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Més dades positives
El sector de l’habitatge presenta noves dades positives que sembla que de retruc poden
afectar el sector de la construcció. Els preus han pujat, hi ha més pisos que es venen i la major part d’aquests moviments és d’habitatges de segona mà.
Les ventes de pisos al juliol s’han incrementat fins a nivells del 2010 i també un increment de
preus respecte la davallada del 2007. Les operacions de compravenda a Catalunya van estar
protagonitzades bàsicament per les transaccions de pisos de segona mà que al juliol van
representar el 86,6% del total de les vendes. En el conjunt de l’Estat espanyol, les operacions
de compravenda van créixer al juliol un 13,86% i els habitatges de segona mà van representar el 80,45% del total de les operacions. A Tarragona, el nombre de pisos venuts al juliol es
va situar en 725 habitatges, amb un creixement del 7,73% en relació amb el mateix mes de
l’any passat. Aquesta xifra d’operacions de compravenda del mes de juliol suposa el millor
mes de juliol des del 2010 quan en aquell mes es van vendre 710 habitatges. D’altra banda,
els preus de les operacions de vendes de pisos a Catalunya van créixer un 5,5% durant el
segon trimestre d’aquest any. Amb aquestes dades cal ser optimista i esperar que es consolidin per sortir d’una vegada per totes de la crisi que hem patit.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Les dades confirmen poc a poc la
reactivació del sector de l’habitatge
La compravenda de pisos creix i se situa a nivells del 2010 i els preus dels
immobles pateixen la pujada més elevada des del 2007
El sector de l’habitatge sembla que
comença a recuperar-se forma progressiva i de retruc les empreses
de la construcció reprenen la seva
activitat després de mesos de paràlisi. S’ha concretat l’increment de
les ventes de pisos al juliol fins a
nivells del 2010 i també un increment de preus respecte la davallada
del 2007. Al mateix temps, les dades certifiquen que la compravenda
se situa principalment en vivendes
d’ocasió, fet que significa també
que molts propietaris es veuen
abocat a fer obres de millora o de
rehabilitació, un dels punts forts del
sector.

A Tarragona, el nombre
de pisos venuts al juliol
es va situar en 725
habitatges, amb un
creixement del 7,73% en
relació amb el mateix mes
de l’any passat
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Creixement a Catalunya
El nombre d’habitatge venuts durant
al juliol es va situar en 5.267 pisos
amb un creixement del 17% en relació amb el juliol del 2014, segons les
dades publicades per l’Institut d’Estadística espanyol ara fa unes setmanes Aquesta xifra de pisos venuts en
un mes de juliol se situa a nivells del
juliol de l’any 2010 quan es van vendre 5.835 habitatges. Les operacions
de compravenda a Catalunya van estar protagonitzades bàsicament per
les transaccions de pisos de segona
mà que al juliol van representar el
86,6% del total de les vendes. En el
conjunt de l’Estat espanyol, les ope-

ACTUALITAT SECTOR
racions de compravenda van créixer
al juliol un 13,86% i els habitatges de
segona mà van representar el 80,45%
del total de les operacions.
Dels 5.267 pisos venuts a Catalunya el mes de juliol, 704 habitatges eren nous, amb una caiguda de
les vendes del 26,5%, mentre que
els pisos vells venuts es van situar
en 4.563 habitatges, amb un creixement de les vendes del 29,8%.
Aquestes xifres suposen que el
86,63% de les vendes van estar
protagonitzades pels habitatges
vells mentre que els pisos nous només van suposar el 13,37% de les
operacions de compravenda. En relació amb el règim de l’habitatge, a
Catalunya les vendes dels pisos de
protecció oficial van afectar a 660
habitatges, amb un creixement del
63,37% mentre que els habitatges
lliures es van situar en 4.607 pisos,
amb un augment del 12,64%.
Les dades de Tarragona
A Tarragona, el nombre de pisos venuts al juliol es va situar en 725
habitatges, amb un creixement del
7,73% en relació amb el mateix mes
de l’any passat. Aquesta xifra d’operacions de compravenda del mes de
juliol suposa el millor mes de juliol
des del 2010 quan en aquell mes
es van vendre 710 habitatges. En la
demarcació de Tarragona, les vendes dels pisos vells van suposar al
juliol el 83,59% de les operacions
de compravenda amb un total de
606 pisos.
Els preus dels pisos
D’altra banda, els preus de les operacions de vendes de pisos a Catalunya
van créixer un 5,5% durant el segon
trimestre d’aquest any, segons les
dades publicades aquest dimarts
per l’Institut d’Estadística espanyol.
Aquest increment del preu de venda
dels habitatges és el més elevat que
s’ha registrat a Catalunya des del tercer trimestre del 2007 quan els preus
en aquell període es van incrementar
un 6,5%. Amb aquest creixement del
preu de venda dels pisos, Catalunya
acumula cinc trimestres consecutius
d’augments de preus, des del segon
trimestre de l’any passat. En el con-

Puja el preu del sòl
El preu del sòl ha pujat al segon trimestre d’aquest 2015 un 6,3% en
les ciutats de més de 50.000 habitants, on el preu del metre quadrat
se situa en els 291,7 euros. En general, arreu de l’Estat el preu mitjà
ha pujat un 4,7% al segon trimestre, fins a situar-se en 153,3 euros. A
Barcelona, el preu del sòl se situa en els 544,7 euros al metre quadrat,
per darrera de Madrid (547,3 euros), essent la primera ciutat en el rànquing dels preus més cars.

junt de l’estat espanyol els preus es
van incrementar el 4% durant el segon trimestre. Els habitatges nous
van augmentar el preu de venda el
segon trimestre en un 5,1% a Catalunya en relació amb el mateix trimestre de l’any passat, mentre que els
pisos de segona mà ho van fer en un
5,5%, igual que la mitjana agregada
al Principat.
El comportament de l’evolució dels
preus a l’estat espanyol va ser diferent i en aquest cas els preus dels
pisos nous van créixer un 4,9% i els
de segona mà en un 3,8%.

Amb un nou creixement
del preu de venda dels
pisos, Catalunya acumula
cinc trimestres consecutius
d’augments de preus, des
del segon trimestre de
l’any passat
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Habitatge lliure més car
El preu de l’habitatge lliure a Catalunya ha pujat a Catalunya un 1,4%
durant el segon trimestre d’aquest
2015 respecte al mateix període
de l’any passat , segons la darrera
estadística del valor taxat de l’habitatge publicat aquest dimarts pel
Ministeri de Foment. Aquest ascens
supera en una dècima la mitjana
estatal interanual, amb un augment
de l’1,2%, que suposa el primer
increment interanual des del tercer trimestre de 2008. Així mateix,
la variació trimestral a l’Estat (segon trimestre sobre el primer) ha
augmentat un 1,3%. A Barcelona el
metre quadrat costa 2.521,6 euros,
situant-se com la tercera ciutat de
l’Estat amb els preus de l’habitatge més cars, per sobre de Madrid
(2.492,4 euros).
Les dues ciutats més cares són San
Sebastià (3.051 euros al metre quadrat) i Getxo (2.861,4 euros). El preu
mitjà del metre quadrat a l’Estat se
situa en 1.476,8 euros.

