’execució

Per primer cop els
habitatges unifamiliars
hauran de passar la
inspecció técnica El
decret garanteix que es
posarà en coneixement de
la Generalitat el contingut
de totes les inspeccions
que es realitzin
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els certificat d’aptitud de l’edifici,
que són l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya de la Generalitat i les administracions locals que hagin aprovat programes o ordenances locals
referent al tema.
Programa de rehabilitació
Un cop obtingut el certificat d’aptitud de l’edifici, els propietaris
hauran d’aprovar un programa de
rehabilitació acompanyat d’un fons
de reserva que garanteixi la seva
execució. La reparació de les deficiències es podran afrontar en diferents fases atenent la seva gravetat.
El programa de rehabilitació haurà
de comptar amb la supervisió d’un
tècnic qualificat.
Tipologia de deficiències
El decret vigent fins ara només podia qualificar l’edifici amb deficiències “greus” o “lleus”. La nova regulació introdueix fins a 4 nivells per
possibilitar un major detall.

NORMATIVA LEGAL
Molt greus. Les deficiències que
pel seu abast representen un perill
imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de
les persones i que requereixen una
intervenció immediata
Greus. Les que per la seva incidència representen un risc imminent
per a l’estabilitat o seguretat de
determinats elements de l’edifici o
greus problemes de salubritat, que
pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que requereixen l’adopció de mesures cautelars.
Importants. Les que malgrat no representar un risc imminent ni per a
l’estabilitat de l’edifici ni per a la
seguretat de les persones, afecten
la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.
Lleus. Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment
preventiu i/o corrector per evitar
l’agreujament o l’aparició de noves
deficiències.

Terminis del nou decret
Antiguitat edifici plurifamiliar
Entre 1951 i 1960
Entre 1961 i 1971
A partir de 1971

Termini per passar la inspecció ITE
Fins al 31 de desembre de 2015
Fins al 31 de desembre de 2016
L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els anteriors a 1951 ja haurien d’haver passat la inspecció tècnica.
Antiguitat edifici unifamiliar
Anteriors a 1900
Entre 1901 i 1930
Entre 1931 i 1950
Entre 1951 i 1960
Entre 1961 i 1975
A partir de 1975

Termini per passar inspecció ITE
Fins al 31 de desembre de 2016
Fins al 31 de desembre de 2017
Fins al 31 de desembre de 2018
Fins al 31 de desembre de 2019
Fins al 31 de desembre de 2020
L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Segons el nou decret presentat pel Govern català, els edificis unifamiliars
que estan separats 1,5 metres o més de la via pública o finques veïnes
queden exclosos de l’obligació. Aquells edificis unifamiliars que tinguin
cèdula d’habitabilitat vigent també en queden exclosos fins que caduqui
la cèdula d’habitabilitat vigent.

La ciutat construïda: sostenible i propera
El secretari General d’Habitatge, Carles Sala, va presentar aquest decret en
una jornada professional a
Construmat, on també va
esmentar en la seva intervenció la importància, en
els propers anys, de treballar sobre la ciutat construïda, més que sobre la ciutat que està per construir.
Millorar l’espai públic és
important, però millorar les
edificacions de molts dels
nuclis centrals de les nostres ciutats és un recurs per
enfrontar-nos a la crisi ecològica i climàtica de la forma més
eficaç: menys espai, menys temps
i menys matèria i energia. Així,
doncs, va dir que “la sostenibilitat
passa per les ciutats perquè elles
són les que, fins avui, han vehiculat la insostenibilitat” i per això la
rehabilitació ha de ser energèticament i també propera a les nostres necessitats.

El secretari general
d’Habitatge, Carles Sala,
assegura que en els
propers anys hem de
dedicar esforços a millorar
les actuals ciutats
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Jordi Sanuy, director de
Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de
l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, va destacat en la
seva intervenció la importància de tenir un bon Programa de Rehabilitació per
poder aplicar les ITE. Les
comunitats de propietaris,
un cop rebut l’informe ITE,
disposaran de 12 mesos per
fixar un Programa de Rehabilitació que hauran d’aprovar per Junta conjuntament
amb la dotació d’un Fons
de Reserva específic que els
permeti executar les obres segons
el calendari acordat. El termini
es redueix a 6 mesos en cas de
deficiències molt greus i greus.La
voluntat del nou Decret és dotar
les comunitats de més flexibilitat
alhora de realitzar les obres però
amb un major compromís per part
dels propietaris sobre el deure de
manteniment dels edificis.

ACTUALITAT SECTOR

Construmat tanca amb optimisme
pel creixement moderat del sector
A l’edició 2015 del certamen han destacat els expositors destinats a la
rehabilitació i als materials sostenibles
El Beyond Building Barcelona Construmat va tancar portes amb optimisme. Durant cinc dies, més de
54.000 persones van passar per la
Fira de Barcelona, un 15% més que
l’edició anterior, cosa que demostra
segons l’organització que “tot i que
amb moderació, el sector creix”.
Com sempre, el darrer dissabte el
saló va obrir al públic general. La
majoria de visitants van anar-hi per
conèixer les últimes novetats per fer
reformes a casa. La rehabilitació i
els expositors de materials sostenibles van tenir un pes molt destacat
en aquest Construmat. També la innovació i el programari lliure aplicats a la construcció amb la ‘wikicasa’: un projecte d’auto-construcció
d’un habitatge amb una impressora
3D.
El director del certamen, Jaume
Domenech va destacar que durant
els cinc dies de Construmat, “s’han
vist 215 projectes d’arreu del món
que han permès que es facin més
de 300 reunions de negoci amb les
empreses expositores”. Amb tot, fa
un balanç positiu tant per visitants
com per l’activitat dels compradors
internacionals que s’han citat al recinte de Fira de Barcelona.

Gran afluència de visitants en la darrera edició de Construmat.

La gran majoria dels
visitants va anar-hi per
interessar-se per les
últimes novetats en
materials amb els que
fer reformes a casa o per
demanar informació sobre
subvencions públiques o
finançament privat.

Reahabilitació i sostenibilitat
Durant divendres i dissabte, Construmat també va obrir portes al
públic general amb una assistència
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de més de 5.000 persones, segons
l’organització. La majoria van anarhi per interessar-se per les últimes
novetats en materials amb els que
fer reformes a casa o per demanar
informació sobre subvencions públiques o finançament privat. I és
que enguany, en els 11.000 metres
quadrats destintats a expositors,
han tingut un paper molt destacat
les empreses destinades a la rehabilitació, un àmbit que mou el 70%
del sector. El director de Construmat
també va destacar la gran representació d’empreses destinades a la
construcció sostenible “ja que com
a societat tenim un desafiament
amb els recursos”.

