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El passat dissabte 13 de juny es van constituir els nous ajuntaments sorgits de les eleccions del passat 24 de maig. Els resultats i els posteriors acords han marcat les configuracions dels nous ajuntaments, molt més atomitzats que només fa quatre anys, una tendència
que sembla que ha vingut per quedar-se amb l’aparició de noves forces polítiques que
volen trencar els esquemes clàssics, ja sigui des de l’esquerra o des de la dreta, uns esquemes cada vegada més superats.
Si parlem de Reus hem pogut comprovar com Carles Pellicer s’ha vist obligat a manar
amb minoria perquè no ha trobat el suport de cap altre grup i tampoc ha vist com sorgia
una majoria alternativa liderada per la CUP, la segona força més votada. Ara caldrà veure
la capacitat de dialogar i pactar de l’alcalde i també falta per veure si la resta de partits
son capaços de recolzar les iniciatives o les veten, com pot arribar a passar en ocasions.
Pel que respecta al Gremi de la Construcció del Baix Camp esperem poder mantenir les
excel·lents relacions mantingudes en la passada legislatura amb el regidor d’Urbanisme
Miquel Domingo. Ara aquesta àrea recau en Marc Arza, al qual també li desitgem el màxim
d’encerts.
Des del Gremi valorem positivament les paraules de l’alcalde Carles Pellicer fa uns dies
en el dinar d’homenatge als jubilats a l’Hotel NH Ciutat de Reus quant públicament va
assegurar que continuarà treballant per recolzar les empreses agremiades, especialment
les de Reus, per facilitar-ne la sortida de la crisi.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Els dos premiats, al costat de la junta del Gremi i la resta d’autoritats presents al dinar d’homenatge.

El Gremi ret homenatge
als agremiats que s’han jubilat
Coincidint amb la festa patronal de Sant Antoni es va reconèixer la trajectòria
de l’arquitecte Juan Ramon Baixauli i al constructor Joan Crivellé Doix
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp (GCBC) va celebrar el passat
dissabte 13 de juny la tradicional
festa patronal de Sant Antoni de
Pàdua i ho va fer amb el tradicional homenatge dels agremiats que
s’han jubilat en els últims mesos.
En aquesta ocasió, l’entitat que presideix Gregori Salvat va decidir retre
homenatge a Joan Crivellé Doix, de
Construccions Poboleda, per tota
una vida al servei de la construcció
des d’aquesta localitat del Priorat.
L’altre homenatjat va ser el que durant més de 30 anys va ocupar la
plaça d’arquitecte municipal a Reus,
Juan Ramon Baixauli, que també es
va jubilar fa uns anys.
El tradicional homenatge als jubilats
del GCBC va tenir lloc dissabte al
migdia a l’Hotel NH Ciutat de Reus
amb la presència de 60 persones.
Abans, bona part dels integrants de
la junta del Gremi de la Construcció

van anar a la Prioral de Sant Pere
per participar en la tradicional missa dels clavells, un acte que forma
part dels actes patronals organitzats per la Germandat de Sant Antoni de Pàdua.
El dinar d’homenatge als jubilats va
comptar amb la presència de Carles Pellicer, alcalde de Reus, que va
acudir a la cita tot just després de
ser proclamat per segona vegada al
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Saló de Plens. La junta directiva del
GCBC va voler destacar aquesta deferència de l’alcalde que, igual que
fa quatre anys, va anar al dinar del
Gremi com a primer acte oficial. A
banda de Carles Pellicer, també va
acudir al dinar el president de la
Cambra de Comerç, Isaac Sanromà;
el president del Gremi de Fusters de
Reus, Josep Cogul i el vocal del Col·
legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a Tarragona, Jordi Romera.
En el seu parlament, Gregori Salvat, va destacar que el sector de la
construcció continua en una situació
d’estancament i de dificultats. Ara
ja fa mesos que es comença a parlar de recuperació i això es veu amb
algunes empreses que comencen a
treballar molt més que anys enrere,
segons el president del Gremi de la
Construcció. En la seva intervenció,
Salvat va explicar que en el darrer
any, el Gremi de la Construcció ha

FESTA PATRONAL 2015
tingut 15 baixes però també 19 altes
de nous agremiats o noves empreses, un fet que demostra la vitalitat
del sector. Salvat va assegurar que
aquesta xifra es positiva i que confia que el sector pugui moure’s “gràcies a l’interès per tornar a construir
en zones del litoral i sobretot pel
pes que ha de tenir la restauració
i rehabilitació d’edificis i vivendes,
tal i com es va demostrar en la darrera edició del Saló Construmat”.
Per la seva part, l’alcalde Carles Pellicer va refermar el compromís amb
el Gremi de la Construcció del Baix
Camp amb qui va assegurar que
treballaria per garantir que les empreses del gremi i especialment les
empreses de Reus puguin endur-se
les obres menors que regularment
convoca l’Ajuntament de Reus, tal
i com ha passat en la darrera legislatura.
Salvat, en referència als dos homenatjats, va destacar l’esforç que han
realitzat, un com a professional del
sector, en el cas de Joan Crivellé i
l’altra des dels despatxos de l’Ajuntament de Reus. Salvat va destacar
que Juan Ramon Baixauli sempre va
intentar solucionar qualsevol problema o necessitat que hagués aparegut mentre va ocupar el seu lloc
de treball. A més, el Gremi també
va destacar la figura de l’agremiat
Josep Maria Salvadó, que fa uns
dies va rebre un homenatge de part
de la Fundación Laboral de la Construcción a Barcelona. Per aquest
motiu, Gregori Salvat i Lluís Salvat,
president de la Germandat de Sant
Antoni de Pàdua, li va lliurar a Salvadó un reportatge fotogràfic sobre
la jornada d’homenatge que Salvadó va rebre a Barcelona.