ACTUALITAT SECTOR

La inversió immobiliària batrà
màxims històrics durant el 2015
Les previsions indiquen que se superaran els resultats del 2007, en ple
apogeu del sector al país, quan es van superar els 10.000 milions anuals
La inversió immobiliària tornarà a
créixer aquest any de forma ostensible i superarà fins i tot els màxims
històrics que es van aconseguir el
2007, quan en ple apogeu del sector es van superar els 10.000 milions d’euros anuals. Així doncs, i
només tenint en compte els primers
sis mesos d’enguany, la inversió immobiliària a Espanya s’ha situat en
8.434 milions, impulsada sobretot
per la compravenda de Testa (filial
de patrimoni de Sacyr).
Aquesta xifra duplica notòriament la
que es va registrar durant el mateix període de l’any passat, i també supera la comptabilitzada en els
últims vuit anys, segons els càlculs
efectuats de la consultora immobiliària CBRE.
Segons el director de Capita Markets
de CBRE Espanya, Mikel Marc-Gardoqui, aquest any la inversió es podria tancar al voltant dels 12.000 o
14.000 milions, uns resultats que, a
més de superar el volum d’inversió
previ a la crisi, també serien superior
pel que fa al nombre d’operacions.
La principal diferència respecte al
2007 és que ara els preus són més
barats i hi ha un nombre més gran
d’operacions, cosa que provoca que
l’activitat sigui més forta que aleshores.

Després de travessar l’any
2012 el moment més dur,
el mercat va començar a
albirar una recuperació de
l’activitat el 2013, quan
es va duplicar l’activitat
d’un any abans, el mateix
que va ocórrer el 2014
respecte al 2013

Després de travessar l’any 2012 el
moment més dur, el mercat va començar a albirar una recuperació de
el 2013, quan es va duplicar l’activitat d’un any abans, el mateix
que va ocórrer el 2014 respecte al
2013. La compra de Testa (valorada en 3.500 milions) per part de
la societat cotitzada d’inversió immobiliària -socimi- Merlin serà una
de les que evidenciaran un impacte
més fort en les xifres d’aquest any.
“Hi continua havent molt d’interès,
molts diners i molta confiança en
el sector immobiliari”, va subratllar
Marc-Gardoqui.

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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Augmenten per primer cop en set
anys els residus de la construcció
L’any 2014 es van generar 2,7 milions de tones de runa, un 18% més que
l’any anterior, fet que evidencia la recuperació de l’activitat
Els residus generats per les empreses de construcció i la demolició han
augmentat per primer cop després
de 7 anys de descensos consecutius,
una demostració més del canvi de
tendència del sector de la construcció en els darrers mesos. Les dades
de l’exercici 2014 sobre l’activitat
del sector de l’edificació i l’obra civil
confirmen aquesta tendència ja que
es va generar 2,7 milions de tones de
runa, un 18% més que l’any anterior.
L’any 2006 s’havia assolit el màxim
de generació de residus, amb 11
milions de tones, però a partir del
2007 amb la crisi immobiliària, la
xifra va anar disminuint. L’any 2013,
després de 7 anys de caiguda, es
va arribar a la xifra mínima de generació de runa amb 2,3 milions de
tones. El tímid augment del 2014
indica una lleugera recuperació
del sector, encara lluny dels nivells
d’abans de la crisi.
40% dels residus
Les plantes de valorització van gestionar al llarg del 2014 el 40% dels
residus de la construcció i la demolició a Catalunya, un total de 1,1 milions de tones. La xifra de residus
que van entrar a les plantes de reciclatge suposa un augment de 0,2
tones respecte al 2013. La resta de

Les plantes de valorització
van gestionar al llarg del
2014 el 40% dels residus
de la construcció i la
demolició a Catalunya,
un total de 1,1 milions de
tones
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residus -el 60%- es van destinar a
dipòsits de la construcció.
La valorització va incrementar de
forma molt important els anys 2009
i 2010, amb la implantació del cànon de deposició de residus de la
construcció. Però des del 2010 ha
anat disminuint tant en percentatge com en valor absolut, influenciat
per la suspensió temporal d’aquest
cànon i la baixada de tarifes d’abocador.

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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URBANISME

Un pla parcial permetrà un nou
sector industrial a l’antiga Comarcal
La planificació urbanística permet la implantació de petita i mitjana indústria
i també l’ordenació d’una gran zona verda de 32.000 m2 al Roquís.
El Diari Oficial de la Generalitatva publicar el passat mes de juny
l’edicte de l’aprovació definitiva del
pla parcial urbanístic de l’antiga Comarcal —promogut per l’Ajuntament
de Reus a través de Redessa— per
part de la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona. L’anunci comporta la finalització de la tramitació del planejament urbanístic que permetrà la
implantació de petita i mitjana indústria a l’entorn de l’antiga Comarcal i la ordenació d’una gran zona
verda de 32.000m2 al Roquís.
El regidor d’Urbanisme, Marc Arza,
considera que «amb aquest pla
parcial guanyem una zona verda i
d’equipaments, millorem els accessos a la Comarcal (que ha rebut
una forta inversió privada els últims
anys) i obrim la porta a una nova
zona industrial i de serveis que alguns privats volen tirar endavant».
Tres objectius
El pla parcial té tres objectius: ampliar el sòl industrial disponible a la
ciutat, ordenar l’accés a la ciutat per
la carretera de Riudoms, i enllaçar
la nova zona industrial amb la nova
zona verda que s’obrirà a banda i
banda de la variant de la T-11.
Per complir els tres objectius, l’ordenació del sector que planteja el
pla parcial defineix el sòl urbà industrial en els terrenys a ponent de
la variant, mentre que la part situada a llevant es destina íntegrament
a sistema d’espais lliures i equipaments.
Tot l’àmbit té una superfície de
266.835,70m2, dels quals 111.753,20
seran de sòl privat: indústria aïllada (35,93% del total de de l’àmbit),
indústria en filera (5,42%) i equipament privat (0,5%).

Dues fotografies dels
terrers afectats per
aquest nou pla parcial
que permetrà el desenvolupament urbanístic dels terrenys per
convertir-los en zona
industrial.

El pla parcial té tres
objectius: ampliar el sòl
industrial disponible a la
ciutat, ordenar l’accés a
la ciutat per la carretera
de Riudoms, i enllaçar
la nova zona industrial
amb la nova zona verda
que s’obrirà a banda i
banda de la variant de la
carretera T-11
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Els 156.788,30 m2 restants seran sòl
públic: viari i aparcament (21,38%
del total de l’àmbit), espais verds,
parcs i jardins (15,88%), equipament (6,75%). La resta es destina
a reserves.
L’accés al sector industrial es preveu des de la carretera T-310, en un
punt pròxim a la rotonda de la variant. El pla parcial proposa també un
segon accés des de la rotonda del
polígon Agro Reus.