ACTUALITAT SECTOR

Reconeixement als treballadors
del sector per part de la FLC
Entre els distingits s’hi trobava el reusenc Josep Maria Salvadó Bigorra
La Fundación Laboral de la Construcción va aprofitar la celebració
d’una jornada tècnica a Construmat
per a fer el lliurament de distincions a treballadors del sector en
reconeixement a la seva trajectòria
professional, en un acte que va ser
presentat pel president de la Fundación Laboral de la Construcción
de Catalunya, Joan Santaulària i
Segura, que va estar acompanyat
pels secretaris generals de MCAUGT Catalunya, i de Fecoma-CCOO
de Catalunya, José García Fernández
i Alfredo Cabeza Bertoa, respectivament. A l’acte un dels professionals
distingits va ser Josep Maria Salvadó Bigorra, membre del Gremi de la
Construcció del Baix Camp.
Els tres van ressaltar el valor i l’esforç realitzat pels treballadors del
sector, “que són els que més han
patit la crisi”. L’any 2014, més de
5.000 treballadors de la construcció es van formar amb la Fundación Laboral, xifres que, en paraules
dels tres representants catalans de
l’entitat, “esperem que creixin”, a
partir de l’obertura del nou centre
de formació que la Fundación inaugurarà properament a Badalona i
que també serà la seva nova seu
a Catalunya. Un centre de 4.000 m2
sobre una parcel·la de 14.000, que
pretén convertir-se en el “Centre de

Josep Maria Salvadó Bigorra, entre els homenatjats a Construmat.
referència en formació en matèria
d’innovació” de la Fundación, per
als treballadors del sector.
El president de la FLC i de la Confederació Nacional de la Construcció
(CNC), Juan Lazcano, i el secretari
d’Habitatge i Millora Urbana de la
Generalitat de Catalunya, Carles
Sala i Roca, van clausurar els actes. Per la seva banda, Lazcano
va declarar que els treballadors
del sector han de desenvolupar-se
laboralment mitjançant “una carrera professional” i que la Fundació Laboral ofereix “una formació
de qualitat, a l’avantguarda de les
noves tendències, per poder dur a

terme aquest desenvolupament i
per donar servei a la societat “. El
president de la patronal de la construcció també va elogiar l’esforç i la
tasca dels treballadors i empreses
del sector, “sense el qual no hauria
habitatges ni obra pública ni existirien les nostres ciutats”.
Per concloure, el representant de
la Generalitat, Carles Sala, va felicitar la Fundación Laboral per haver
sabut reconvertir el que antany fos
el protagonista de tots els Construmat, “el popular Concurs de Paletes, en un acte de reconeixement al
valor i la perseverança de els treballadors del sector “.

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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MÉS QUE FORMACIÓ

En la Fundación Laboral de la Construcción
et donem una resposta professional i eficaç,
adaptada a les teves necessitats, i t’oferim
una formació certificada i de màxima qualitat:
yyMés de 1.500.000 de treballadors
formats en 20 anys.
yyFormació presencial eminentment
pràctica.
yyCursos on line, perquè estableixis el teu
propi ritme d’aprenentatge, sigui quina
sigui la teva especialitat o professió.

A més, per a les empreses dissenyem
Plans personalitzats de Gestió Integral
de Formació.
Oferim una proposta personalitzada
adaptada a diferents nivells, capacitats i
coneixements, mitjançant un assessorament
professional expert, al servei de cada
proposta formativa.

93 221 33 53

cursos@fundacionlaboral.org

L’especialista

“S’esperen anys de creixement
constant (de la rehabilitació)”
Joaquim Llansó. President COCC (Cambra Oficial Contractistes de Catalunya)

D’acord amb les últimes dades oficials, a Catalunya hi ha un total de
2.944.944 vivendes, de les quals
2.107.142, més del 70%, són anteriors al 1991, és a dir, tenen més de
25 anys.
Això suposa que la majoria
d’aquests edificis,no només necessiten una renovació per corregir
l’efecte del desgast propi del pas
del temps i de l’ús, sinó que a més
necessiten adaptar-se a les noves
tecnologies, a les noves exigències
de confort, a les noves normatives
en matèria d’accessibilitat de les
persones i d’eficiència energètica.
En aquest context, és fàcil pronosticar que al sector de la rehabilitació
l’esperen uns anys de creixement
constant.
Consolidació
No obstant, amb l’objectiu de poder consolidar aquest creixement és
necessari crear una sèrie de condicions que permetin complir aquests
pronòstics: l’establiment d’una fiscalitat clara, amb tipus impositius
reduïts que facin aflorar bona part

El sector de
la rehabilitació incideix
directament en la societat,
millorant les condicions
de vida dels seus
ciutadans, i indirectament,
mitjançant la creació
d’ocupació i riquesa al
territori
A Catalunya hi ha un total
de 2.944.944 vivendes, de
les quals 2.107.142, més
del 70%, són anteriors al
1991, és a dir, tenen més
de 25 anys

de l’economia submergida avui
existent, la introducció de mecanismes que donin transparència
al mercat, facilitant la contractació
d’empreses especialitzades, com el
registre Consta, creant mecanismes
que facilitin el finançament de les
comunitats de propietaris mitjançant productes bancaris i mecanismes d’aval, adoptant mesures
de promoció fiscal de la rehabilitació combinant incentius indirectes, com les desgravacions fiscals,
amb incentius directes consistents
en polítiques específiques de subvencions als col·lectius amb menys
recursos, i l’elaboració per part dels
poders públics de programes plurianuals de rehabilitació dels edificis
públics, així com dels seus parcs de
vivendes públiques.
El sector de la rehabilitació incideix
directament en la societat, millorant
les condicions de vida dels seus
ciutadans, i indirectament, mitjançant la creació d’ocupació i riquesa
al territori. No ens podem permetre
el luxe d’oblidar-ho.

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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ACTUALITAT SECTOR

El nombre d’hipoteques augmenta
el 28% al març a Tarragona
Les comarques de Tarragona acumulen quatre mesos seguits d’increments
interanuals del nombre d’hipoteques sobre habitatges
El nombre d’hipoteques sobre habitatges que es van signar a Catalunya el març passat es va situar
en 3.229 contractes, amb un augment del 35,10% en relació amb
el març de l’any passat, segons ha
publicat l’Institut d’Estadística espanyol. Amb aquest increment interanual, Catalunya acumula onze
mesos seguits d’augments del nombre d’hipoteques després d’un llarg
període de 44 mesos de caigudes
continuades. En el cas de l’estat
espanyol, es van signar 19.806 hipoteques, amb un increment del
19,71%, sumant deu mesos seguits
d’augments. A totes les demarcacions catalanes hi hagut creixements
interanuals. A Lleida el 76%, a Barcelona el 35%, a Tarragona el 28% i
a Girona el 22%.
El capital agregat prestat pels bancs
per finançar les 3.229 hipoteques
del mes de març s’ha situat en
377,378 milions d’euros, cosa que
deixa un valor per contracte hipotecari de 116.871 euros, amb un molt
lleuger augment del 0,88% en relació amb la mitjana de preu resultant
el març del 2014.
A l’Estat espanyol el capital subscrit
i pendent d’amortitzar s’ha situat en
prop de 2.020 milions d’euros, amb
un preu per unitat de 101.989 euros,
el 0,30% més que al març del 2014.
Per demarcacions, a Barcelona es

