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Incertesa
Ha passat més d’un de quatre setmanes de les eleccions autonòmiques del 27s. Tot i el
resultat clar i la contundent victòria de Junts per si a Catalunya no tenim govern o tenim
un govern en funcions que bé a ser el mateix. Però el més preocupant de tot és que les
previsions no són optimistes perquè Artur Mas no troba cap soci parlamentari que estigui
disposat a votar la seva investidura i ara mateix molts analistes no descarten que al març
hi pugui tornar a haver eleccions autonòmiques, amb el conseqüent desgast per part dels
elector. A més a més, a Madrid s’han convocat eleccions pel 20 de desembre, unes eleccions que també es presenten en clau plebiscitària entre la continuïtat de Rajoy o la seva
substitució i que no ajuden a que se solucioni la situació catalana.
Tota aquesta incertesa generada per la classe política catalana és paral·lela a la feina diària dels treballadors i als problemes que tenen les empreses per tirar endavant el dia a
dia. Molts no entenen com un govern pot paralitzar la seva acció deixant totalment abandonada la ciutadania ja que un executiu en funcions és incapaç, malauradament, de tirar
endavant nous projecte i ara mateix l’impuls clar i dèficit de l’administració és totalment
necessari en un moment on sembla que es comença a sortir del pou. Per aquest motiu
cal reclamar de forma clara i contundent a la classe política que sigui capaç de mirar molt
més enllà dels resultats particulars de cada formació i treballar en benefici de Catalunya
i dels seus ciutadans.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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ACTUALITAT REUS

Més de 500 persones treballen
per enllestir les obres de la Fira
En les darreres setmanes s’han accelerat els treballs per finalitzar aquest
edifici i els serveis per obrir oficialment el proper 6 de novembre
L’Avinguda Sant Jordi de Reus i els
carrers que envolten la Fira Centre
Comercial, el complex lúdic i comercial que Metrovacesa ha construït als terrenys de l’antiga Fira de
Reus, viuen aquests dies un gran
moviment d’empreses del sector
d la construcció i de serveis (electricistes, decoradors, jardineries,
transportistes, cristalleries, etc) que
han de deixar totalment llest el nou
edifici que s’inaugurarà oficialment
aquest dijous 5 de novembre i que
obrirà les seves portes al públic el
dia 6 de novembre, coincidint amb
la campanya de Nadal. Finalment,
després de moltes incerteses i de
molts mals de cap aquest per part
de les autoritats locals, aquest projecte faraònic que ha de servir a
l’Ajuntament per netejar part del
seu deute amb una aportació de
prop de 40 milions d’euros serà
una realitat, tot i que també obre
una gran incertesa entre el comerç
tradicional ja que algunes marques
molt conegudes han decidit abandonar el centre de la ciutat per traslladar-se al nou espai.
En aquest sentit, l’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, ha volgut donar un
“missatge de serenitat” als comerciants de la ciutat que en les darreres setmanes han fet palesa la seva
preocupació. “Reus és una marca
comercial molt important, tenim un
comerç molt potent i ho continuarem sent”, ha assegurat Pellicer,
que ha instat la resta de botiguers
a veure el centre comercial com “un
carrer més de la ciutat”.
Precisament el director general de
Metrovacesa, l’empresa que ha impulsat La Fira, Carlos García León,
va dir en la presentació oficial del
projecte a la premsa, en un acte
que es va fer a la Cambra de Reus,

Les obres s’han accelerat en les darreres setmanes per tenir-ho tot a punt per l’estrenaoficial del centre comercial el dia 6 de novembre.

L’empresa ha invertit 110
milions d’euros en la
construcció i equipament
d’aquest centre comercial
que donarà feina directa
a prop de 700 persones i
que ara mateix té ocupat
el 95% de la superfície
llogable
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que la companyia aspira a que “vingui encara més gent” de la que venia fins ara a fer les compres a la
ciutat i considera que les ventes “es
repartiran” entre La Fira i el centre
comercial convencional.
Segons García León, la voluntat de
la companyia és que “Reus sigui, encara més, la gran ciutat comercial”
de la demarcació. En aquest sentit,
el director general de Metrovacesa
va assegurar que la companyia par-