MACROECONOMIA

La patronal preveu un augment
del 3,3% del PIB aquest 2015
La CEOE ha revistat a l’alça les estimacions de creixement i s’espera que
es creïn al voltant d’un milió de llocs de treball
La patronal CEOE ha revisat a l’alça
les seves estimacions del PIB per a
l’economia espanyola amb un increment del 3,3% al 2015, mentre que
per a l’any que ve es podria moderar lleument.
Això implica, segons destaca la patronal, que l’Estat creixerà per sobre
la mitjana de l’Eurozona. La demanda interna seguirà sent la principal
protagonista de l’activitat, mentre
que l’aportació del sector exterior
serà més equilibrada.
D’altra banda, la patronal espanyola pronostica que entre aquest any
i el que ve es crearan poc més d’un
milió de llocs de treball.

La demanda interna
seguirà sent la principal
protagonista de l’activitat,
mentre que l’aportació del
sector exterior serà més
equilibrada
Així, al 2015 diu que l’augment
d’ocupats serà d’unes 530.000 persones i de 495.000 al 2015, en termes d’EPA.
La CEOE també espera que tots els
components del PIB registrin taxes de creixement positiu al 2015
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i el 2016, en especial la inversió de
béns d’equip i de les importacions,
que el consum privat creixi per sobre el 3% aquest any i la inversió
en construcció se situï en el 5%.
Inflació
Les previsions sobre la inflació assenyalen mínims històrics com a
conseqüència d’una retallada dels
preus del petroli. Al 2015, podria
ser de nou negativa en la mitjana
anual (-0,4%) i al 2016 s’espera un
repunt de fins l’1,2%, sempre i quan
es produeixi una recuperació gradual del preu del petroli i no hi hagi
augment d’impostos.

L’Optimista
Adéu Miquel
Josep Baiges és periodista

- 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

El passat 14 de setembre em vaig que- confortat per animar-me a superar les
dar fotut al conèixer la desaparició del envestides d’una afecció que, malgrat
Miquel Salvadó Bigorra. M’ho va comu- tot, es pot curar. Ell mateix no se’n cannicar el seu fill, el gran Jordi Salvadó sava de repetir-ho i sempre que podia
-mestre, músic i actor de referència al posava en valor l’extraordinària feina
Món de Reus- que dies abans m’havia del servei d’oncologia del nostre hospialertat de l’imminent desenllaç. Mal- tal, amb el Doctor Gomà al capdavant.
grat aquest advertiment, la notícia em Per això, en el decurs del sopar de la
va colpir especialment perquè el Miquel Lliga contra el càncer de l’any passat, va
voler prendre la paraula
era un personatge únic,
per defensar el bon nom
d’una personalitat excep- Miquel ha estat un
de l’hospital i dels seus
cional, que no deixava exemple de com
professionals. Una reamai indiferent a ningú.
afrontar
el
càncer
litat que ha de merèixer
Vinculat a múltiples iniciatives polítiques i es- amb coratge, valentia totes les nostres atencions. Ho va fer amb llàgriportives, s’ha de desta- i esperança. Fruit
mes els ulls i amb la veu
car especialment la seva
d’aquesta
actitud
trencada per l’emoció. Un
ingent tasca en l’àmbit
testimoni que va colpir a
del col·leccionisme com extremadament
tots els assistents.
ens recordava el Reusdi- positiva, no hi hagut
El Miquel era així. Amb
gital amb un apunt de la
setmana que no
els seus defectes i les seseva hemeroteca.
ves virtuts. Ho explicava
Però la meva particular m’hagi confortat per
ahir mateix el seu fill Jordi
connexió amb ell, bres- animar-me a superar
amb unes línies molt sensolada al voltant de les les envestides d’una
tides: “Seria bo mesurar
inquietuds que genera la
la vida en qualitat i no en
nostra ciutat i que ens ha- afecció que, malgrat
quantitat, i (la seva) ha
via fet coincidir en diver- tot, es pot curar
estat una vida plena, insos àmbits, es va enfortir
arran de la meva malaltia. I per això, en tensa i feliç fins al final.”Per tant, en
aquest última etapa, el Miquel ha estat l’hora del comiat, recordem-lo com a
un exemple de com afrontar el càncer ell li hagués agradat: amb un somriure
amb coratge, valentia i esperança. Fruit d’orella a orella evocant les pàgines visd’aquesta actitud extremadament positi- cudes al seu costat.
va, no hi hagut setmana que no m’hagi Miquel, gràcies per tot.

CONTENIDORS
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ACTUALITAT GREMI

Col·laboració entre el Gremi de la
Construcció i l’empresa Previntegral
Els agremiats que contractin els serveis de prevenció d’aquesta empresa
que en breu aterrarà a Tarragona tindran importants avantatges
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp i l’empresa Previntegral han
signat recentment un conveni de
col·laboració que aportarà diversos
avantatges a les empreses associades que contractin aquest servei
de prevenció. L’acte de signatura
del conveni entre les deus parts va
tenir lloc a mitjan del mes de setembre a les instal·lacions del Gremi
en un acte que va comptar amb la
presència de Gregori Salvat, com a
president del Gremi, i amb Eduard
Ezquer, gerent de Previntegral, que
va estar acompanyat pel seu director comercial Miquel Peropadre.
Previntegral és una empresa de serveis nascuda a Mollerussa i amb
seu a les principals ciutats de Catalunya que ara es vol implantar també a les comarques de Tarragona.
La principal activitat de Previntegral
és actuar com a servei de prevenció
aliè en les quatre especialitats:
- Seguretat en el Treball
- Higiene Industrial
- Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
- Vigilància de la Salut
L’empresa Previntegral ofereix un
sistema de gestió de la prevenció
complet i de garanties i s’allunya
d’una gestió de la prevenció burocratitzada basada en la creació de
documentació i ens centrem en una
gestió de la prevenció útil, lògica,
personalitzada i de qualitat.

D’esquerra a dreta: Miquel Peropadre, Gregori Salvat i Eduard Ezquer.

Previntegral treballa per
a qualsevol sector, ha
implementat eines per
donar resposta a les
necessitats particulars
d’un dels sectors més
exigents en matèria
de prevenció de riscos
laborals: el de la
construcció

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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Especialistes en construcció
Tot i que Previntegral treballa per
a qualsevol sector, ha implementat
eines per donar resposta a les necessitats particulars d’un dels sectors més exigents en matèria de
prevenció de riscos laborals: el de
la construcció. En aquest aspecte,
ofereix diferents serveis: Elaboració d’estudis bàsics de seguretat;
elaboració de plans de seguretat i
salut; desenvolupament de tasques
com a coordinador de seguretat en
obra; desenvolupament de tasques
com a recurs preventiu a l’obra i
desenvolupament de tasques d’assessorament i seguiment a l’obra.