A Tarragona es van
signar un total de 331
hipoteques, amb un
creixement del 27,80%
més que el mateix
període de l’any anterior.
La mitjana de preu per
habitatge s’ha situat en
85.263 euros, el 2,51%
més que l’any anterior

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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van signar un total de 2.309 hipoteques, amb un creixement del
35,11% més que el mateix període
de l’any anterior. La mitjana de preu
per habitatge s’ha situat en 127.143
euros, l’1,56% més que l’any anterior. A Tarragona es van signar un
total de 331 hipoteques, amb un
creixement del 27,80% més que el
mateix període de l’any anterior. La
mitjana de preu per habitatge s’ha
situat en 85.263 euros, el 2,51%
més que l’any anterior. Tarragona
acumula quatre mesos seguits d’increments interanuals del nombre
d’hipoteques sobre habitatges.

ACTUALITAT REUS

Optimisme i prudència a les
empreses segons el Radar Cambra
Es valora l’impacte de l’aeroport de Reus que no es considera competitiu i es
reclama major presència de les institucions locals en la seva gestió i promoció
El Radar Cambra efectuat per enquesta a les empreses de la Cambra
entre març i abril passats, detecta
una impressió més favorable sobre
la situació econòmica a la zona,
malgrat una àmplia majoria la consideren encara regular, però només
el 20% dolenta. En relació a ara fa
un any, es considera que s’està millor o molt millor en una quantitat
propera al 50% dels enquestats,
percentatge no assolit mai en des
de que es realitza el Radar Cambra.
Les previsions per a la zona a un
any vista són encara prudents malgrat esperar-se una millor situació
econòmica.
En relació a l’índex de confiança
empresarial, relacionat amb les xifres de negoci i nombre de treballadors, també reflecteix unes millors
expectatives de futur superiors a la
realitat actual. Segueixen sent però
les millors xifres des de que es fa
el Radar Cambra (últim trimestre de
2013).
Debilitat de a demanda
La debilitat de la demanda, l’augment de la competència i la dificultat de finançament, que passa del
segon al tercer lloc, són els factors
que les empreses creuen que limiten la seva activitat.

Imatge de la nova terminal de l’Aeroport de Reus.

La debilitat de la
demanda, l’augment de la
competència i la dificultat
de finançament, que
passa del segon al tercer
lloc, són els factors que
les empreses creuen que
limiten la seva activitat

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

El Radar incorpora un apartat específic per a l’aeroport de Reus. Les
empreses el consideren una infraestructura positiva per al territori tot i
no declarar un impacte directe per
a la seva empresa. La oferta de vols
actual es considera poc competitiva
i demanen l’esforç de les administracions per potenciar l’aeroport especialment si s’assegura un retorn
econòmic per a la zona.
La percepció majoritària de les empreses és que les institucions de
Reus haurien de tenir un paper preponderant en la gestió i la promoció de l’aeroport.

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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ELECCIONS MUNICIPALS 24M

Els resultats a Reus aboquen a
Carles Pellicer al govern en minoria
Tot i la forta davallada de CiU (de 10 a 7 regidors), l’alcalde espera aconseguir
suports puntuals d’altres partits per garantir la governavilitat de la ciutat
Els resultats electorals de Reus del
passat 24 de maig han capgirat el
panorama polític a la capital del
Baix Camp. Tot i que sembla que
Carles Pellicer aconseguirà retenir
l’alcaldia per Convergència i Unió
quatre anys més sembla que es
veurà obligat a governar en minoria
perquè de moment no troba socis
per formar un govern de coalició.
CiU, que es presentava a les eleccions amb la voluntat de consolidar o
augmentar els 10 regidors que tenia
fins ara, ha vist una davallada important. Tot i ser la força més votada amb un 21% i poc més de 8.250
vots s’ha hagut de confirmar amb 7
regidors perdent elements tant importants en el darrer govern com el
regidor d’Urbanisme, l’independent
Miquel Domingo, que no repetirà
perquè era el 9 de la llista. La baixada de CiU s’ha vist compensada
aparentment amb el descens del
PSC que, amb el diputat Francesc
Vallès al capdavant, ha patit el pitjor resultat de la història passant de
vuit regidors a només quatre. També el PP ha vist una gran davallada
ja que amb Sebastià Domènech de
candidat ha perdut quatre regidors.
La CUP i Ciutadans
Els guanyadors dels comicis han estat sens dubte la CUP i Ciutadans.
Els independentistes han passat d’1
a 6 regidors gràcies a la feina feta

Carles Pellicer, alcalde en funcions, i David Vidal, de la CUP.

La CUP i Ciutadans
s’han convertit en els
grans guanyadors i són
segona i tercera força
al saló de plens. Els
independentistes han
passat d’un a sis regidors
i els unionistes s’estrenen
a l’ajuntament amb quatre
aquests anys per David Vidal que
s’ha convertit en l’autèntic líder de
l’oposició assolint uns resultats espectaculars que ni els més agosarats podien somniar. També Ciutadans amb Juan Carlos Sánchez ha

ferros poch, s.a.
Pol. Ind. de Constantí - Av. de les Puntes, s/n - 43120 CONSTANTÍ
Tel. 977 52 46 46 - Fax 977 52 46 52 - a/e: fpoch@ferrospoch.com
www.ferrospoch.com
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aconseguit entrar al plenari municipal amb 4 regidors. De la resta de
partits cal destacar que Jordi Cervera i Ara Reus ha mantingut els dos
regidors i que ERC, tot i les expectatives, ha pogut retornar a l’Ajuntament però només amb 2 regidors.
I ara què?
En els darrers dies s’han succeït les
reunions que han de permetre votar
l’alcalde el 13 de juny. Tot apunta
que Pellicer tornarà a ser el més votat encara que serà reelegit, si no
hi ha sorpreses de darrera hora, per
majoria simple ja que David Vidal
de la CUP sembla que no opta a
l’alcaldia tot i que el PSC s’ha mostrat disposat a recolzar-lo perquè
considera que la ciutat ho vol.