Carles Pellicer va presidir
el dinar del gremi, el
primer acte oficial en el
qual participava després
de ser proclamat alcalde
de Reus tot just un parell
d’hores abans de l’inici
del dinar
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Els convidats al dinar del Gremi
Una seixantena de persones es van reunir a l’Hotel NH de Reus
El dinar a l’Hotel NH de Reus va reunir al voltant de 60 persones entre
membres del Gremi de la Construcció del Baix Camp, els integrants
de la junta de l’associació, les autoritats convidades encapçalades
per l’alcalde de Reus Carles Pellicer
amb la seva esposa i altres amics i
col·laboradors de l’entitat gremial.
Després d’un distès aperitiu a les
instal·lacions de l’Hotel NH el dinar
va tenir lloc amb molt bon ambient
durant tota les prop de tres hores
que va durar entre el dinar pròpiament dit i l’acte protocolari.
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A la part superior, la junta del Gremi a la missa dels clavells. A baix, Josep Vilella i esposa al costat de l’arquitecte municipal Gabi
Bosques abans del dinar. Al costat Miquel Viella, amb la seva esposa i la seva néta a la Prioral de Sant Pere.
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Por un sector más
profesional y competitivo

PRÓXIMA APERTURA
Centro de formación Badalona

Síguenos en:

93 2213353
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L’optimista
La construcció
i els nous ajuntaments
- 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

Isaac Albesa. Periodista. Cap de redacció de ‘La Façana’

Això de la política, igual que moltes coses a la vida, té molt més a veure amb
el món de la construcció del que alguns
es pensen. A la política s’ha de saber
barrejar bé els elements, s’ha de saber
bastir una estructura i al mateix temps
s’ha de tenir uns fonaments i una base
sòlides per evitar possibles esquerdes
que es puguin produir amb el pas del
temps. No cal dir que posteriorment
s’haurà d’enguixar i donar-li una mica
de color amb la pintura per alegrar la
vista, sobretot quan aquestes peces son
difícils d’encaixar.
Recentment hem vist com els ajuntaments de tot el país han nomenat els
nous alcaldes amb els seus respectius
governs. Alguns ho han fet amb la solidesa que els dóna la majoria absoluta;
d’altres ho han fet amb un pacte fort
i lògic entre peces que s’avenen; d’altres ajuntaments han pactat entre els
que no quadren ni en pintura i alguns
també s’han hagut de quedar sols i ara
es dedicaran a fer equilibris per evitar
que la casa, ja molt malmesa pel pas del
temps, s’ensorri de forma definitiva amb
els ciutadans al seu interior.
No cal dir que és ben fàcil exemplificar aquestes unions, encara que siguin
temporals, com si d’una UTE es tractés,
però el que és ben cert és que a partir del 26 de maig les peces que abans
semblava que no encaixarien ara s’han
ajuntat amb precisió i rapidesa com
si alguna cosa superior els cridés a la
concòrdia després d’unes setmanes de
retrets i de mirades desconfiades. A la
Selva del Camp, per exemple hi ha hagut sorpresa i la llista més votada, la de
CiU, s’ha quedat a l’oposició pel pacte entre el PSC i ERC, precisament els
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excompanys de CiU en el darrere mandat que en aquella ocasió van deixar al
PSC a la banqueta tot i ser també els
més votats. A Cambrils, en canvi, ERC,
la força més votada, ha assolit un pacte amb rapidesa amb CiU i el PSC, un
pacte entre tres dones que es va tancar
en poques hores després de les eleccions, no sabem encara si amb el ciment
massa fresc. A Mont-roig el PSC també
ha recuperat l’alcaldia gràcies al suport
de l’exalcalde d’Esquerra ara a les fires
d’un partit independent que no s’ha
volgut mantenir al costat dels seus ex
socis. A la Diputació, l’alcalde de Vilaseca Josep Poblet, de Convergència, tot i
estar imputat i tenir més d’un detractor,
no ha tingut cap problema en ajuntar-se
amb el PSC de Josep Fèlix Ballesteros,
alcalde de Tarragona. A Reus, en canvi, Carles Pellicer no ha aconseguit cap
suport per sumar i de moment manarà
en solitari amb un govern molt feble en
quant a números ja que l’integren 7 de
27 regidors. Ni ERC, ni Ara Reus, ni molt
menys PSC, ni la CUP –que tampoc ha
pogut teixir complicitats- i molt menys
el PP i Ciutadans volen recolzar de moment el govern de Pellicer.
Per cert, en aquest article hem parlat en
ocasions de CiU, partit que s’ha trencat
definitivament a Barcelona. En canvi, als
ajuntaments de casa nostra sembla que
el ciment que els uneix és sòlid i sense
data de caducitat, tot i que ben aviat
es veurà si els regidors d’Unió de totes
aquestes localitats del país es mantenen fidels al pacte signat en la major
part de casos o prefereixen buscar noves aliances, a veure si són més sòlides
i duradores. Temps al temps.

HABITATGE

La compraventa d’habitatges creix
un 5’1% a Tarragona a l’abril
En total es van formalitzar 552 operacions. Del total, 84 pisos eren nous i
468 de segona mà, mentre que 526 eren lliures i 26 protegits
La compravenda d’habitatges augmentar un 13% a Catalunya durant
el mes d’abril respecte el mateix
mes del 2014, segons dades provisionals de la Transmissió dels Drets
de Propietats de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Així, en total, es
va formalitzar 4.219 operacions davant les 3.732 de l’abril del 2013.
D’aquestes, 666, un 42,5% menys,
van correspondre a habitatge nou i
3.553 (+38%) a habitatges de segona mà, mentre que 3.691 (+10,3%)
eren lliures i 528 (+36%) de segona
mà. Per demarcacions, la de Lleida
va ser la que va experimentar un
major augment, amb un 18,6%, seguit de a de Barcelona (16,4%), Tarragona (5,1%) i la de Girona (2,9%).
A l’Estat, l’increment a l’abril va ser
d’un 9,4%.
Les 4.219 operacions sobre compravenda d’habitatges a Catalunya
durant l’abril suposen un descens
del 2,65% respecte el mes de març
i és la xifra més baixa d’aquest any.
A l’Estat, la caiguda va ser més moderada i només va ser del 0,14%
respecte el març.
A la demarcació de Lleida és on es
va produir l’augment més destacat en operacions de compravenda
d’habitatges. Així, es van formalitzar 210 operacions, davant les 177