POLÍTICA

Majoria independentista a les
comarques de Tarragona
Junts pel Sí ha obtingut nou diputats, un menys que la suma de CiU i ERC
en les passades eleccions i Ciutadans multiplica per 4 els seus diputats
La candidatura de Junts pel Sí ha
guanyat de forma clara a la circumscripció de Tarragona amb nou diputats i un 41,59% dels vots tot i
que no ha superat les expectatives
de vot generades per la unió de
CDC, Esquerra i diverses persones
independents, com el cas de Germà Bel que encapçalava la llista per
Tarragona. Després de les eleccions,
la ciutat de Reus quedarà representada al Parlament de Catalunya
amb la primera tinent d’alcalde del
consistori, Montserrat Vilella, que
es presentava amb Junts pel Si, i el
secretari general de Podem a Reus,
Gerard Bargalló, el cap de llista de
Catalunya sí que es pot.
Elevada participació
En unes eleccions amb una elevada participació, que ha arribat al
76 %, pràcticament onze punts més
respecte el 2012, la llista de confluència entre CDC i ERC ha quedat a
un diputat respecte la suma d’escons que van obtenir fa tres anys
per separat, tot i que aquest cop
els convergents es presentaven
sense UDC, que no ha aconseguit
representació. C’s ha quadruplicat
el nombre d’escons, d’un a quatre, mentre que el PSC ha passat
de tres a dos i el PP ha caigut de
tres a un. La CUP ha aconseguit
un representant i Catalunya Sí que
es pot ha mantingut l’escó d’ICV.
En relació amb les eleccions del
passat 2012, la suma de vots de
CDC -llavors en coalició amb UDC- i
ERC, poc més de 167.000 vots, ha
aconseguit en aquesta ocasió sota
la marca de Junts pel Sí 170.937
vots a la circumscripció de Tarragona -amb el 99,28% escrutat-. Una
xifra que representa nou escons,
pels set que va obtenir CiU i els tres

La diputada Montserrat Vilella i Gerard Bargalló, tots dos de Reus.

La primera tinent d’alcalde
de Reus, Montserrat
Vilella, de Junts pel sí,
i el secretari general de
Podem a Reus, Gerard
Bargalló, de Catalunya
sí que es pot, seran els
dos diputats reusencs al
Parlament de Catalunya
dels republicans en un context polític i de participació força diferent
respecte l’actual.
Els diputats de Junts pel sí
Així, al costat del cap de llista, l’economista Germà Bel, han estat escollits Montserrat Palau, Albert Batet,
Ferran Civit, Montserrat Vilella, Lluís
Salvadó, Josep-Miquel Sendra, Meritxell Roigé i Teresa Vallverdú. A
una distància considerable de Junts
pel Sí, C’s ha triplicat gairebé vots
-dels 26.039 de 2012 als 79.771
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aquest diumenge- i multiplicat per
quatre el nombre d’escons, passat d’un a quatre -Matías Alonso,
Francisco Javier Domínguez, Carlos
Sánchez i Lorena Roldán-. Es converteix, així, en la segona força al
Camp de Tarragona i a les Terres de
l’Ebre, amb un 19,41% dels sufragis.
I ho fa deixant enrere partits com el
PSC i el PP, que havien aconseguit
tres diputats cadascun fa tres anys.
Resultats a Reus
A la ciutat de Reus, la participació ha crescut més de deu punts.
Aquest 27 de setembre hi han votat un total de 53.413 reusencs
—76,13%— i el 2012 ho van fer
46.436 —un 66,05%. Pel que fa els
resultats, Junts pel Sí ha aconseguit
el 36,78% dels vots de la ciutat,
Ciutadans el 23,74%, el Partit Socialista de Catalunya l’11,56%, el Partit
Popular el 9,87%, la CUP el 8,03%
i Catalunya Sí que es Pot el 5,75%.
Això suposa un triomf del «Sí» amb
un 44,81%, el «No» n’ha tret 33,61%
i la tercera via un 17,31%.

COMERÇ

El centre comercial La Fira s’acosta
al 100% d’ocupació a punt d’obrir
Han confirmat que operaran en aquest espai Supermercats Aldi, C&A, Sfera,
Mango i diferents establiments de cadenes de menjar
El 90% del centre comercial La Fira
de Reus està comercialitzat i entre
d’altres firmes que han confirmat
que operaran en aquest espai hi ha
Supermercats Aldi, C&A, Sfera (El
Corte Inglés) i Mango, que sumen
8.100 metres quadrats de superfície
comercial, segons ha informat l’empresa promotora d’aquest complexe
de comerç i oci de Metrovacesa
També han confirmat Sprinter,
U-Casas,
Querol,
Mallorquina,
Jack&Jones, Napapijri, Veritas Alimentació Ecològica, i els restaurants La barra de Sam i Tagliatella.
Destaca en aquest sentit la presència d’Sfera i Sprinter perquè obren
el seu primer establiment a les comarques de Tarragona. També el
distribuïdor alemany d’alimentació
Supermercats Aldi s’estrena a l’interior d’un centre comercial, a l’hora
que la cadena aposta per una reforma de les seves botigues.
La Fira Centre Comercial se situa a
l’antic Palau de Fires i Congressos
i consta d’una superfície construïda de 41.700 metres quadrats, amb
una superfície per llogar de 28.500
metres i 850 places d’aparcament.
Abans d’aquestes confirmacions ja
s’havia fet públic que el grup Inditex obrirà botigues de Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear i Bershka i, de
la seva banda, el grup suec H&M

La Fira Centre Comercial
se situa a l’antic Palau
de Fires i Congressos
de Reus i consta d’una
superfície construïda de
41.700 metres quadrats,
amb una superfície per
llogar de 28.500 metres i
850 places d’aparcament

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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s’estrenarà a la ciutat de Reus. De
la seva banda, Cortefiel instal·larà
la marca insígnia que nomena el
grup, Springfield i Women Secret,
que tampoc comptava amb locals a
Reus.Aquest grup de marques tèxtils ocuparan una tercera part dels
30.000 metres quadrats de superfície llogadissa, distribuïts en 90
locals.
La Fira Centre Comercial es planteja com un centre semiobert i amb
elements de respecte al medi ambient d’última generació. La previsió
és que un cop hagin finalitzat les
obres el nou complexe comercial
obrir les seves portes aquest mes
de novembre per ser plenament
operatiu a la campanya nadalenca.

L’especialista

El nou impost català sobre
els habitatges buits
Eloi Gili Ferré. ACTIVA MUTUA
El proppassat 24 de juliol va entrar
en vigor la Llei 14/2015, del 21 de
juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.
Aquesta disposició crea un nou impost d’àmbit autonòmic català que
neix amb l’objectiu de reduir l’estoc
d’habitatges buits, augmentar-ne la
disposició a lloguer social, i que es
configura com un gravamen a l’incompliment de la funció social de
la propietat dels habitatges pel fet
de romandre desocupats de manera
permanent.
En primer lloc cal tenir present que
es tracta d’un impost on els subjectes passius del mateix són les
persones jurídiques propietàries
d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys,
així com també les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit,
d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la
facultat d’explotació econòmica de
l’habitatge.