ACTUALITAT REUS
ticiparà “en totes les activitats” i va
recordar que ja estan integrats en
la Cambra de Comerç de Reus i que
la seva idea es “sortir-ne tots afavorits”. “Crear una oferta comercial
suposa un compromís amb la ciutat”, va assegurar García León, que
va dir que “la companyia tenia clar”
que un centre comercial a la ciutat
havia de concordar amb l’estructura
comercial local.
Pellicer va afegir que entén la preocupació dels comerciants però
els ha instat a deixar passar uns
mesos per deixar passar “l’efecte inauguració” i arribar a l’estiu “amb un altre plantejament”.
“Els canvis sempre generen incerteses”, va admetre l’alcalde.
Les dades del centre
En el centre comercial s’hi ha invertit 110 milions d’euros i compta amb 41.700 metres quadrats de
superfície construïda i 28.642 metres quadrats de “superfície llogable”. D’aquesta part de superfície,
el 95% ja està ocupada i dividida
en més de 60 locals comercials.
Entre les empreses instal·lades a La
Fira hi ha el grup Inditex (Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear i Bershka). També H&M, diferents submarques del
grup Cortefiel (Springfield, Women
Secret, Cortefiel) i també C&A, Sfera, Punt Roma, Mango, Jack&Jones
o Napapijri, entre d’altres. En sabateria s’hi ha instal·lat U-Casas i Querol, en esport Sprinter, que obre la
seva primera botiga a la demarcació de Tarragona, Nuo Dermoestética, la perfumeria druni o diverses
botigues de telefonia mòbil. També
obriran botigues de roba de casa (La
Mallorquina, Zara Home), complements (Trendy, Festina, Bijou Brigitte...) o botigues de joguines (Drim).
D’altra banda, hi haurà també espai
per l’oci, amb una bolera de 1.400
metres quadrats, i una àrea de restauració, que estarà oberta fins
les 2 de la matinada en divendres,
dissabtes i festius. A més, una part
de La Fira l’ocuparà el supermercat
Aldi, que per primera vegada entra
en un centre comercial.

En aquestes imatges es pot veure la frenètica activitat al Parc de Sant Jordi.
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El pàrquing de la Fira s’integrarà
a la xarxa municipal d’aparcament
Les 850 noves places tindran les mateix tarifes que la resta d’aparcaments
municipals amb un màxim de 4 euros al dia
El pàrquing de la Fira Centre Comercial s’integrarà a la xarxa municipal
d’aparcaments que gestiona la societat Reus Mobilitat i Serveis, amb
la mateixa política de preus que la
resta d’equipaments públics. El ple
de va ratificar el contracte per a la
gestió i l’explotació de l’aparcament
del centre comercial, que pròximament signaran l’empresa municipal
i Metrovacesa.
L’encàrrec de gestió de l’aparcament del nou centre comercial a
l’empresa municipal Reus Mobilitat
i Serveis suposa la seva integració
a la xarxa municipal d’aparcaments:
amb criteris d’homogeneïtat amb la
resta d’aparcaments i amb la mateixa política de preus i d’abonaments.
Així, amb la modalitat d’abonament
multipàrquing es podrà accedir també a l’aparcament de La Fira Centre
Comercial i també es podran adquirir abonaments monopàrquing
i per hores. Pel que fa als usuaris
de rotació, els preus seran els mateixos que a la resta de la xarxa,
actualment amb un màxim diari de
4 euros.
L’aparcament s’ha projectat perquè
funcioni les 24 hores del dia, tan
pel que fa a horaris com a la gestió
de les instal·lacions. A les franges
horàries de màxima afluència al cen-

El centre comercial
bonificarà als seus clients
amb la primera hora
d’aparcament gratuït amb
una compra mínima de 5
euros
tre comercial i demanda de servei,
l’aparcament disposarà de personal
de Reus Mobilitat i Serveis desplaçat al pàrquing, però l’aparcament

estarà obert les 24 hores gràcies
al servei automatitzat que s’ofereix
des del Centre de Control Central
per a l’horari nocturn o els intervals
amb poca activitat comercial.
Bonificacions
El contracte preveu que Metrovacesa pugui aplicar algun tipus de bonificació als clients de l’equipament,
d’acord a la seva política comercial. La gestió d’aquest descompte
s’haurà de gestionar directament
per part de La Fira Centre Comercial.