ELECCIONS MUNICIPALS 24M

ERC assoleix l’alcaldia de
Cambrils amb Camí Mendoza
La major part d’alcaldes del Baix Camp han aconseguit revalidar victòria
com el cas de La Selva, Vandellós/l’Hospitalet Riudoms o Montbrió
Les resultats de les eleccions municipals del 24 de maig a la resta de
poblacions del Baix Camp han estat
marcadament continuistes, tot i que
s’han produït també alguns canvis
significatius. A Cambrils la nova alcaldessa serà Camí Mendoza, d’Esquerra Republicana de Catalunya,
que tindrà per primer cop l’alcaldia
de la localitat després del pacte signat entre ERC, CiU i PSC que deixa
la fins ara alcaldessa Mercè Dalmau
com a primera tinent d’alcalde i regidora de Turisme.
ERC també manarà a Vinyols després de 16 anys d’un ajuntament
encapçalat per Josep Maria Vidal
gràcies al resultat d’Arnau Guasch.

Camí Mendoza

A d’altres localitats, els actuals alcaldes han assolit de nou l’alcadia.
Destaca el cas de Vicenç Ferré a
Montbrió amb 9 dels 11 de regidors
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del poble. També Lídia Bargas manté l’alcadia de Prades per CiU així
com Josep Maria Puig a la Selva.
A Riudoms Josep Maria Cruset ha
revalidat la majoria absoluta tot i
que ha perdut dos regidors que ha
guanyat la CUP. A Riudecanyes Josep Maria Tost de CiU, tot i patir
també una davallada, ha aconseguit
la majoria absoluta i repetirà com a
alcalde igual que ho farà Àngel Xifré a Almoster amb majoria absoluta per ERC. A Vandellós/l’Hospitalet
Alfons Garcia tornarà a ser alcalde
gràcies als sis regidors del PSC i el
pacte assolit amb la FIC. A Montroig, Fran Morancho (PSC) tornarà
a ser alcalde.

TERRITORI

El govern diu que el futur de BCN
World està a les seves mans
L’executiu català es veu obligat a aquestes afirmacions després de l’amenaça
de Veremonte d’abandonar el projecte
El director de l’INCASOL i coordinador executiu del complex turístic de la Costa Daurada -el BCN
World-, Damià Calvet, va assenyalar
fa uns dies que és el Govern de la
Generalitat qui “lidera i impulsa” el
projecte. Calvet va voler treure importancia d’aquesta manera a què
Veremonte acabi sortint del projecte
si no li encaixa el PDU o el concurs
de llicències.
Aqusestes afirmacions són la conseqüència de l’amenaça de retirada de
Veremonte de BCN World ja que va
trascendir que l’empresa està a l’espera de com es desenvolupa el Pla
Director Urbanístic (PDU) del Centre
Recreatiu i Turístic (CRT) Vila-seca i
Salou al que està lligat el desenvolupament del complex turístic de la
Costa Daurada, conegut com a BCN
World, l’aprovació del qual arrossega mig any de retard. La segona
fase del concurs per a l’adjudicació
de les llicències dels casinos també
està vinculada a aquest PDU. Fonts
de la societat d’Enrique Bañuelos
van confirmar que dependrà de les
condicions del concurs i el resultat
del plantejament urbanístic que Veremonte pugui considerar “sortir”
del projecte. Des de l’empresa han
insistit, però, que “a dia d’avui continuen formant part de BCN World”.

El director de l’Incasol va
afirmar que ‘Vermonte
tenia un paper diferencial
per la seva posició d’optar
a la compra dels terrenys
però en el moment en què
no la va exercir, ha perdut
aquesta posició’

C/ Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges) • Apt. corr. núm. 61
Tel / Fax: 977 760 476 • 43460 ALCOVER (Tgn) expomat@expomat.com
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Segons el coordinador executiu del
projecte, Veremonte va perdre el seu
“paper diferencial” en el projecte
quan va renunciar a la compra dels
terrenys i ara són tres operadors de
casinos, Melco, Hard Rock i Peralada, qui “aporten solvència tècnica
i financera” al BCN World. “Tenen
compromís total amb el projecte i
com a Govern hi mantenim reunions
excel·lents i fluides”, va dir.
El director de l’Institut Català del Sòl
(INCASOL) i coordinador executiu
del de complex turístic de la Costa
Daurada, Damià Calvet, va recordar
a l’empresa Veremonte que el projecte, conegut com a BCN World, no
és seu ni depèn d’ella. “Vermonte
tenia un paper diferencial per la
seva posició d’optar a la compra
dels terrenys però en el moment
en què no la va exercir, ha perdut
aquesta posició”, va apuntar Calvet.
Pel coordinador executiu del BCN
World, des del moment en què es
va aprovar la llei per fer-lo possible,
es va iniciar el concurs d’operadors
i la redacció del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic
de Vila-seca i Salo, i un cop es va
signar l’opció de compra dels terrenys amb ‘La Caixa’, és el Govern
qui “lidera i impulsa” el complex turístic de la Costa Daurada.

TERRITORI

Comencen les obres de Ferrari
Land, al costat de PortAventura
El nou espai suposarà una inversió de 100 milions d’euros i donarà feina a
150 persones i permetrà assolir els 5 milions de visitants
PortAventura i Ferrari van donar fa
uns dies el tret de sortida a Ferrari
Land, la nova àrea del parc temàtic dedicada al Cavallino Rampante.
Amb una inversió de 100 milions
d’euros, el primer parc de la marca
a Europa obrirà portes a finals de
2016. El president de la Generalitat,
Artur Mas, i el pilot de Fórmula 1,
Sebastian Vettel, van ser els encarregats de posar la primera pedra del
projecte, “el més important” de la
història de PortAventura. S’estima
que, quan entri en funcionament, la
nova àrea donarà feina a 150 persones i permetrà passar de quatre a
cinc milions de visitants anuals. La
construcció d’un hotel de cinc estrelles dedicat a l’escuderia es posposa
fins a una segona fase. La previsió
de les obres apunta que aquestes
podrien finalitzar en un any i mig i
entrar en funcionament a finals de
l’any 2016, tot i que aquesta data
és només una previsió.
El tercer parc del complex després
de PortAventura i el parc aquàtic
Costa Caribe ocuparà 75.000 metres quadrats a la zona de l’actual
pàrquing, a tocar de l’entrada principal i de l’àrea de la Mediterrània.
De fet, Ferrari Land disposarà d’una
entrada pròpia i d’un altre accés
des de l’interior de PortAventura
que oferirà un bitllet combinat als
visitants. De moment, però, no s’ha

Les autoritats, els responsables de Ferrari i el pilot Sebastian Vettel.

La construcció d’un hotel
de cinc estrelles dedicat
a l’escuderia es posposa
fins a una segona fase.
El parc podria entrar en
funcionament a finals del
2016

fet públic el cost de les entrades, ja
que la companyia està definint la
seva estratègia comercial.
Segon parc al món
El director general de PortAventura,
Luis Herault, va subratllae que la
nova àrea temàtica dedicada a l’escuderia italiana representa el projecte “més important” dels seus 20
anys d’història, una efemèride que
la companyia celebra aquest any.
Ferrari Land esdevindrà el segon
parc de la marca al món després
del que ja funciona a Abu Dhabi i el
repte ha estat la seva integració a
l’actual oferta de PortAventura.