Les 4.219 operacions
sobre compravenda
d’habitatges a Catalunya
durant l’abril suposen
un descens del 2,65%
respecte el mes de març
i és la xifra més baixa
d’aquest any

de l’abril del 2014, de les quals 184
corresponien a habitatge lliure i 26
a protegit, mentre 48 eren nous i
162 de segona mà.
Pel que fa a les comarques de Barcelona, es van registrar un augment
del 16,4% de la compravenda de pisos, amb 2.922 operacions davant
les 2.510 del mateix mes de l’any
passat. Dels 2.922, 2.472 eren lliures i 450 protegits, mentre que 436
eren nous i 2.486 de segona mà.
D’altra banda, a la demarcació de
Tarragona es va registrar un augment del 5,1% a l’abril, amb 552
operacions davant les 525 del mateix mes de l’any passat. Del total,
84 pisos eren nous i 468 de segona
mà, mentre que 526 eren lliures i
26 protegits.
Per últim, a la demarcació de Girona es va produir l’increment més
discret (2,9%). Concretament, es
van vendre 535 habitatges, davant
els 520 de l’abril de l’any passat.
D’aquests, 98 eren habitatges nous
(un 50% menys) i 437 de segona
mà, mentre que 509 eren lliures i
26 protegits.
A la resta de l’Estat, la compravenda d’habitatges va augmentar un
9,4% respecte a l’abril del 2014,
amb 27.241 operacions davant les
24.891 de l’abril de l’any passat.

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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Pellicer ja és alcalde de Reus amb
els vots dels set regidors de CiU
La proclamació de l’alcalde per segon mandat consecutiu va fer-se en la
sessió constitutiva del nou consistori reusenc que va tenir lloc el 13 de juny
Carles Pellicer va ser proclamat alcalde de Reus per segon mandat
consecutiu en la sessió constitutiva del nou consistori reusenc que
va tenir lloc el dissabte 13 de juny
al Saló de Plens del palau municipal. Pellicer va obtinir el suport de
7 dels 27 regidors que conformen
l’Ajuntament; David Vidal, 6; Juan
Carlos Sánchez, 4; Francesc Vallès,
4; Noemí Llauradó, 2; Sebastià Domènech, 2; i Jordi Cervera, 2. Carles
Pellicer va ser proclamat alcalde en
ser el cap de llista de la candidatura que va obtenir més vots en les
passades eleccions municipals del
24 de maig. Tot i que durant alguns
dies es va especular en un govern
alternatiu encapçalat per David Vidal, de la CUP, finalment el líder del
partit de l’esquerra independentista
no va tenir el suport necessari per
assolir els 14 regidors de la majoria
absoluta per desbancar la força més
votada, ja que l’únic partit que semblava disposat a atorgar-li la confiança era el PSC de Francesc Vallès.
Carles Pellicer, després de prometre
el càrrec, en el seu discurs d’investidura l’alcalde va afirmar: «Avui
estem obligats, totes les forces polítiques, a sumar encara més, amb
més força, amb el convenciment
que hem de construir un projecte
compartit. I això demana generositat, horitzons oberts i mirada
àmplia, i demana també sentir-se
partícip d’aquesta ciutat plural que
d’una manera clara han definit les
urnes».
L’alcalde va avançar quins seran
els eixos de l’acció del Govern de
Reus: «Hem començat a definir el
que hem anomenat ‘els pactes de
governabilitat’, a partir de quatre
grans acords: el pacte per la trans-

Carles Pelliceer, en el moment de ser proclamat Alcalde de Reus.

parència i la participació; el pacte
per l’economia i l’ocupació; el pacte
per la lluita contra la pobresa; i el
pacte per la salut». Prèviament, els
27 regidors electes van constituïr el
nou consistori amb el jurament o
promesa del càrrec.
Nou govern
Immediatament al seu nomenament, Pellicer, va donar instruccions
el mateix dilluns 15 de juny a la Secretaria General de l’Ajuntament de

Tots els partits amb
representació a
l’Ajuntament de Reus
van optar per votar-se
a ells mateixos, deixant
de banda la possibilitat
d’obtenir una majoria
alternativa per tombar el
fins ara alcalde
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Reus perquè elaborés els decrets
per al nomenament dels membres
del nou Govern de Reus. El nou
cartipàs municipal, amb 13 regidories, tindrà l’encàrrec de l’alcalde,
expressat en el discurs d’investidura del passat 13 de juny, d’avançar
en la definició i implementació dels
«pactes de governabilitat» per la
transparència i la participació; per
l’economia i l’ocupació; per la lluita
contra la pobresa; i per la salut.
La primera tinença d’alcaldia del
nou Govern de Reus serà gestionada per la regidora Montserrat Vilella
que es converteix d’aquesta manera
en la nova dona forta del govern. El
cartipàs de govern preveu un total
de 4 tinences d’alcaldia, atribuïdes,
la segona, a Hipòlit Monseny; la tercera, a Marc Arza; i la quarta, a Joaquim Enrech. Precisament Marc Arza
ocuparà la cartera d’Urbanisme en
substitució de Miquel Domingo, que
va quedar fora de l’Ajuntament després dels resultats del 24 de març.

ELECCIONS MUNICIPALS 24M
Arza combinarà aquesta regidoria
amb la de Promoció de Ciutat, que
portava fins a dia d’avui. També Hipòlit Montseny manté les mateixes
atribucions que en el mandat darrer
i estarà els propers quatre anys al
davant de Via Pública.
Sigui com sigui, la manca d’una
majoria estable del govern de Carles Pellicer, amb només 7 dels 27
regidors, fa que l’alcalde necessiti
pactar i consensuar qualsevol decisió. Ja es va poder veure en la primera sessió plenària quan es van
designar els diners que rebrà cada
grup municipal i també els càrrecs
de confiança dels diversos partits.
Finalment la proposta de CiU es va
tirar endavant amb el suport d’Ara
Reus, el Partit Popular i Ciutadans.
Empreses municipals
En aquest sentit, Pellicer ha iniciat
les negociacions amb els portaveus
dels grups municipals per acordar la
composició dels consells d’administració de les empreses municipals,
una vegada aprovada la nova organització de l’Ajuntament en el ple

La primera tinença
d’alcaldia serà gestionada
per la regidora Montserrat
Vilella. El cartipàs de
govern preveu un total
de 4 tinences d’alcaldia,
atribuïdes, la segona,
a Hipòlit Monseny; la
tercera, a Marc Arza; i la
quarta, a Joaquim Enrech.