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

6

octubre 2015

ECONOMIA

Incertesa dels empresaris de Reus
davant el procés independentista
Els resultats del Radar Cambra presentat fa uns dies asseguren que la
major part dels empresaris no creuen que el procés els aporti res
La setena onada del Radar
Cambra Reus, presentat fa
uns dies, apunta que els
empresaris veuen més riscos que oportunitats en
els resultats electorals de
fa un mes. Les reaccions
als resultats del passat
27s i les conseqüències
que es derivin de la situació política de Catalunya
preocupen enormement al
teixit empresarial de Reus
i el Camp de Tarragona. En aquest
sentit, només un de cada quatre
participants en l’enquesta elaborada pel gabinet Ceres considera que
l’escenari resultant dels comicis al
Parlament pot representar alguna
oportunitat per a les empreses i
l’economia del territori. Per contra,
el 37% hi aprecia riscos i incerteses,
com ara un possible estancament
polític, una reducció de les vendes
a la resta de l’Estat o dificultats financeres.
Dels 63 empresaris que han respost
el qüestionari entre el 28 de setembre i el 7 d’octubre, tot just després
dels resultats electorals que van
donar la victòria a Junts pel Sí, el
37% es mostra molt esperançat o
esperançat a nivell personal amb

Només un de cada quatre
participants en considera
que l’escenari resultant
dels comicis al Parlament
pot representar alguna
oportunitat per a les
empreses i l’economia del
territori
els resultats del 27-S, tot just el
mateix percentatge que els que se’n
mostren molt o bastant preocupats.
Això demostra, segons el president
de la Cambra, Isaac Sanromà, que
la “dualitat d’opinions” manifestada
a les urnes es manté entre el col·
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lectiu d’empresaris.
Sense que se’ls hagi demanat que diguin van
votar partits independentistes o no, només un de
cada quatre empresaris
considera que els resultats del 27-S poden representar alguna oportunitat
per a les empreses i l’economia del territori, entre
les quals esmenten una
major aposta per les exportacions, més autofinançament,
més inversió en infraestructures i
major estabilitat. El 44% afirma, en
canvi, que els resultats no suposen
cap oportunitat.
El 37% dels empresaris aprecien
riscos o incerteses arran del 27-S,
entre les quals esmenten el temor
a que la gestió política s’estanqui i
s’anteposin aspectes polítics a la recuperació econòmica; que disminueixin les vendes a la resta de l’estat
espanyol o que hi hagi una afectació negativa en l’àmbit financer i de
liquiditat.
Quatre de cada deu empresaris consideren que els resultats electorals
no afectaran a les inversions empresarials a Catalunya i un 13% creuen
que afectarà positivament.

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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El convidat
Reus és molt més
Isaac Sanromà i Ortega, president de la Cambra de Comerç de Reus

El passat mes d’abril la Cambra va
realitzar l’acte solemne del lliurament de Premis a la Internacionalització en un acte multitudinari celebrat a l’auditor i Antoni Gaudí de
firaReus que va congregar a més de
vuit-centes representants empresarials. L’acte va servir per reconèixer
a una quarantena d’empreses de
l’àmbit territorial de la corporació,
que comprèn les comarques del Baix
Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta, que es van
citar en una de les plataformes de
promoció de referència de la nostra
ciutat com és la nostra històrica institució firal. I l’homenatge el rebien
a Reus, la seva capital corporativa.
La ciutat, novament, s’obria generosa rebent amb els braços oberts als
empresaris que sovint han fet de la
nostra ciutat el seu centre d’operacions, el seu mercat de referència
atenent la visió cosmopolita que,
en l’àmbit dels negocis, sempre
hem demostrat.
Pels capricis del calendari, aquell
acte va coincidir amb l’enèsim esclat judicial del cas Innova que va
comportar un reguitzell de detencions enmig d’un desproporcionat
seguiment mediàtic, allunyat de la
discreció que hauria de impregnar
qualsevol operació d’aquestes característiques amb l’objectiu, molt
especialment, de garantir la presumpció d’innocència de tots els
implicats.
Amb aquest nou impacte, la ciutat
es veia immersa novament en una
voragine mediàtica de proporcions
desproporcionades, i el nom de
Reus quedava esquitxat per un afer

judicial que fa temps -massa i totque forma part del nostre dia a dia
sense saber ben bé quan s’acabarà
tot plegat.
La Cambra de Comerç de Reus no
va ser aliena a la coincidència temporal d’ambdós fets. I per això va
voler convertir aquell acte de reconeixement empresarial en una
reivindicació oberta i sincera de la
Marca Reus. Una marca de prestigi
que ha costat anys i panys de consolidar i on molts empresaris hi han
destinat esforços per aconseguir
situar la ciutat com un centre econòmic de referència al nostre país.
Aquesta havia de ser l’autèntica notícia, la que capitalitzés tota la nostra atenció, per evitar el desànim
i el desconcert que l’acció judicial
podia generar entre els assistents.
Coincidència en el temps
De fet la coincidència en el temps
dels fets que relato posa al descobert la gran paradoxa en la que viu