Especialites en reformes
i manteniments

www.instalalegre.com
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C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
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L’optimista
Final d’etapa
Gerard Gort. Periodista. Cap d’informatius de LaNOVA Ràdio

- 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

Tres dies abans de les eleccions del 24M governabilitat d’alguns pobles i ciutats.
a LANOVA Ràdio reuníem en una tertúlia Com que em diuen que aquesta secció
al qui entre d’altres coses va ser alcalde ha de contenir algun element que inviti
de Montblanc, president de la Diputació mínimament a l’optimisme no em cende Tarragona i ex conseller de Governa- traré en els problemes que pot comporció, Josep Gomis; l’històric militant del tar aquest nou escenari –que també en
PSC, Josep Anton Burgasé, que el 1979 comporta i no precisament pocs– sinó
ja va ser elegit regidor de l’Ajuntament en les oportunitats que obre. Per no
de Tarragona, i l’ex regidora del PSUC a parlar genèricament posaré el focus en
l’Ajuntament de Reus, Rosa Just. El pro- l’exemple de Reus, on el mandat que
pòsit d’aplegar-los en una mateixa taula acaba ha estat marcat per la judiciaera que parlessin dels canvis en la ma- lització, els enfrontaments personals i
polítics i el trennera de fer política d’ençà dels pri- Com que el que ha passat cament definitiu
d’amplis consenmers ajuntaments
ja no es pot esmenar no
sos que s’havien
democràtics. Els
forjat anys enrere.
tres coincidien en queda altra opció que fer
Com que el que ha
assenyalar
que
foc
nou
i
centrar
la
nova
passat ja no es pot
“abans als ajuntaesmenar no queda
ments els regidors etapa en teixir uns nous
altra opció que
dels diferents parfer foc nou i centits eren adversa- consensos o grans acords
la nova etapa
ris polítics però
en qüestions claus per al trar
en teixir uns nous
amics”. Predomiconsensos o grans
nava gairebé sem- futur de la ciutat
acords en qüestipre un respecte
mutu que d’uns anys cap aquí s’ha es- ons claus per al futur de la ciutat. Seria
berlat –malgrat excepcions– fins al punt un error –penso– insistir en furgar en
que en alguns casos s’arriba a buscar la les ferides obertes i caldria dedicar les
destrucció política i, a vegades fins i tot principals energies en posar les bases
personal, de l’adversari. Els motius pels que facin possible grans enteses que
quals s’ha arribat a aquesta situació possibilitin que Reus surti de l’atzucac
són diversos i aquest article no permet en el que es troba. Per aconseguir-ho
aprofundir-hi però el cas és que aques- caldrà temps, generositat, actituds consta degradació en l’exercici de la política tructives, i noves maneres de governar
municipal —i això seria extrapolable a i de fer oposició. No serà fàcil però les
la política nacional i estatal— té unes circumstàncies hi obliguen. S’ha trencat
conseqüències clares que es constaten la confiança de la ciutadania en les instambé en els resultats de les eleccions a titucions i en els polítics i pel bé comú
molts municipis amb ajuntaments frag- és necessari reconstruir-la. I aquesta és
mentats i l’emergència de forces fins ara una responsabilitat col·lectiva, no tan
molt testimonials que han experimentat sols de la denominada “classe política”.
salts espectaculars. Un escenari que fa
presagiar enormes dificultats per a la
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Les platges del Baix Camp es
preparen per la nova temporada
Les millores a Cambrils, Mont-roig i l’Hospitalet formen part del Pla Litoral
2015 impulsat pel Ministeri de Medi Ambient
Les platges del Baix Camp s’han
preparat en les darreres setmanes
per rebre els banyistes en la nova
temporada d’estiu. Entre les actuacions d’adequació, hi ha la reposició de sorra a les platges ja que
els temporals d’aquest hivern havien causat importants danys donant
lloc a descompensacions en els
seus perfils. En total, el Ministeri
dota aquest pla de millores amb
450.000 euros a tot el litoral de les
comarques de Tarragona.
Les actuacions estan contemplades
dins el Pla Litoral 2015 impulsat pel
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient a través de la direcció
General de Sostenibilitat de la Costa
i del Mar. Amb aquestes actuacions
es reparen les zones més afectades
de les platges de Cambrils per tal
que aquestes estiguin en perfecte
estat per al seu ús aquest estiu.
Concretament, s’està reposant sorra a la platja de les Palmeres, a la
zona de davant les pistes de bàsquet i l’oficina de Turisme. Aquesta
sorra prové de la zona del Barranc
de la Verge del Camí. Per altra banda, també s’està millorant la zona
del Cap de Sant Pere aportant sorra de la zona de l’Esquirol. El Pla
Litoral 2015 comprèn al voltant de
50 actuacions al llarg del litoral
espanyol per a la restauració d’infraestructures danyades, passejos
marítims, accessos a les platges i
reposició de sorra, així com diversos treballs per assegurar i protegir

Una de les màquines treballant a la platja de l’Hospitalet.

les nostres costes.
A l’Hospitalet de l’Infant les millores consisteixen en el moviment de
sorra, que s’extreu amb maquinària
pesada de la zona de l’avantport
esportiu i de la desembocadura del

Entre les actuacions
d’adequació hi ha la
reposició de sorra a
les platges ja que els
temporals d’aquest hivern
havien causat importants
danys donant lloc a
descompensacions en els
seus perfils

riu Llastres, que són els llocs on
més sorra s’acumula; i es porta fins
a les platges situades al nucli urbà
de l’Hospitalet. Aquests treballs,
que realitza cada any el govern de
l’Estat, serveixen per garantir l’amplada i la qualitat necessàries a les
platges amb vista a la temporada
estival. I és que, com a conseqüència dels temporals d’hivern i primavera, aquestes platges necessiten
cada any una aportació de sorra.
A Mont-roig del Camp la Platja Casa
Lladres és una de les zones on van
començat els treballs de regeneració. Les actuacions tenen per objectiu reparar els danys causats pels
temporals mitjançant la restauració,
protecció i conservació de les platges del litoral mont-rogenc i dels
seus accessos.