Segons l’article 3 de la Llei es tracta
d’un impost amb caràcter finalista,
ergo els ingressos del qual se’n derivin quedaran afectats al finançament de les actuacions protegides
pels corresponents plans d’habitatge, així com es prioritzarà que els
recursos generats siguin destinats
als municipis on han estat obtinguts. Val a dir que mitjançant la Dis-

El fet imposable de
l’impost sobre els
habitatges buits és la
desocupació permanent
d’un habitatge durant més
de dos anys sense causa
justificada, doncs s’entén
que la desocupació
produeix un perjudici
a la funció social de la
propietat de l’habitatge

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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posició Addicional Primera també
s’ha previst que, un cop l’Estat hagi
efectuat el desplegament reglamentari al que es refereix l’article 72.4
del text refós de la Llei d’hisendes
locals, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures compensatòries o
de coordinació pertinents a favor
dels ajuntaments que hagin establert el recàrrec sobre l’impost sobre béns immobles que s’hi preveu.
El fet imposable de l’impost sobre
els habitatges buits és la desocupació permanent d’un habitatge durant més de dos anys sense causa
justificada, doncs s’entén que la
desocupació produeix un perjudici
a la funció social de la propietat de
l’habitatge.
Què defineix la Llei com a causa
justificada de desocupació?
-Que l’habitatge sigui objecte de
litigi judicial pendent de resolució
pel que fa a la seva propietat.
-Que s’hagi de rehabilitar, d’acord
amb l’article 3.g de la Llei 18/2007

TRIBUTS
de 28 de desembre del dret a l’habitatge.
-Que estigui hipotecat, abans del
24 de juliol de 2015, amb clàusules contractuals que impossibilitin
la destinació de l’habitatge a un ús
diferent al inicialment previst.
-Que l’habitatge estigui ocupat il·
legalment i el propietari ho tingui
documentalment acreditat.
-Que el subjecte passiu hagi adquirit en els darrers cinc anys un
habitatge per rehabilitar-lo, que
sigui integrant d’un edifici de més
de quaranta-cinc anys, amb altres
ocupants que facin inviable tècnicament iniciar les obres de rehabilitació. La base imposable de l’impost
es constitueix pel nombre total de
metres quadrats dels habitatges desocupats subjectes a l’impost del
que és titular el subjecte passiu en
la data de meritació de l’impost (31
de desembre).
Comput de dos anys
Per tal de computar el període de
dos anys abans citat cal tenir pre-

sent que aquest s’inicia a partir
de la data en què l’habitatge està
a disposició del propietari per a
ésser ocupat o per cedir-ne l’ús a
un tercer, i no hi ha cap causa que
en justifiqui la desocupació; que
en els casos d’habitatges de nova
construcció començarà a comptar a
partir dels tres mesos següents al
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certificat de final d’obra. El còmput del període s’interromprà quan
l’habitatge sigui ocupat durant un
període de com a mínim sis mesos
continuats. Finalment, la Llei atorga
exempció de l’impost a les entitats
del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla
per al dret a l’habitatge i les entitats inscrites al Registre d’entitats
i establiments de serveis socials de
Catalunya, així com els habitatges
següents:
-Habitatges protegits amb qualificació oficial vigent quan la seva
desocupació implica les sancions
previstes a la Llei 18/2007.
-Habitatges situats en zones d’escassa demanda acreditada d’acord
amb el que estableix el Pla territorial sectorial d’habitatge.
-Els habitatges posats a disposició
de programes social d’habitatge.
-Habitatges destinats a usos per la
legislació turística o altres activitats
econòmiques no residencials que
estiguin al corrent de les seves obligacions tributaries.

REUS

Adéu a la històrica fumera de
l’antiga fàbrica del Passeig Mata
Un llamp que va caure a primera hora del diumenge 27 de setembre va
malmetre aquest element arquitectònic que s’ha hagut de desmuntar
L’Ajuntament de Reus va ordenar a
la propietat de la fumera situada al
passeig Mata, 30, el desmuntatge
parcial de l’element arquitectònic
que va ser danyat el diumenge 27
de setembre com a conseqüència
de la caiguda d’un llamp. D’aquesta
manera Reus perd un dels seus elements més característics de la part
nord de la ciutat. Tal i com va explicar l’alcalde, Carles Pellicer, l’Ajuntament va dictar l’ordre urgent i imminent, com a mesura de seguretat
i d’acord a l’informe dels serveis
tècnics municipals d’Arquitectura i
el vist-i-plau de la Generalitat de
Catalunya. El Govern de Reus compta també amb un informe extern
que en recomana el desmuntatge i
l’acord de la propietat de la fumera.
En el moment de tenir coneixement
dels fets, l’Ajuntament va treballar
en tres línies paral·leles: garantir la
seguretat dels veïns i l’entorn; la
inspecció i l’avaluació dels danys;
i l’elaboració d’un pla d’acció pel
desmuntatge de la fumera. Les
obres van començar el mateix dimarts 29 de setembre tot i que els
forts aiguats que van caure el dia
de Sant Miquel ha fet alentir els treballs que van a càrrec d’una grua de
grans dimensions. En el momento
del tancament d’aquest número, els
treballs de desmuntatge continuaven encara.

Els serveis tècnics
municipals d’Arquitectura
van inspeccionar
la xemeneia i van
concloure que la fumera
presentava risc de caure;
per llamp que va causar
una explosió interna
que va afectar greument
l’estructura

Els fets
La Guàrdia Urbana va rebre a les
8:00h del diumenge una trucada
del 112 alertant que un llamp havia causat danys a la fumera. Com
a conseqüència de l’incident, la
Guàrdia Urbana i els Bombers de la
Generalitat van desallotjar 25 veïns
dels immobles del voltant: del passeig Mata, 26-28 i del carrer de Joan
Martell, 30. Tots els veïns van ser
reallotjats en altres immobles. La
Guàrdia Urbana va retirar els vehicles aparcats al passeig Mata 28-30
i al carrer de Joan Martell, 30, per

Especialites en reformes
i manteniments

www.instalalegre.com
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• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

C. Monestir de Poblet 24
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C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
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www.grupclau.cat