El nou equip de govern de l’Ajuntament de Reus.

municipal del dimarts 30 de juny.
L’alcalde mostra la total disponibilitat del Govern de Reus a arribar
a acords amb els set grups municipals, sempre en el marc dels pactes

Sorpresa a la Selva del Camp
El cap de llista d’ERC, Jordi Vinyals, és el nou alcalde de la Selva del
Camp. En el ple d’investidura el republicà va obtenir els quatre suports
dels regidors socialistes i els tres del seu propi partit; una majoria absoluta de set regidors amb què les dues formacions desbanquen CiU
de l’alcaldia que va ser la força més votada però es va quedar amb els
mateixos regidors que la passada legislatura. L’acord, contempla que
en el primer i darrer anys de mandat els republicans ostentaran l’alcaldia i els altres dos seran per Josep Masdéu, dels socialistes.
Fa quatre anys, Puig va accedir a l’alcaldia de la mà d’ERC –que aleshores només havia obtingut un regidor– i quan convergents i socialistes
empataven a sis regidors, amb els darrers com a força més votada. Durant l’acte d’investidura, Esquerra Republicana va explicar que l’acord
amb el PSC és fruit del “projecte comú, d’esquerres i social” que permetrà “fer avançar la Selva del Camp”.
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Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057
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de governabilitat, els grans acords
de ciutat que el govern proposa en
matèria de transparència i participació; d’economia i ocupació; de la
lluita contra la pobresa; i de salut.

www.andamiostejeda.com
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La borsa d’ocupació del sector de
la FLC triplica les ofertes de treball
El portal Construyendoempleo.com ja té més de 800 empreses de la
construcció registrades i gairebé 60.000 candidats inscrits
Durant el mes de maig, un total de
744 treballadors de la construcció
es van registrar a Construyendoempleo.com, la borsa d’ocupació
on line de referència per al sector,
creada el 2010 per la Fundación
Laboral de la Construcción, que ja
compta amb més de 60.000 candidats inscrits i més de 800 empreses
registrades.
En el mateix mes es van publicar
al portal 91 ofertes d’ocupació, xifra
que pot semblar no molt alta quantitativament, però que en termes interanuals va suposar un increment
del 216% respecte al mateix període
de 2014, fet que suposa un indicador molt positiu per a l’entitat paritària de referència en el sector.
Els perfils més sol·licitats en el mes
de maig van ser els de lampistes,
oficials de 1ª d’obra, capatassos i
conductors de vehicles / maquinària, i les ubicacions geogràfiques en
què s’han publicat més ofertes van
ser: Madrid, Catalunya, Galícia, Balears i el País Valencià.
El 10% de les ofertes a l’estranger
Des dels seus inicis, a manera de
balanç dels seus primers cinc anys
de vida, els perfils professionals
del sector de la construcció més
demandats han estat els de: paleta, que van representar el 11,2%
de les ofertes d’ocupació; oficial de
1ª (10,7%); peó (9,9%); cap d’obra

Un alumne amb el seu professor en un curs de formació professional.
(6,1%), i encarregat d’obra (5,9%).
Durant els seus cinc primers anys de
vida, el 10% de les ofertes d’ocupació del portal Construyendoempleo.
com eren per a l’estranger, sent Algèria, Canadà i Panamà, els tres pri-

Durant el mes de maig, un
total de 744 treballadors
de la construcció
es van registrar a
Construyendoempleo.com,
la borsa d’ocupació on
line de referència per al
sector

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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mers destins internacionals.
En el rànquing de les regions espanyoles, per a les que més ofertes
s’han publicat des de l’any 2010, lideren la llista: Madrid, amb el 23%,
seguida de Galícia (16,4%), Catalunya (12,4%), País Valencià (5,9%), i
el País Basc (5,9%).
La Fundación Laboral de la Construcció és una entitat paritària, creada a instàncies del propi sector
de la construcció, en concret, per
la patronal i els sindicats: la Confederació Nacional de la Construcció
(CNC), CCOO de Construcció i Serveis, i Metall, Construcció i Afins de
la Unió General de Treballadors, Federació d›Indústria (MCA-UGT).

TERRITORI

El Catàleg de Masos, finalista a
uns Premis Europeus d’arquitectura
El catàleg va ser elaborat durant el darrer mandat municipal des de la
regidoria d’Arquitectura i Urbanisme que encapçalava Miquel Domingo
El Catàleg de Masos de Reus (Pla
Espcial Urbanístic), elaborat durant
el darrer mandat municipal des de
la regidoria d’Arquitectura i Urbanisme que encapçalva Miquel Domingo, ha estat finalista en la categoria
de Planejament en la segona edició
del Premi Europeu d’Intervenció en
el Patrimoni Arquitectònic, un certamen biennal organitzat per l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa
i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) amb el suport
del Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya.
Bones práctiques
Aquest premi vol reconèixer les bones pràctiques patrimonials i contribuir a la seva divulgació i té com
a objectiu consolidar-se com a catalitzador i observatori dels nous
reptes que afegeix la globalització
de l’arquitectura contemporània en

la conservació i intervenció del patrimoni construït. El diploma en reconeixement del projecte presentat
per l’Ajuntament de Reus ha estat

El lliurament del diploma
va tenir lloc el divendres
12 de juny al Col·legi
d’Arquitectes de BCN
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lliurat el passat divendres, 12 de
juny al vespre, durant l’acte realitzat a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona, presidit pel conseller de Cultura de la Generalitat,
Ferran Mascarell.
El jurat d’aquest premi va estar integrat per Antoni Vilanova, Sonia
Puente Landázuri i Cristopher Graz
ha valorat l’equilibri entre protecció
i intervenció, els usos proposats i la
viabilitat econòmica, la simplicitat
d’aplicació del document normatiu
i la qualitat del document, així com
la metodologia de treball a càrrec
d’un equip pluridisciplinar.
Els projectes premiats, els finalistes
i els presentats formen part d’un catàleg que s’edita a cada edició amb
la finalitat de documentar el certamen. També podran ser objecte
d’una exposició i participar en una
jornada de conferències per explicar
el seu projecte.