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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El POUM de Cambrils permetrà un
hotel de 4 estrelles a El Dorado
L’Ajuntament cambrilenc va aprovar la modificació del pla general en un
ple extraordinari celebrat dos dies abans de les eleccions municipals
El darrer ple de l’actual legislatura a Cambrils va servir per donar llum verda a
l’aprovació provisional de la
modificació del POUM que
permetrà ampliar l’hotel El
Dorado Playa i convertir-lo
en un quatre estrelles superior. El passat mes de febrer es va aprovar inicialment
aquesta modificació i ara, un
cop acabat el període d’al·legacions i amb l’aprovació provisional del projecte, la darrera paraula
la tindrà la Comissió Territorial d’Urbanisme. El nou hotel del Pueblo Eldorado el construirà el grup Estival
Park, després que aquest comprés a

Med Group les instal·lacions que ara
pensa ampliar. La modificació permetrà concentrar els 26.350 m2 de
sostre edificable que l’hotel disposa a través de bungalous i edificacions baixes en un edifici que tindrà

una planta baixa més tres
pisos d’alçada, amb una capacitat de 300 habitacions.
El fins ara regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cambrils –David Chatelain–, va
afirmar que en la nova documentació s’ha incorporat l’informe dels bombers per a fer
viable l’ampliació hotelera.
Sobre el projecte de l’hotel
el regidor va manifestar que
Cambrils “guanya una instal·lació
de qualitat millorant una instal·lació
que havia quedat obsoleta. Hem
d’estar contents que el municipi sigui objecte d’inversions i això ens
aporta excel·lència turística”.

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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ACTUALITAT GREMI

El Gremi homenatjarà dos jubilats
en la festa patronal de Sant Antoni
La junta directiva de l’entitat ha decidit destacar l’esforç de Josep Ramon
Baixauli i Joan Crivellé Doix per tota la seva vida professional
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp celebrarà aquest dissabte 13
de juny l’habitual homenatge als
jubilats del Gremi que es farà coincidir amb la festa Patronal de Sant
Antoni de Pàdua, conegut com a
Sant Antoni dels paletes.
En aquesta ocasió, la junta directiva de l’entitat, encapçalada pel seu
president Gregori Salvat, ha decidit
destacar la tasca professional realitzada durant dècades per dos professionals. Per una banda s’homenatjarà al constructor Joan Crivellé
Doix, propietari de Construccions
Poboleda, d’aquesta població del
Priorat.

La tradicional recepció
a les autoritats i festa
tindrà lloc el dissabte 13
de juny en un dinar que
se celebrarà a l’Hotel NH
Ciutat de Reus
D’altra banda, l’altre premiat serà
el que fou durant més de 30 anys
arquitecte municipal de Reus, Joan
Ramon Baixauli Culleré, que sempre va mantenir una excel·lent relació amb les juntes del Gremi de la

Construcció del Baix Camp amb qui
va coincidir.
Aquests seran els protagonistes
d’un homenatge que com sempre
comptarà amb la participació dels
familiars, els membres de la junta
del gremi i les seves famílies juntament amb la resta d’agremiats que
hi vulguin assistir i també autoritats
locals que històricament sempre
han recolzat el Gremi. El dinar tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les
14.00h a l’Hotel NH Ciutat de Reus.
Abans, a les 12 l’Església Prioral de
Sant Pere haurà acollit la tradicional
missa amb el repartiment d’estampes i clavells.

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

19

maig 2015

COMARCA

Obert l’accés a l’Hospitalet des
de l’antiga carretera de Móra
Les obres van ser adjudicades a Servidel SLU, per 632.000 euros
El passat dijous dia 7 de
maig es va obrir al trànsit la part afectada per
les obres de millora de
l’accés viari de l’antiga
carretera comarcal C-44
a l’Hospitalet de l’Infant, que van començar
al gener. Així doncs, els
vehicles ja poden circular per la via principal,
sense haver d’utilitzar el
pas provisional alternatiu
que es va habilitar al vial
contigu de la Porrassa (al
carrer Marcel·lí Domingo).
L’objectiu de les obres és no només
millorar l’accés principal a l’Hospitalet i la connectivitat del poble amb

les urbanitzacions Infant, Corralets
i la Porrassa sinó també integrar
aquesta part de l’antiga carretera de Móra en la trama urbana. Al
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tram de més de 250 m de
longitud afectat per les
obres (que va des de la
rotonda que dóna accés
a les urbanitzacions Els
Corralets i la Porrassa, la
de les grans superfícies
comercials existents; fins
passat l’actual accés a la
urbanització Infant), tal
com es pot veure actualment, s’hi ha habilitat
una calçada per a la circulació dels vehicles amb
dos carrils, un per a cada
sentit de circulació. Aquestes obres
van ser adjudicades a l’empresa
Servidel SLU, per un import d’uns
632.000 euros.

ACTUALITAT GREMI

Oferta pel Gremi de la Construcció
pel programa d’amidaments
Els agremiats tenen una descompte del 50% en la compra d’aquest software
Els membres del Gremi de la Construcció del Baix Camp tenen una
oferta especial en el programa informàtic d’arquitectura i construcció
destinat a professionals de l’arquitectura i la construcció pel qual es
poden fer amidaments i pressupostos d’una forma fácil i senzilla. El
programa Com-Cal (www.com-cal.
es) està en aquests moments en
promoció pels agremiats. Una llicència té un cost de 100 euros, en lloc
dels 200 que valia fins ara, mentre
que per més dues llicències o més,
el programa té un cost de 60 euros
per llicència. La compra del programa es pot fer a la mateixa web de
l’empresa.
Com-Cal és un programa informàtic
bilingüe, castellà i català, l’objectiu
del qual és facilitar al professional
de l’arquitectura i la construcció, la
realització d’amidaments, pressupostos, certificacions i comparació

d’ofertes, mitjançant una eina àgil,
intuïtiva i d’ús senzill. Incorpora
també una base de dades bilingüe
de partides d’obra d’edificació i enderrocs valorades. Està compost de
29 capítols, 254 subcapítols i 2.800
partides d’obra d’edificació valorades, amb el cost directe.
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El programa està dissenyat pel seu
funcionament amb el sistema operatiu Windows aprofitant les seves
funcionalitats, característiques i
comptabilitat.
La base de dades Com-Cal es pot
trobar en un volum imprès i un CDRom amb la mateixa composició.