La nostra ciutat segueix
bategant al ritme d’una
realitat socioeconòmica
que no perd embranzida,
ans al contrari. Les
nostres empreses
continuen demostrant
que el nostre territori
és un terreny abonat
a les oportunitats dels
emprenedors
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instal·lada aquesta ciutat des de fa
mesos. Atenent els impactes que
afloren als mitjans d’arreu, algú,
especialment els que ens observen des d’altres zones del país, pot
acabar associant la marca Reus a
corrupció i mala praxis. Una imatge
esbiaixada, que no s’ajusta pas a la
realitat.
La nostra ciutat segueix bategant
al ritme d’una realitat socioeconòmica que no perd embranzida, ans
al contrari. Les nostres empreses
continuen demostrant que el nostre territori és un terreny abonat a
les oportunitats dels emprenedors
que troben a casa nostra l’espai
ideal per desenvolupar els seus
projectes, fent seu l’ADN de la gent
d’una ciutat que ha estat capaç de
posicionar-se gràcies al seu treball
compromès i responsable amb un
territori que sempre ha merescut totes les seves atencions.
Missatge d’ànim
Cal, per tant, enviar un missatge
d’ànim, encoratjador, per no perdre
el caràcter emprenedor que sempre
ha caracteritzat a la gent d’aquest
territori. Reus és molt més que Innova i les seves derivades judicials.
Per això avui més que mai, respectant l’acció de la justícia, cal exigir
celeritat en la resolució d’un cas
que sembla haver-se perpetuat a la
nostres vides. I, molt especialment,
demanar a l’autoritat competent un
altra manera de fer les coses. Amb
els espectacles mediàtics, sovint
desproporcionats, que han acompanyat algunes de les accions judicials
hi perd, per damunt de tot, la ciutat,
amb el perjudici que porta associat.
I això no ho podem permetre.

MACROECONOMIA

La inflació se situa en el -0,7% a
l’octubre i segueix en negatiu
Els preus de les gasolines tornen a impulsar a la baixa l’IPC
La inflació es va situar al conjunt
de l’estat espanyol en el -0,7% a
l’octubre, dues dècimes per sobre
de l’indicador que es va registrar el
passat mes de setembre en una inflació interanual del -0,9%, segons
la informació avançada i publicada
per l’Institut d’Estadística espanyol.
Amb aquesta inflació en negatiu
ja s’acumulen tres mesos seguits
d’un IPC en negatiu a l’estat espanyol. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) explica que la caiguda de
preus de les gasolines i els lubricants segueix mantenint la inflació
en zona negativa. En relació amb el
comportament del preus en termes
mensuals, a l’octubre l’IPC es va incrementar en set dècimes en relació

amb el passat mes de setembre.
Les dades avançades aquest dijous
per l’INE es confirmaran oficialment
el 13 de novembre pròxim quan
aquest centre estadístic publiqui
les dades definitives corresponent

9

octubre 2015

al mes d’octubre. Aquell mateix dia
també es podrà saber el comportament dels preus a Catalunya que
també acumula actualment dos mesos seguits d’inflació en negatiu
(agost -0,1% i setembre -0,5%).

L’Optimista
Liquidació total
Isaac Albesa. Periodista
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Si un s’ha passejat encara que siguin
mínimament pels carrers del centre de
Reus en les darreres setmanes s’haurà
adonat que hi ha dos anuncis que sobresurten sobre la resta, un cop ja ha
passat el 27s sense cap tipus de solució
a la incertesa provocada pels resultats
dels comicis referendaris. M’estic referint als cartells anunciant l’obertura del
futur centre comercial La Fira que ha
impulsat Metrovacesa i que està previst
que obri la primera setmana de novembre, tot just abans que comenci l’habitual bogeria de la campanya de Nadal i
les posteriors rebaixes.
A banda d’aquests anuncis, els altres
cartells que es poden trobar per alguns dels principals carrers comercials
de Reus com ara els ravals, el carrer
de Sant Joan o el carrer Prat de la Riba
són els de tancament o liquidació total,
cartells que generalment no estan fets
per cap estudi de disseny perquè no és
qüestió de gastar més quan parlem de
liquidar. No sé si aquests cartells són
el resultat de la crisi que ha viscut el
comerç tradicional en els darrers anys,
són resultat dels elevats lloguers que
alguns propietaris apliquen als seus locals -impossibilitant que alguns negocis
puguin tirar endavant- o és la precaució
per la por que ha generat entre els comerciants l’obertura del nou gegant de
la Fira.