ACTUALITAT GREMI

Salvadó transforma un magatzem
en un acollidor espai d’esbarjo
Aquest constructor jubilat ha dedicat els últims cinc anys de la seva vida
a transformar aquest magatzem del Burgar amb material totalment reciclat
Josep Maria Salvadó, reusenc de 71
anys, es va jubilar fa poc més de sis
anys després d’una intensa vida de
treball, primer com a paleta al servei de l’empresa familiar i després
com a empresari del sector. Bona
part d’aquests anys també els ha
passat col·laborant amb el Gremi de
la Construcció i amb la Germandat
de Sant Antoni de Pàdua, a banda
de ser un dels impulsors del concurs de paletes de Reus, l’únic que
es manté viu a les comarques de
Tarragona. Josep Maria Salvadó assegura que n’ha vist de tots colors
però que realment està satisfet de
tota una vida de més de 50 anys en
aquest ofici.
Fa unes setmanes va rebre en el
transcurs del saló Construmat de
Barcelona un reconeixement per
part de la Fundación Laboral de la
Construcción del qual ja en vam informar en el número passat de ‘La
Façana’. Salvadó es va mostrar molt
agraït per aquesta distinció: ‘Estic
satisfet a nivell personal pel que
significa l’homenatge però estic
convençut que n’hi ha molts d’altres
que el mereixien però en aquest cas
vaig ser jo en representació dels
agremiats del Gremi de la Construcció i per això n’estic doblement content’, va dir fa uns dies.
Tot i que alguns podrien pensar que
Josep Maria Salvadó després de mig
segle ja no tenia ganes de treballar, Salvadó no ha parat ni un sol
dia durant tots aquests anys. Proba
d’aquesta activitat és la recuperació
del seu antic magatzem professional que ha acabat convertit en una
petita construcció per passar els
caps de setmana amb la família i
els amics.
Durant més de cinc anys ha anat
arreglant amb només l’ajut de la

Josep Maria Salvadó, al costat del foc a terra que s’ha construït.

seva dona un magatzem d’uns 150
metres quadrats a la partida del
Burgar de Reus per convertir-lo en
lloc d’esbarjo. Però sens dubte el
més interessant és que ho ha fet al
100% amb material que havia anat

recopilant en les últimes dècades de
les obres on havia treballat com ara
fustes, taulons, bigues rajoles, bastides, ceràmica, llums o tot allò que
creia que algun dia li podria servir.
‘Això sí que es reciclatge perquè els
paletes mai hem llençat res i sempre hem guardat qualsevol cosa per
petita que sigui per poder-la utilitzar posteriorment’, explica. Poc a

A l’obra ha utilitzat
material que havia anat
recopilant en les últimes
dècades de les obres
on havia treballat com
ara fustes, taulons,
bigues rajoles, bastides,
ceràmica, llums o tot allò
que creia que algun dia li
podria servir
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Diversos detalls de l’antic magatzem de Josep Maria Salvadó que ell mateix ha construït
amb peces reciclades de tota una vida professional.

poc ha anat transformant un antic
magatzem d’eines fins a convertir-lo
en un acollidor i fresc espai amb
energia solar. “Qualsevol peça que
trobava la guardava. Així he utilitzat
els palets per convertir-los en una
taula al menjador, he fet servir els
taulons com a bigues, un foc a terra també recuperat o tot tipus de
rajoles pels banys, per la cuina o
pel rafal’, explica satisfet d’aquest
espai de tranquil·litat, que també té
un jardí amb una gran quantitat de
flors i plantes que li donen molt de
color. A l’exterior també hi destaca
un mosaic d’estil gaudinià on s’hi
troben alguns dels elements més
destacats de la zona segons Josep
Maria Salvadó, que afirma que no
para quiet ja que sempre hi ha coses a fer. Ara mateix es troba restaurant una imatge d’una Mare de
Déu que va trobar fa uns anys i que
ja té pràcticament llesta.

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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TURISME

El Govern manté el compromís amb
BCN World però redimensionat
El director de l’Incasòl, Damià Calvet, subratlla que els operadors, amb qui
es manté un contacte “permanent”, mantenen l’excitació pel projecte
Les dimensions dels resorts del macrocomplex inicialment conegut com
BCN World seran més reduïdes del
previst, segons el director de l’Incasòl, Damià Calvet, unes afirmacions
que arriben després que es confirmés fa unes setmanes l’abandonament del projecte inicial per part
del grup Veremonte. Les magnituds
conegudes fins ara preveien un màxim de 450.000 metres quadrats de
sostre per a cada complex i alçades de fins a 25 pisos, però el PDU,
que s’aprovarà inicialment al juliol,
ho redimensionarà a la baixa, en
la línia de les aspiracions dels tres
operadors preseleccionats per adjudicar-se una llicència de casino.
Després de l’adéu de Veremonte,
el Govern crida a la “tranquil·litat”
i nega que s’hagi refredat l’interès
de les empreses. “Mostren excitació
per començar a invertir i hi estem
en contacte permanent”, va subratllar Calvet.
El Govern català encara no vol donar detalls del Pla Director Urbanístic de l’àmbit del Centre Recreatiu i
Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou,
però fa uns dies el director de l’Incasòl, Damià Calvet, va admtre que
el projecte podria tenir unes dimensions més reduïdes del previst inicialment. Arran la marxa de Veremonte, es va confirmar que el projecte
només contempla ara tres resorts o
centres turístics integrats -els ma-

Damià Calvet, a la dreta, al costat del president de la Cambra de Comerç de Tarragona.

Arran la marxa de
Veremonte, es va
confirmar que el projecte
només contempla ara tres
resorts o centres turístics
integrats i ara sembla ser
que el volum de cadascun
de complexos també anirà
a la baixa

teixos que el nombre d’operador
preseleccionats per adjudicar-se les
llicències de casinos-, i ara sembla
ser que el volum de cadascun de
complexos també anirà a la baixa.
Segons va apuntar Calvet en el
marc d’una conferència al ‘Bon dia
Tarragona’, organitzat per la Cambra
de Comerç de Tarragona, els operadors, amb qui es manté un contacte
“diari i permanent”, estan definint
les seves propostes i, en aquests
moments, no plantegen uns requeriments de sostre tan elevats, de manera que el Govern està “ajustant la
tipologia d’edificabilitat”. Tot i que
no ha concretat les dimensions amb