REUS
evitar altres afectacions. Així mateix,
va assegurar la zona amb un cordó
de seguretat i va ha tallar el trànsit
de vehicles als carrils més pròxims
al passeig Mata, entre el passeig
Sunyer i el carrer de Joan Martell.
Els serveis tècnics municipals van
inspeccionar la xemeneia i van concloure que la fumer presentava risc
de caure; que el llamp ha causar
una explosió interna que va afectar
greument l’estructura.
Pla d’acció pel desmuntatge
El desmuntatge parcial de la fumera compta amb el vist-i-plau de la
Generalitat de Catalunya. Informe
preceptiu, donat que es tracta d’un
element catalogat en el Pla Especial
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i natural de
Reus. La protecció afecta la fumera
com element singular. L’Ajuntament
compta també amb un informe extern, que també en determina la necessitat urgent de desmuntatge.
L’elevat risc que presentava la xemeneia va fer decidir l’Ajuntament
per ordenar el desmuntatge i no la
reparació. El desmuntatge serà parcial, d’aproximadament tres quartes
parts de l’estructura (dels 50 m originals se’n conservaran uns 16).
Els treballs es faran manualment
a càrrec de tècnics especialistes
de l’empresa Profirex, treballs pels
quals serà necessària la instal·lació
d’una grua de grans dimensions.
L’Ajuntament buscarà l’acord amb la
propietat per a la conservació del
material desmuntat que es pugui
recuperar de cara a la futura reconstrucció de la fumera.
Recuperació de la fumera
L’Ajuntament de Reus ja treballa en
la futura recuperació de la fumera,

donat el seu valor patrimonial. Pròximament, tramitarà la modificació
del planejament urbanístic necessària per tal de fixar la recuperació de
la xemeneia com a condició per al
desevolupament de la unitat d’actuació urbanística en la qual s’inclou la xemeneia. La fumera de la
fàbrica Weger està inclosa en el Pla
Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic, Historicoartístic i natural de Reus. La protecció afecta la
fumera com element singular.

Els treballs es fan
manualment a càrrec
de tècnics especialistes
de l’empresa Profirex,
treballs pels quals ha
estat necessària la
instal·lació d’una grua de
grans dimensions
DESDE 1939

Instalaciones Frigoríficas

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

TRANSPORTS

Un nou bus exprés dobla les
connexions entre Tarragona i Reus
Des del passat 14 de setembre hi ha 92 expedicions entre les dues ciutats
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat en marxa des del
passat 14 de setembre una nova línia dins la xarxa de bus exprés.cat
entre Tarragona i Reus, que gairebé
doblarà l’oferta actual de bus ràpid
entre les dues ciutats. Concretament, la nova e4 ofereix 45 expedicions d’anada i 47 de tornada, enfront de les 23 i 25 expedicions que
actualment comuniquen de manera
ràpida les dues ciutats, amb poques
parades en el recorregut. Aquest increment de l’oferta suposa oferir
serveis cada 15 minuts aproximadament, amb un reforç de les sortides
en hora punta. A més, les millores
en el corredor Tarragona-Reus inclouen un nou servei d’autobús que

enllaçarà els campus universitaris
d’ambdues ciutats.
A més de l’increment de l’oferta, la
nova línia també comporta altres
millores en la qualitat de servei,

com ara vehicles d’altes prestacions, més còmodes i confortables,
amb servei de Wi-Fi i premsa gratuïta. També es millora la informació
a l’usuari, perquè sigui en temps
real a les principals parades. Així,
durant el segon semestre del 2015
s’intervindrà a totes les parades per
millorar la senyalització, i s’instal·
laran amb nous pals i pantalles
d’informació en temps real als principals punts de parada. Aquesta és
la quarta línia de la xarxa exprés.
cat que es posa en marxa a la demarcació de Tarragona, juntament
amb la e1:Tarragona-Torredembarra-el Vendrell, e2:Tarragona-Valls, i
e3:Tortosa-Amposta-Sant Carles -les
Cases d’Alcanar-Alcanar.

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 REUS

Reconeixement a la ciutat de Reus
al certamen de Viles Florides
Es tracta d’un moviment impulsat per la Confederació d’Horticultura
Ornamental per a fomentar la millora de l’espai verds a tots els nivells
Reus ha estat reconegut per la seva
política d’enjardinament i millora de l’espai urbà que impulsa la
regidoria de de Via Pública i Medi
Ambient de l’Ajuntament de Reus.
Hipòlit Monseny, regidor de l’àrea,
va recollir el passat 9 de setembre
el guardó de la convocatòria 2015
de Viles Florides.
Les Viles Florides són aquells municipis que destaquen per l’actuació
real, conscient i de llarga durada en
matèria d’enjardinament i millora
de l‘espai urbà. Les Viles Florides
que, segons criteri d’un jurat especialitzat, reuneixin aquestes condicions, podran obtenir el distintiu Flor
d’honor (de una a cinc), que els cer-

tifica com a municipis florits.
Reus ha obtingut dues flors d’honor en la primera convocatòria que
es presenta. La ciutat es va adherir
enguany al programa que distingeix

les ciutats per la presència i qualitat de
les plantacions de
flors i vegetació als
seus espais públics.
Hipòlit Monseny, regidor de Via Pública
i Medi Ambient, va
afirmar que «és una
satisfacció que professionals del sector
de la jardineria reconeguin l’esforç i la
tasca que fem des de l’Ajuntament
de Reus per millorar la qualitat de
vida de la ciutadania i la imatge de
la ciutat amb parcs, intervencions
florals i de jardineria de qualitat».

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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FORMACIÓ

Nova edició del Curs per a Líders
d’Alt Rendiment a la Cambra
La proposta forma part de l’oferta que elaboren la Cambra i el Grup Cief
amb voluntat de satisfer les necessitats de les empreses que es detecten
Recentment s’ha realitzat a la Cambra de Comerç de Reus la Màster
Class de la tercera edició del Curs
per a Líders d’Alt Rendiment. Es
tracta d’una de les propostes formatives de la Cambra que en només un any ha aconseguit fidelitzar a un bon nombre d’alumnes.
En concret prop d’una trentena de
professionals han participat de les
dues primers edicions.
El Curs per a Líders d’Alt Rendiment
forma part de l’oferta que, de manera conjunta, elaboren la Cambra i el
Grup Cief amb voluntat de satisfer
les necessitats de les empreses que
es detecten, de manera periòdica,

en les enquestes que es realitzen
amb el Radar Cambra, el panell de
consulta de la corporació.
El president de la Cambra, Isaac
Sanromà, ha volgut destacar en la
seva intervenció que el Curs per a
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Líders sorgeix «de les demandes
específiques que ens van traslladar
les empreses. L’objectiu era donar
resposta a necessitats concretes. I
havíem observat que mancava una
proposta de nivell per dotar als
nostres quadres de comandament
de capacitats d’influència sobre
els seus col·laboradors, i per exercir un lideratge efectiu sobre certs
elements i processos de la vida del
grup i de l’organització.» Per tot plegat Sanromà ha subratllat la bona
acceptació que ha tingut el Curs,
que hores d’ara esdevé una de les
referències de la programació que
la Cambra i el Grup Cief ofereixen.