COMARCA

S’aprova el projecte de demolició
i construcció del pont de la N340
Amb aquesta actuació es dóna continuïtat a la transformació urbana de
l’antiga carretera i s’elimina la barrera històrica que separa el municipi
La Junta de Govern Local de Cambrils, per delegació del Ple de l’Ajuntament, ha aprovat recentment el
projecte de demolició i construcció
del pont de l’antiga Ctra. Naciona-340 sobre la Riera d’Alforja i la
reordenació del seu entorn. Aquest
projecte dóna continuïtat a la transformació urbana de l’antiga N-340
i s’elimina la barrera històrica que
separa dos barris importants del
municipi aconseguint millorar substancialment la connectivitat entre
tots dos, tant a nivell de circulació
per als vianants com a circulació rodada, així com també millorant la
seguretat dels vianants, tenint en
compte que actualment no existeix
un itinerari clar de connexió entre
els dos barris, a excepció de la connexió que ha suposat la nova rotonda de recent construcció.
Aquest projecte s’ha estructurat en
tres fases. La primera es basa en
la demolició del pont i la urbanització parcial de l’Avinguda Baix Camp,
amb un pressupost d’execució per
contracta de 683.264,16 euros.
La segona fase contempla la construcció del nou pont sobre la Riera
d’Alforja amb un pressupost d’execució per contracta de 403.009,70
euros i, per últim, la tercera fase
correspon a la urbanització del
Passeig central de l’Avinguda Baix
Camp amb un pressupost d’execució per contracta de 209.135,93
euros.
Millores impulsades fins al moment
Un cop feta la desafectació del tram
de la N-340 al seu pas pel terme
municipal de Cambrils, els serveis
Tècnics municipals van redactar el
projecte de remodelació de l’antiga N-340 entre el carrer Camí de la
Creu i el terme municipal de Vinyols

Actual pont sobre l’antiga N340 al seu pas per Cambrils.

i els Arcs, obres que ja es van finalitzar.
Actualment, des de la nova rotonda
del Camí de la Creu fins a la rotonda de la carretera de Montbrió, la
N-340 continua tenint la mateixa
configuració de via ràpida. Una vegada superat el pont que creua la
Riera d’Alforja, ja hi ha un tram que
transcorre entre dos barris fortament consolidats i poblats de Cam-

Aquest projecte s’ha
estructurat en tres fases.
La primera es basa en la
demolició del pont i la
urbanització parcial de
l’Avinguda Baix Camp,
amb un pressupost
d’execució per contracta
de 683.264,16 euros
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brils, separant-los físicament.
Continuant amb les intervencions
per transformar l’antiga N-340 en
una via urbana, es va projectar la
construcció d’una rotonda en el traçat de l’antiga N-340, a l’altura de
l’Av. Vidal i Barraquer i de l’encreuament de l’Av. Baix Camp amb el carrer Pere III, millorant la permeabilitat de la trama urbana de Cambrils.
Amb l’execució recent d’aquesta rotonda s’ha resolt el recorregut per
als vianants i rodats entre els dos
barris de Cambrils històricament separats.
Tot i haver fet aquestes transformacions, avui en dia, hi continua
havent la principal barrera que separa el municipi, el pont de l’antiga
N-340 que creua la Riera d’Alforja,
problemàtica que se solucionarà
amb aquestes properes actuacions
previstes.

TURISME/OCI

Una trentena de cellers, a la setena
edició de la Fira Reus Viu el Vi
L’esdeveniment tindrà lloc entre el divendres 5 i el diumenge 7 de juny a
la plaça de la Llibertat on s’espera mantenir la gran afluència d’altres anys
La setena edició de la fira Reus Viu
el Vi, la fira del vi de les Denominacions d’Origen de l’àmbit territorial
de la Cambra, comptarà enguany
amb la presència de 30 cellers que
delimitaran tot el perímetre de la
plaça de la Llibertat de Reus. Una
oferta que es complementarà amb
la tradicional proposta gastronòmica, amb la presència de nou proveïdors vinculats a diverses marques
de referència de la ciutat, amb una
àmplia representació d’establiments
participants a la Ganxet Pintxo. Els
estands gastronòmics ocuparan la
coca central de la plaça. Són xifres
de participació idèntiques a les de
l’any passat, el que demostra la
consolidació de la fira en unes dimensions i proporcions adequades
a les possibilitats del certàmen.
Dels celler participants, un 25% són
nous en relació a l’última edició, el
que permetrà al client habitual de
la fira descobrir noves propostes
vinícoles.
La mecànica de la fira serà l’habitual. El visitant podrà adquirir, al preu
de 13 euros, un pack de tast format
per copa, portacopes, catàleg, els
cinc tastos de vi i el regal de la fira
al que s’hi pot accedir tastant, com
a mínim, un vi de cada Denominació d’Origen. Pel que fa a la gastronomia, el visitant podrà adquirir els
populars Vinxets al preu unitari de
2,5 euros i que permeten accedir a
les diverses tapes. A més enguany
és poden adquirir l’agrupació de
cinc Vinxets al preu especial de 12
euros i endur-se, de regal, una degustació de Cafè Brasília.
El cònsol de Japó
Enguany l’encarregat de donar el
tret de sortida serà el Cònsol General del Japó, Hiroyuki Makiuchi.

Com cada any l’acte inaugural, que
es realitzarà el primer dia de fira, el
divendres 5 a les 19.30, comptarà
amb la presència d’un element festiu de la ciutat. En aquesta ocasió
els encarregats de sostenir la cinta
inaugural seran els gegants japonesos atenent la procedència de l’inaugurador.

Enguany l’encarregat
de donar el tret de
sortida serà el Cònsol
General del Japó,
Hiroyuki Makiuchi. Els
encarregats de sostenir
la cinta inaugural seran
els gegants japonesos
atenent la procedència de
l’inaugurador

23

maig 2015

Pantalla de video
En la línia de complementar l’oferta
de la fira, enguany l’organització ha
decidit instal·lar una pantalla LED de
21m2 a l’espai de l’escenari. Aquesta
instal·lació, la més gran d’aquestes
característiques que mai s’hagi vist
a Reus, servirà per emetre diversos
continguts enoturístics durant els
tres dies del certamen. D’aquesta manera la fira també vol servir
d’aparador de les possibilitats turístiques que ofereixen els nostres
cellers. Aprofitant la pantalla, el dissabte 6 al vespre es realitzarà el Vi
de Champions amb l’emissió de la
final de la competició entre el Barça
i la Juventus.

FESTA MAJOR

El fotògraf Josep Maria Ribas
Prous, pregoner de Sant Pere
L’enginyer reusenc Carles Cuyàs és l’autor del cartell de la festa, un
homenatge amb tocs d’humor al conjunt del seguici festiu de la ciutat
La regidoria de Cultura i Joventut,
en col·laboració amb entitats i col·
lectius ciutadans, ha enllestit la programació de la Festa Major de Sant
Pere 2015, que inclou com a actes
previs les activitats de la festivitat
de Corpus i recull propostes fins
a principis del mes de juliol. Com
és habitual, els actes centrals que
tenen com a referència la festa popular i tradicional es concentraran
entre la festa de Sant Joan i el mateix dia de Sant Pere, 29 de juny. El
pregoner d’enguany serà el fotògraf
Josep Maria Ribas Prous.
A les tronades, la processó, els concerts a Barraques i als actes paral·
lels diversos cal afegir-hi aquest any
la novetat d’un acte promogut des
del Col·lectiu Reusenc d’Activitats
Culturals i la Colla Gegantera: “La
Nit de fer l’Índiu”, que es portarà
a terme la nit del 26 de juny i que
consistirà en una cercavila per l’eix
viari que connecta la plaça del Pintor Fortuny amb el Mercadal. Aquest
acte es vol consolidar en el programa de Sant Pere en futures edicions
i la intenció dels organitzadors és
convidar cada any un element festiu de la ciutat. En aquesta primera
edició el protagonisme serà per a la
Mulassa.
Entre els concerts programats destaquen el del conjunt Els Catarres,
el dia 25 de juny a les 22:00 h a la
plaça del Mercadal, on presentaran
la seva gira BigBang. Prèviament,
a les 18:30h al mateix lloc, el grup
Macedònia oferirà un concert adreçat a tots els públics. Ambdós espectacles són gratuïts.
El programa de la festa major d’enguany inclou també un seguit d’actes en record de l’actor reusenc Jaume Amenós, traspassat el desembre