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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TURISME
què actualment es treballa, Calvet
ha afirmat que “és d’esperar que
les magnituds baixin”.
El director de l’Incasòl va insistir
també que, pel que fa a la qüestió dels habitatges, es manté el pla
vigent des del 2006 al CRT. Tot i
això, no va concretar si es manté
la intenció de passar dels 386.000
metres quadrats de sostre residencial -uns 2.500 habitatges- que preveu el planejament vigent a l’àmbit
sud ja urbanitzat -conegut com subsector 2-, a una doble combinació
anunciada al febrer, que projectava 280.000 metres quadrats d’ús
estrictament residencial i 216.000
d’usos hotelers i residencials, on
també s’hi inclourien apartaments
i altres fórmules de l’àmbit turístic.
Durant la seva conferència a la Cambra de Tarragona, Calvet va agrair a
Veremonte que hagués possibilitat
captar els ‘partners’ i operadors internacionals, però va constatar que,
quan va renunciar a la compra dels
terrenys, va perdre l’element “diferencial” que això li atorgava davant

la resta d’empreses. “El Govern va
reaccionar amb molta rapidesa i
eficiència”, va subratllar, després
de destacar davant els empresaris
tarragonins la importància d’apostar per un nou model de turisme de
negocis que complementa les seves
activitats empresarials amb entreteniment, gastronomia, compres,
allotjament i joc. Fent una comparació amb Las Vegas, Calvet va etzibar
que aquests centres integrats serien
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equiparables a la celebració “d’un
Mobile Congress cada setmana”.
Una urbanització de 180 milions
Calvat va afirmar que que els costos d’urbanització, que globalment
inclouen l’abastament d’energia i
aigua, així com l’ampliació de les
infraestructures de sanejament i de
mobilitat, oscil·len entre els 175 i
els 180 MEUR. Aquest import s’imputarà als operadors.

FORMACIÓ

Continuen els cursos de formació
a les instal·lacions del Gremi
Aquest mes de maig ha tingut lloc un curs de Prevenció de Riscos Laborals
per aturats en l’especialitat de paleteria
L’activitat de formació ocupacional al Gremi de la
Construcció del Baix Camp
no s’ha aturat en els darrers
mesos i s’han realitzat diverses sessions del curs de
Prevenció de Riscos Laborals de 20 hores en l’especialitat de paleteria que són
els bàsics per poder treballar. Aquests cursos subvencionats per la Fundación
Laboral de la Construcción
(FLC) són gratuïts per a persones
aturades. El darrer curs, al que hi
han participat una quinzena de persones, ha tingut lloc a finals del mes

de maig i ha anat a càrrec de Manel
Garcia Olivé, professional de l’empresa Previntegral. Els cursos específics per a paleteria son de gran
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utilitat pels professionals
del sector. Habitualment el
fan les persones aturades
que necessiten reciclar-se
o també els treballadors
fixes discontinus d’algunes
empreses que aprofiten els
dies en que estan a l’atur
per millorar la seva formació ja sigui amb aquest curs
o amb d’altres que s’ofereixen regularment. Aquest
ha estat el darrer curs subvencionat abans de les vacances i
s’espera que a partir de la tardor a
les instal·lacions del Gremi del Baix
Camp se n’ofereixin de nous.

EMPRESES

Victòria d’Aleix Plana i Vasile Safta
al concurs de Paletes de Banyoles
La parella de Construccions Plana de Vila-seca es va endur el 32 concurs
celebrat el passat 13 de juny a la capital del Pla de l’Estany
El passat dissabte dia 13 de
juny va tenir lloc la 32a edició
del concurs de paletes del Pla
de l’Estany. Enguany la prova
consistia en la construcció d’un
arc de mig punt amb un esglaonat creuant per sobre. De
nou la parella de Vila-seca, de
Construccions Plana Hortoneda
SL, formada per Aleix Plana i
Vasile Safta va ser la guanyadora d’aquest concurs en terres gironines, deixant en segona posició la parella formada per
Vicenç Serra i Lluís Juglar de l’empresa Micalo Ramió i en tercer lloc
la parella formada per Josep Vidal i

Miquel Olibar.
La Plaça de les Rodes va ser escenari d’aquesta singular competició
en què paletes vinguts d’arreu de

la demarcació, i fins i tot de
fora de Girona com és el cas
dels guanyadors, competeixen
per parelles. L’objectiu: aconseguir acabar una construcció
determinada que no es desvetlla fins a l’inici del concurs
i fer-ho seguint els paràmetres
marcats per la organització,
amb uns acabats nets i polits
i dins el temps establert. Una
dotzena de parelles van posar
a prova les seves habilitats per
fer-se amb el trofeu de guanyador.
La competició va generar, com sempre, expectació i van ser molts els
banyolins que s’hi van acostar.

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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INFRAESTRUCTURES

El corredor del Mediterrani avança
però sense terminis d’execució
La ministra Ana Pastor no presenta de noment un calendari ni avança quan
s’instal·larà el tercer rail a diferents trams d’alta velocitat a Tarragona
La ministra de Foment, Ana Pastor, va admetre recentment que el
corredor del Mediterrani és l’eix
“essencial” per al transport de mercaderies entre l’estat espanyol i Europa. “Hem passat de la publicitat
al treball d’enginyeria”, va subratllar la ministra, que va evitar concretar els terminis d’execució de les
obres d’aquesta infraestructura. Així
ho va manifestar durant la sessió
de control en resposta a CiU que
va retreure a la ministra que només
faci “publicitat” del projecte i que
no presenti un calendari ni concreti quan s’instal·larà el tercer rail als
diferents trams per fer arribar l’alta
velocitat a Tarragona i Reus.
Jordi Jané, fa unes setmanes diputat
de CiU i ara conceller d’Interior va
preguntar a la ministra de Foment,
Ana Pastor, sobre les promeses del
govern espanyol per a la construcció
d’un tercer rail que permeti la connexió d’ample europeu i porti l’alta
velocitat a les ciutats de Tarragona,
Reus i a tota la línia entre Vila-Seca
i Castellbisbal. “Fa dos anys es va
comprometre a fer arribar l’alta velocitat a Reus i a Tarragona a través
del tercer rail i aquestes promeses
no s’han concretat amb realitats”, li
va etzibar Jané.   
“La Cambra de Comerç i el clúster
químic i tot el port de Tarragona estan esperant el tercer rail per poder

connectar amb l’ample europeu i
aquest no arriba”, va subratllar Jordi Jané, que va insistir a demanar a
la ministra que “concreti” els terminis d’execució dels treballs per a la
construcció d’aquesta infraestructura, que tanta “inquietud” està generant en part de la societat. En la

CiU li va retreure que
només faci “publicitat” del
projecte i que no presenti
un calendari ni concreti
quan s’instal·larà el tercer
rail als diferents trams per
fer arribar l’alta velocitat a
Tarragona i Reus

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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seva resposta, la titular de Foment
va admetre el tram de la Mediterrània és “l’eix essencial del transport
de mercaderies d’aquest país”. “Treballem perquè el corredor sigui una
realitat i ho hem fet dedicat més de
4.800 milions d’euros durant aquesta legislatura”, va assegurar Pastor,
per afegir que s’ha passat de la “publicitat al treball d’enginyeria”.
  