REUS

Nova coberta del punt verd
del Mercat del Carrilet
Es tracta d’un espai d’uns 100 m2 que es troba a la zona de molls de
càrrega i descàrrega de mercaderies i que requeria d’una reforma
Si a principis de març el Mercat del
Carrilet estrenava el mural a la façana del carrer de l’Escultor Rocamora, recentment s’ha completat
la reforma de l’espai amb un nou
tancament del punt verd de l’equipament, que millora la imatge i les
condicions de salubritat de l’espai.
Les dues actuacions culminen les
millores del carrer executades l’any
passat.
Després de la nova imatge de la façana i els treballs per eixamplar la
vorera i eliminar obstacles per millorar el trànsit de vianants, la reforma
del carrer de l’Escultor Rocamora es
completa amb un nou tancament
perimetral del punt verd del Mercat del Carrilet. Es tracta d’un espai d’uns 100 m2 que es troba a la
zona de molls de càrrega i descàrrega de mercaderies de l’equipament
i que, 15 anys després de la seva
construcció, requeria d’una reforma

Aspecte que ofereix
la part final del
carrer Escultor Rocamora amb la nova
coberta del punt
verd del Mercat del
Carrilet.

profunda per adaptar-se a la trama residencial del barri. En aquest
espai és on hi ha la compactadora
d’escombraries i els contenidors de
recollida selectiva que fan servir els
paradistes. Les obres que s’executen milloraran les condicions de salubritat i de neteja eliminant espais
morts, així com l’estètica d’aquesta
peça situada a tocar de l’estació
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d’autobusos i dels habitatges del
carrer. El tancament, de 4m d’alçada, combina un acabat amb taulons
de fusta i una nova porta de xapa
metàl·lica, tot simplificant el traçat
de l’espai. El projecte es completa
amb un parterre que encara s’ha
d’enjardinar. Reus Mobilitat i Serveis ha executat aquesta actuació
amb una inversió de 33.000 euros.

ACTUALITAT REUS

Més protagonisme a l’automoció i
a la gastronomia al nou exproReus
La fira tindrà lloc del 8 al 12 d’octubre. Més de 6.000 m2 d’exposició i una
trentena de marques de cotxes hi estaran representades
L’automoció guanyarà protagonisme
en la 45a edició d’exproReus que es
durà a terme del 8 al 12 d’octubre a
firaReus. Més de 6.000 m2 d’exposició i una trentena de marques
de cotxes hi estaran representades.
També les motocicletes tindran un
espai de gairebé 1.000 m2 d’exposició i s’hi podran trobar 24 marques.
Per segon any consecutiu també hi
haurà camions, recuperant així una
participació que es va iniciar l’any
passat després d’una dècada sense presència a la fira multisectorial.
Així, enguany Renault portarà els
seus models de camions en un espai de gairebé 200 m2.
Per la seva banda, les presentacions de vehicles també tindran especial importància. Així, Citroën presentarà oficialment el model DS5
a la fira. Altres marques amb nous
models exposats a exproReus seran: Mercedes: GLE, GLE Cupè i GLC.
Ford: Mustang. Jaguar: XE. Audi: Q7
i A4. Volvo: XC90. Opel: Adam S.
Kia: Soul. Seat: Ibiza. Skoda: Superb. SsangYong: Tivoli De la seva
banda, Mazda portarà un «Road
Show» que ocuparà uns 150 m2 i
que estarà ubicat a la zona exterior
del recinte firal. Els visitants d’exproReus podran provar els vehicles
de la marca. Hi haurà actuacions de
discjòqueis, i comptarà amb sortejos i premis als assistents.
D’altra banda exproReus també
tornarà a apostar per la gastronomia amb la presència d’una
vintena d’expositors a la zona
de restauració del Tasting Village i a través de les exhibicions
de cuina en les quals participaran prestigiosos cuiners del país.
Així, destaca el showcooking que
oferirà Xavier Pellicer, qui va estar
cap de cuina del restaurant El Racó

L’aposta per la
gastronomia oferirà
la presència d’una
vintena d’expositors a
la zona de restauració
del Tasting Village i
exhibicions de cuina en
les quals participaran
prestigiosos cuiners del
país
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de Can Fabes de Sant Celoni (3 estrelles Michelin) i que ha treballat
en cuines tan prestigioses com la
del restaurant Arzak de San Sebastián (3 estrelles Michelin) o la de
l’Abac de Barcelona (2 estrelles
Michelin). Pellicer també ha estat
cap de cuina a restaurants francesos com Le Diamond Rose de Niça
o Le Carré des Feuillants de París,
tots dos amb 2 estrelles Michelin.
Actualment Xavier Pellicer és soci
i assessor gastronòmic del restaurant Céleri de Barcelona, centrat en
els productes ecològics de temporada. En el marc d’exproReus oferirà un showcooking divendres dia
9 d’octubre a l’estand de Tarraco
Group, que finalitzarà amb una conferència sobre cuina biodinàmica.
A banda de Pellicer, altres cuiners
que participaran en aquestes exhibicions seran Gerson Ribal, del
Restaurant Lizarran de Reus, Nacho
Pous, del Xamfrà del Fòrum de Tarragona i el pastisser Adam Saez, de
Xocosave de Riudoms, entre d’altres.

CULTURA

Arriba al Museu Salvador Vilaseca
l’exposició ‘El sexe a l’època romana’
Es tracta d’un muntatge que desvetlla els aspectes més íntims de la vida
dels romans des de la República fins a l’Imperi del segle IV
L’exposició “El sexe a l’època
romana”, produïda pel Museu de
Badalona en col·laboració amb
la xarxa de museus ArqueoXarxa,
es pot veure al Museu de Reus
Salvador Vilaseca fins el 21 de
novembre. Es tracta d’un muntatge
que desvetlla els aspectes més
íntims de la vida dels romans des
de la República fins a l’Imperi del
segle IV, a través d’una vuitantena
de peces procedents de diverses
col·leccions catalanes (inclosa la
del Museu de Reus) i dels textos
llatins i de les imatges clàssiques
més suggeridors.
Prostitució, adulteri, heterosexualitat, homosexualitat... La vida sexual
dels antics romans, ¿era gaire diferent de la nostra? Tant les històries
divines com les humanes són plenes d’aventures amoroses, d’estratègies de seducció, de passions, de
transgressions, d’enganys i de desenganys.
Les pintures i els objectes ens parlen de desinhibició i desenfrè, però
sabem que també hi havia tabús i
una doble moral. L’exposició El sexe
a l’època romana ens desvetlla ara
els aspectes més íntims de la vida
dels romans des de la República
fins al segle iv dE, a través d’una
selecció de peces procedents de les
col·leccions catalanes i dels textos
llatins més suggeridors.

La vida sexual dels
antics romans, ¿era gaire
diferent de la nostra? Tant
les històries divines com
les humanes són plenes
d’aventures amoroses,
d’estratègies de
seducció, de passions, de
transgressions, d’enganys
i de desenganys
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La mostra, adreçada a un públic
adult, es divideix en cinc grans àmbits. El primer, Sexe i matrimoni, és
dedicat a les relacions entre homes
i dones, a la seva evolució a través
del temps i a la posició de corrents
filosòfics com l’epicureisme i l’estoïcisme enfront de les relacions sexuals i el matrimoni. El segon, Sexe,
seducció i bellesa ens parla de
l’atracció física i dels recursos que
es podien utilitzar per seduir la persona desitjada. El tercer, Pràctiques
sexuals, descriu les diverses formes
de gaudir del sexe documentades a
la societat romana i la consideració
que se’n tenia.