El programa de la festa
major d’enguany inclou
també un seguit d’actes
en record de l’actor
reusenc Jaume Amenós,
traspassat el desembre de
2014
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de 2014. Es realitzaran diferents actuacions i espectacles sota el títol
L’homenatge! Recordant al Jaume
Amenós. La primera es farà el dia
5 de juny simultàniament al Teatre
Bravium i a la plaça d’Evarist Fàbregas a partir de les 21:30 h. Posteriorment, ja en els dies més propers
a Sant Pere, les tres sessions de les
Varietées de Sant Pericu als jardins
de la Casa Rull estaran també dedicades a homenatjar Amenós.
L’acte que oficialitza l’inici de la festa major, el pregó que es realitza la
diada de Sant Joan al vespre, anirà
aquest any a càrrec del fotògraf i
fundador de l’Agrupació Fotogràfica
de Reus Josep Maria Ribas Prous
(Barcelona, 1940). Ribas Prous té
una llarga trajectòria vinculada al
món de la fotografia, tant des del
punt de vista creatiu i artístic com
a persona promotora d’iniciatives
orientades a la divulgació i la recerca a l’entorn del fet fotogràfic. Ha
estat comissari de nombroses exposicions de fotografia, la seva obra
ha rebut importants reconeixements
arreu del món i té obres en alguns
dels museus i centres d’art més
destacats de diversos països. El seu
paper va ser crucial en la creació i
activitat de l’Agrupació Fotogràfica
de Reus, el fons de la qual va servir
per nodrir de manera decisiva primer la Fototeca Municipal i posteriorment el Centre de la Imatge Mas
Iglesias.
Toc d’humor
L’enginyer reusenc Carles Cuyàs (29
anys) és l’autor del cartell de la festa major de Sant Pere 2015, que es
va presentar la setmana passada. El
cartell és un homenatge amb tocs
d’humor al conjunt del seguici festiu de la ciutat.

TURISME

………………………………………………………………………………

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

S’estrena la ruta
‘Reus bressol
del Vermut’
Els dies 5, 6 i 7 de juny en el marc
de la fira del vi s’iniciarà aquesta
ruta temàtica organtizada per Còdol
L’empresa Còdol proposa a partir d’ara un passeig acompanyats de l’aroma i el gust d’aquell “Reus,
París i Londres” que va esdevenir la capital del vermut.
Amb aquesta nova ruta que s’estrena coincidint amb la
fira Reus Viu el Vi els participants podran conèixer els
llocs emblemàtics que ens expliquen la història del vermut i tastarem el gust inconfusible del Vermut de Reus.
La ruta, com un bon vermut, serà un passeig que propiciï la conversa i en el qual, entre tast i tast, anirem
degustant unes tapes que sorprendran i divertiran. En
definitiva, un mos de literatura, de ciència, de cultura,
de petites històries de la gran història, d’art, de fotografia... Tot plegat ens ajudarà a conèixer i assaborir
l’edat d’or d’aquell Reus que va esdevenir la segona
ciutat de Catalunya! Ho sabrem tot del vermut, tot...
menys les fórmules secretes que generacions i generacions de vermuters reusencs han guardat gelosament.
En el marc de la Fira Reus Viu el Vi la ruta tindrà lloc
els dies: Divendres 5 de juny a les 19h, dissabte 6 de
juny a les 11.30h i 19h i diumenge 7 de juny a les 11.30
i 19h. Després de la fira: el dissabte 20 de juny a les
11.00h i el dissabte 27 de juny a les 11.30h.
El lloc de trobada durant la fira (5-7 de juny) será l’estand de Vermuts Miró de la Fira Reus Viu el Vi que
tindrà lloc a la plaça Llibertat de Reus.
Més info: www.codoleducacio.com
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Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria
de Nostre Pare Jesús a la
Columna i de la Germandat de
Sant Antoni de Pàdua

Temps de germanor
Temps de germanor, temps d’homenatge. Un altre cop arriba el 13
de juny la festa patronal de Sant
Antoni de Pàdua, tot just
al finalitzar la primavera
quan ja fa dies que la calor anuncia el preludi de
l’estiu.
Aquest any tots els actes
que organitza la Germandat de Sant Antoni de Pàdua, conjuntament amb
el Gremi de la Construcció
del Baix Camp, els gaudirem en cap de setmana.
Divendres recordarem als
companys difunts en la
missa que tindrà lloc a
l’Església de la Sang, que
com sempre es convertirà
en una forma de fer present el passat tot pregant
per ells. El dissabte -dia
del patró- ens aplegarem
a la Prioral de Sant Pere
de Reus per participar
en la tradicional missa
de Sant Antoni amb el
repartiment d’estampes

i de clavells. Tot seguit tindrà lloc
l’homenatge a tres professionals
que han dedicat tota la seva vida

al sector de la construcció amb un
dinar de commemoració per tots
aquells companys que ja han posat
el darrer maó de la seva
vida laboral i que ja han
comencat un nou projecte amb temps per gaudir
del lleure i la família, sense estar supeditats a les
imposicions del rellotge.
Sens dubte serà temps
per conviure i per compartir. Considerem que
ens mereixem unes hores
de convivència amb els
companys d’ofici.
La festa patronat serà de
nou un cap de setmana
intens de records i emocions on esperem que ens
acompanyeu i ens puguem trobar tos els que
treballem construint el
país per a tothom.
Visca el Gremi i visca Sant
Antoni.

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

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
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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

7a FIRA DE LES DO DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA DE REUS
2a INTERNACIONAL

Reus Viu el Vi
#reusviuelvi
www.reusviuelvi.cat
ORGANITZA

DISSABTE
VINE A TASTAR
EL VI DE CHAMPIONS

COL·LABORA

PATROCINA
número 1 en serveis òptics

AMB EL SUPORT
AMB EL SUPORT