Així mateix, la titular de Foment va
explicar que a finals del 2011 no
s’havien posat en marxa les tasques
de contractació per portar a terme
les obres i que ni tan sols existien projectes per a cap del trams
d’aquesta infraestructura. Posteriorment, va recordar algunes de les
actuacions que el seu departament
ha portat a terme a la zona

ECONOMIA

Les pimes, claus en la recuperació
econòmica segons la CEPTA
La patronal de les comarques de Tarragona ha acollit la darrera sessió de
les trobades regionals amb les empreses d’arreu de Catalunya
L’estat deficient de les infraestructures de comunicació i transport, el
preu elevat del cost energètic per
a les empreses i la competència
deslleial són alguns dels punts negatius que han destacat el conjunt
de representants de les pimes de
les comarques de Tarragona que
s’han aplegat a la seu de CEPTA per
traslladar als responsables de la patronal tarragonina i de FEPIME les
seves dificultats.
L’alentiment de moltes actuacions
estratègiques en l’àrea del transport, com són el Corredor Mediterrani, l’A-27, han centrat bona part
de les crítiques dels empresaris en
l’àmbit de les infraestructures, juntament amb el preu elevat de les
autopistes i el mal estat de moltes
vies de circulació viària.
En un altre àmbit, els representants
del sector empresarial han destacat
l’elevat preu de la factura energètica, que suposa un llast per moltes
empreses, juntament amb la competència deslleial i les dificultats
d’instal·lació de fibra òptica i altres
tecnologies de comunicació en zones més aïllades.
El II Congrés de la Micro, Petita i
Mitjana empresa de Catalunya 2015
finalitzarà els primers dies del mes
de juliol a Barcelona. El congrés
ha constat d’un total d’11 trobades
sectorials als diferents territoris on
es tractaran les principals qüestions

Imatge de l’acte celebrat a la CEPTA fa uns dies.

L’alentiment de moltes
actuacions estratègiques
en l’àrea del transport,
com són el Corredor
Mediterrani, l’A-27, han
centrat bona part de les
crítiques dels empresaris

transversals des de la perspectiva
de les pimes.
La presidenta de Fepime, María Helena de Felipe, té l’objectiu d’escoltar les propostes dels empresaris i
per tal de tancar un document molt
“pràctic i realista que ens ajudi a
treballar en la consolidació de la recuperació”. De fet, el lema de les
trobades és “Les pimes: clau de la
recuperació” i el propòsit és conèixer els eixos de treball per créixer i
treballar més intensament en els espais de millora que en aquest moment representen un obstacle per a
les petites i mitjanes empreses.

DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

ANGUERA
Sdad. Ltda.
Oficinas, Talleres y Exposición:
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MACROECONOMIA

Tarragona acumula 12 mesos de
caigudes interanuals de la inflació
En el conjunt del país, el comportament de les gasolines, els aliments i les
telecomunicacions trenquen la tendència negativa de l’IPC anual
Els preus van augmentar cinc dècimes al maig i van situar la inflació
anual al 0,1%, la primera dada en
positiu després de sis mesos seguits de l’IPC en negatiu, segons
l’INE. El repunt en el preu de la
gasolina, els aliments i la telefonia
han tingut influència en la pujada
de l’IPC anual, mentre que destaca
la caiguda de l’electricitat i el gas.
Quant a l’evolució mensual dels
preus de consum, la repercussió
positiva també ha vingut donada,
principalment, per la pujada de la
gasolina. Al conjunt de l’Estat, els
preus van augmentar cinc dècimes
al maig situant l’IPC anual al -0,2,
en negatiu per 11è mes consecutiu,

En canvi, a Tarragona, els preus van
augmentar tres dècimes el mes de
maig, una xifra lleugerament inferior
a la resta de demarcacions. En referència a la inflació anual, a la demarcació també es registra un xifra
negativa del -0,3%, a diferència del
conjunt de Catalunya que, per primer cop en sis mesos, la inflació és
positiva. Tarragona acumula 12 mesos seguits de caigudes interanuals
de la inflació, igual que Lleida.
La inflació anual s’ha situat en zona
positiva a Catalunya per primer cop
des del novembre de 2014. Per contra, al conjunt de l’estat espanyol,
l’IPC anual continua sent negatiu
per onzè mes consecutiu situant-se

al -0,2. Amb tot, en relació al mes
d’abril, la variació anual de l’IPC
ha estat quatre dècimes superior.
Aquesta tendència ha vingut donada pel repunt en els preus de la
gasolina, els aliments i la telefonia.
La cistella de l’habitatge
Tot i l’increment de la taxa anual de
l’IPC general, s’ha registrat una baixada de la taxa de la cistella de l’habitatge. Segons les dades de l’Institut d’Estadística, la taxa s’ha situat
al -2,4%, cinc punts més negativa
que la del mes passat, a causa del
descens en els preus de l’electricitat
i el gas, mentre que el maig de 2014
van registrar una estabilitat.