PATRIMONI

Inauguració de la restauració del
rellotge de Misericòrdia
Des dels anys 50 va estar en servei fins a l’any 2000, moment en el qual
es va substituir per un rellotge electrònic ràdio-controlat
El passat dissabte 19 de setembre
va tenir lloc l’acte d’inauguració de
la restauració del rellotge del santuari de Misericòrdia, realitzada pels
alumnes de Mecànica de l’Institut
Domènech i Montaner de la promoció de la promoció 2012-2014 i
2013-2015, amb la col·laboració de
la Junta del santuari i de l’Ajuntament de Reus.
El rellotge va ser fabricat per l’empresa Blasco, de Roquetes, en una
data compresa entre anys 50 i 70
del segle XX. No s’han localitzat
documents que corroborin la data
exacta d’adquisició. Sí que se sap
que la compra, es va fer a la rellotgeria Rovira de Reus. El rellotge
va estar en servei fins a l’any 2000,
moment en el qual es va substituir
per un rellotge electrònic ràdio-controlat. El rellotge mecànic va continuar al mateix lloc, sense funcionar.
IES Domènech i Montaner
El setembre de 2013, l’alumnat de
l’institut Domènech i Montaner de
2n del grau superior de programació de la producció en fabricació
mecànica, aprofitant que una de les
matèries dels estudis consisteix a
realitzar un projecte van decidir restaurar el rellotge, amb la complicitat del professor de projecte, titulat
tant en mecànica com en rellotgeria.
Els treballs van començar desmuntant el mecanisme. Una vegada
desmuntat es van netejar totes les
peces i dibuixar en 3d a l’ordinador.
Posteriorment es va tornar a muntar,
verificant-ne el correcte funcionament. L’operació va requerir reparar
algun dels eixos dels engranatges.
Al curs següent (2014-2015) la nova
promoció d’alumnes va agafar el
relleu de la restauració. La tasca
no estava acabada. Calia disse-

El setembre de 2013,
l’alumnat de l’institut
Domènech i Montaner
de 2n del grau superior
de programació de la
producció en fabricació
mecànica van decidir
restaurar el rellotge,
amb la complicitat del
professor de projecte,
titulat tant en mecànica
com en rellotgeria
nyar i fabricar unes quantes peces:
la bancada/taula sobre la qual es
recolzava el rellotge, el suport de
la campana, una de les peces que
permetia el toc de la campana, el
sistema de subjecció del pes, etc…
El juny de 2015 la tasca va quedar
enllestida i el rellotge va retornar al
seu lloc al santuari de Misericòrdia.
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FORMACIÓ

Nou grau mitjà d’obres
d’interior, decoració i
rehabilitació
………………………………………………………………………………

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

Amb aquesta titulació es vol donar
resposta a les necessitats de
qualificació professional detectades
en aquest sector
El Govern ha aprovat el decret que estableix el currículum del títol de formació professional de grau superior
de sistemes de telecomunicacions i informàtics i del
grau mitja d’obres d’interior, decoració i rehabilitació.
Així, es vol donar resposta a les necessitats de qualificació professional detectades en aquest sector. La
durada d’aquest cicle de grau mitjà és de 2.000 hores i s’inscriu dins la família professional d’Electricitat i electrònica. Pel que fa al currículum del títol de
formació professional de grau mitjà d’obres d’interior,
decoració i rehabilitació, la durada d’aquest cicle de
grau mitjà és de 2.000 hores i s’inscriu dins la família
professional d’Edificació i obra civil. La competència
general del grau mitjà d’obres d’interior, decoració i
rehabilitació consisteix en organitzar i executar els acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant terres, particions i sostres, mitjançant la
instal·lació de plafons o peces prefabricades. També
inclou la col·locació de plaques o làmines, l’aplicació
de revestiments continus, i la pintura de superfícies
-complint les condicions i terminis establerts així com
les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.
Nous continguts
El currículum incorpora continguts relatius a la utilització de nous materials i de prefabricats i a la construcció
d’infraestructures intel·ligents -en què els serveis prenen una importància creixent-, aportant solucions per
millorar el confort dels usuaris. Les normatives d’aplicació en el sector exigeixen que la qualitat estigui present en cadascuna de les fases del procés constructiu
i que aquest segueixi un model de desenvolupament
sostenible que eviti la degradació del medi ambient.
D’altra banda, les tecnologies de la informació i de la
comunicació s’incorporaran a totes les fases dels processos de construcció mitjançant la utilització de programes informàtics integrats. Les principals ocupacions
que podran exercir els titulats seran, entre d’altres, les
de cap d’equip de revestiments amb pastes i morters,
personal col·locador de revestiments continus de façanes, personal d’enrajolat, personal instal·lador de
falsos sostres, personal col·locador de moqueta, personal de pintura i/o empaperat i personal de pintura
d’interiors.
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La consagració de
l’altar de la Confraria
l’any 1956
El dia de Sant Antoni de 1956 va
ser consagrat l’altar de la Confraria
de Nostre Pare Jesús a la Columna
a la Prioral Sant Pere per l’arquebisbe de Tarragona Benjamín de Arriba
y Castro i el van apadrinar el matrimoni format per Francesc Llevat
Rosella i Josefina Briansó Heredia.
Si aneu a la Prioral de Sant Pere,
entrant per la dreta un cop passades les escales que pujarien al cor
i al campanar, trobem la primera
capella que no és altre que la de
Nostre Pare Jesús a la Columna. Tot
just a primer cop de vista veiem la
imatge de Sant Antoni de Pàdua
en un plafó lateral, obra del desaparegut Ramon Ferran, que ens
acompanya a l’altar major en la celebració de la missa en honor seu
que es celebra cada tretze de juny.
En el lloc central podem contemplar
la talla de Nostre Pare Jesús a la
Columna, obra de l’escultora Teresa
Vidal Nolla, que per setmana santa
surt en el misteri de la Confraria.
I a la seva dreta veiem la imatge
de Sant Francesc d’Assís procedent dels antics altars de l’església.

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

El dia de Sant Antoni de
1956 va ser consagrat
l’altar de la Confraria de
Nostre Pare Jesús a la
Columna a la Prioral Sant
Pere per l’arquebisbe de
Tarragona Benjamín de
Arriba y Castro

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

A tall d’anècdota direm que l’actual
capella era dedicada fins el 1936
a Sant Antoni de Pàdua i també
a Sant Llop, patró dels Blanquers.
L’any 1956 i en motiu de la inauguració la Germandat es va fer una
festa amb diferents actes entre els
quals va destacar el primer i darrer concurs de rajolers. Us animo a
contemplar l’altar de Sant Pere, les
imatges i el plafons on hi ha escenes de la vida de Sant Antoni.

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