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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TURISME

………………………………………………………………………………

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

Acord amb la Sareb
per ampliar a 900 els
habitatges destinats
a lloguer social
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya
disposa de 1.500 pisos en desús
procedents de diferents bancs

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 conseller de Terrritori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha
signat un acord amb el president de la Sareb, Jaime
Echegoyen, pel qual el banc dolent cedeix 300 habitatges destinats a lloguer social. Amb aquests 300 pisos,
més els 600 que va lliurar el juliol del 2014, la Sareb
ja ha aportat 900 habitatges per lloguer social. Aquest
nou paquet de 300 habitatges es cedirà en tres fases
entre els mesos de juny, setembre i l’octubre d’enguany.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya serà l’encarregada d’adjudicar els habitatges a persones vulnerables a
un preu de lloguer a partir de 150 euros al mes. Amb
aquesta cessió, ja són 1.500 els pisos aportats per les
entitats financeres a l’Agència de l’Habitatge.
Les entitats financeres s’han anat desprenen dels pisos
buits que inicialment no tenien sortida després que
el Govern va anunciar la creació d’un nou impost que
gravaria els habitatges propietat dels bancs que estiguessin en desús durant un temps determinat.
El paquet de 300 habitatges cedits en l’acord signat
aquest dimarts al Departament de Territori i Sostenibilitat està distribuït entre 57 municipis de Catalunya.
La signatura d’aquest annex al conveni signat el juliol
passat coincideix amb el procés per oferir a diferents
ajuntaments catalans 230 pisos cedits en el primer
conveni perquè els destinin a les famílies amb necessitats d’habitatge social, un cop s’hagin fet les obres
de reformes i adequació necessàries per entrar a viure.
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FESTA MAJOR

El futbolista Sergi Roberto encèn
la Tronada del dia de Sant Pere
El Tro de Festa 2015 ha recaigut enguany en Ezequiel Gort, pel seu treball
de recerca en esbrinar i donar a conèixer les festes que envolten Sant Pere

El reusenc jugador del FC Barcelona Sergi Roberto va ser l’encarregat
d’encendre la Tronada del dilluns
29 de juny al vespre coincidint amb
la festa de Sant Pere.
Sergi Roberto, que enguany ha guanyat la Lliga de Campions d’Europa,
la Lliga espanyola i la Copa del Rei
amb el seu equip, va ser convidat
per l’alcalde, Carles Pellicer, a encendre la darrera Tronada de la festa major de Sant Pere. Al centre de
la plaça del Mercadal el van acompanyar els portaveus dels grups
municipals. La presència d’una jugador del Barça va despertar una
gran expectació, sobretot entre els
més petits que assistien a aquests
tradicionals actes acompanyats del
seus pares.
Més convidats
A més del jugador del Barça, l’alcalde de Reus també va convidar a
l’Institut Domènech i Montaner, els
Serveis Educatius de Reus i el Reus
Club de Mar a portar la bandera de
la ciutat durant la processó de Sant
Pere.

D’altra banda, els exregidors del
mandat municipal 2011-2015 que
s’han acomiadat de la representació
a l’Ajuntament van compartir amb
l’alcalde, Carles Pellicer, el moment
de l’encesa de la tercera de les Tronades de la Festa Major de Sant
Pere 2015.
El pregó del fotògraf i impulsor de
l’Agrupació Fotogràfica de Reus, Josep M. Ribas Prous, i l’esclat de la
primera Tronada van donar inici, el
dimecres, 24 de juny, a la Festa Major de Sant Pere 2015. Tot just feta
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la lectura del pregó, la nova regidora de Cultura i Joventut, Montserrat
Caelles, va anunciar la distinció del
Tro de Festa 2015, que enguany ha
recaigut en l’arxiver reusenc Ezequiel Gort Juanpere, pel seu treball
de recerca constant en esbrinar i donar a conèixer les celebracions que
envolten Sant Pere. També per ser
membre de Carrutxa, pràcticament
des de la creació de l’entitat i per
haver estat autor d’una gran quantitat d’articles i llibres sobre les celebracions festives de la ciutat.

CULTURA

Arriba al Museu de Reus l’exposició
‘Picasso. L’aprenentatge d’un geni’
El muntatge aplega 26 obres de l’època formativa de Picasso de temàtica
religiosa que es presenten per primera vegada en una exposició al públic
El Museu de Reus – espai plaça de
la Llibertat presenta des del dijous,
11 de juny, fins al 29 d’agost l’exposició “Picasso. L’aprenentatge
d’un geni: obres religioses (1896
– 1900)”. El muntatge aplega 26
obres de l’època formativa de Pablo Picasso (Màlaga, 1881 – Mogins,
França, 1973) de temàtica religiosa,
realitzats entre 1896 i 1900, que es
presenten per primera vegada en
una exposició al públic. Es tracta de
fons pertanyents a les col·leccions
del Museu Picasso de Barcelona.
A la mostra també s’hi poden veure
una quinzena de fotografies del pintor malagueny també provinents de
les col·leccions del Museu Picasso,
imatges realitzades per alguns dels
fotògrafs més destacats del segle
XX.
L’exposició és comissariada pel Museu Picasso de Barcelona i coordinada pel Museu de Reus. En total
s’han seleccionat 18 dibuixos i 8
olis corresponents a un període de
formació acadèmica iniciat el 1892 a
l’Escola de Belles Arts d’A Corunya i
que va continuar a la Llotja de Barcelona de 1895 a 1897.
La formació d’un geni
Guiat pel seu pare, el jove Pablo es
va preparar -com a pintor acadèmic- per triomfar en els certàmens
artístics oficials. Va demanar permís
per fer còpies d’obres del museu

Una imatge de la inauguració de l’exposició al Museu de Reus.

de l’Escola i va completar la seva
formació a l’estudi de José Garnelo,
professor de Llotja i pintor especialitzat en temes religiosos i històrics.
Les obres que es mostren en aquesta exposició es poden enquadrar
en quatre grups. En primer lloc,
aquelles que Picasso va fer com
a exercici acadèmic, quan va copiar quadres custodiats al museu
de l’Escola, com “Sant Antoni de

L’horari de visita del
Museu – espai plaça de
la Llibertat serà, fins al
29 d’agost, de dimarts a
dissabte de 10:00 a 14:00
h i de 17:00 a 20:00 h.

Pàdua amb nen” o “Escena romana
d’interior”. Un segon grup, de teles i dibuixos, representa episodis
hagiogràfics i del Nou Testament,
d’entre els quals destaquen “Aparició del Sagrat Cor a una monja”,
“L’Anunciació” i “L’últim sopar”. Segons va explicar el mateix artista a
Guillaume Apollinaire, eren destinades al convent d’unes monges que
li van encarregar pintures “a l’estil
de Murillo”.
Un altre conjunt recull escenes de
litúrgia i de la cultura popular religiosa, escenificades al taller de
Garnelo, les més importants de les
quals són “L’escolà” i “Primera comunió”, aquesta presentada a la III
Exposició de Belles Arts i Indústries
Artístiques de Barcelona, el 1896.

Especialites en reformes
i manteniments

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

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

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

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