Aquestes setmanes i veient com el
‘monstre’ anava prenent forma és difícil
no parar l’orella en qualsevol bar o conversa de carrer i adonar-se del tema de
conversa: què farà el comerç del centre
de Reus sense alguns negocis com ara
el Zara? què faran les petites botigues
que estaven al costat d’aquestes marques de renom? I què faran els comerciants si els clients se’n van directes cap
al nou centre La Fira i s’obliden de passejar pels Tomb de Ravals o pel Pallol.
Jo no tinc la resposta a aquesta preocupació, però com que la secció on estic
escrivint ara mateix es diu l’Optimista
m’agradaria acabar amb un missatge
positiu, encara que no tingui cap base
científica. Reus ja existia abans de l’arribada del Zara i del seu propietari Amancio Ortega, l’home més ric del món ara
mateix; abans la gent sortia a comprar
i a passejar pel centre de Reus i fins i
tot podia anar al cinema Monterrosa al
Raval de Jesús.
Per això mateix estic convençut que el
centre de Reus i també algunes zones
del voltant que caldria explotar i impulsar comercialment es mantindran vives
i seguiran al peu del canó. Ara bé, no
serà fàcil perquè les butxaques no estan plenes com abans i caldrà la unió
veritable del sector comercial i un major
esforç entre tots.

CONTENIDORS
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ACTUALITAT GREMI

El Barcelona Meeting Point certifica
la recuperació de les vendes
Enric Lacalle ha confirmat que aquest important saló immboliari ha tancat
les portes enguany un increment del 25% respecte l’any passat
El sector immobiliari consolida la
recuperació després dels anys de
crisi. Ho confirmen des del saló immobiliari Barcelona Meeting Point,
que ha tancat portes amb un increment del 25 % de vendes respecte
a l’edició anterior. El president del
saló, Enric Lacalle, assegura que hi
torna a haver construcció, però que
el sector ha après dels errors comesos.
La 19a edició del Barcelona Meeting
Point deixa bones sensacions al
sector. Segons Enric Lacalle, “hi ha
hagut més professionals, més expositors, més visitants que en l’edició
de l’any passat i, sobretot, hi ha hagut més vendes”. 280 empreses de
fins a 15 països diferents han tingut
cinc dies per oferir els seus productes i serveis tant a professionals
com al públic general i el resultat ha
estat un increment de més del 25
% de les operacions immobiliàries,
tant amb grups inversors com amb
particulars. També s’ha constatat un
increment accentuat del lloguer.
Tot plegat confirma la recuperació
del sector que ja s’apuntava des
de 2013 i que aquests també s’ha
posat de manifest amb la venda
de solars perquè, de nou, es torni
a edificar. Per Lacalle, és una gran
notícia que “tornem a veure grues,
que feia molt temps que no en veiem a moltes ciutats de Catalunya”.

Pel president del
Barcelona Meeting Point,
ara el repte és vendre els
estocs que encara queden
pendents i continuar
creixent, però de manera
tranquil·la

www.aisladur.com
Techos continuos o desmontables
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Aislamientos térmicos y acústicos
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Estanterías
Aislamientos antihumedad
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Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas
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Amb aquestes bones perspectives,
pel president del Barcelona Meeting
Point, ara el repte és vendre els estocs que encara queden pendents
i continuar creixent, però de manera tranquil·la. “Hem de començar a
construir i començar a donar feina
de nou a molta gent que viu del
sector immobiliari, però amb molta
tranquil·litat”, afirma. “Crec que el
sector actual és més prudent, molt
professional, que parla idiomes i
que ha après la lliçó de la crisi i,
per tant, no crec que mai més no
torni a passar el que va passar, que
va ser un dany molt important per
al país”.

PATRIMONI

Dues bòbiles de Reus, al Mapa de
Patrimoni Industrial de Catalunya
La bòbila del Sugranyes i el forn de ceràmiques Monseny han estat inclosos
a la nova plataforma virtual del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica
La bòbila del Sugranyes i el forn de
la casa de ceràmiques Monseny han
estat inclosos a la nova plataforma
virtual “Mapa dels 150 elements
imprescindibles del patrimoni industrial de Catalunya”, presentat
recentment pel Museu Nacional de
la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
La Bòbila del Sugranyes, que ja
gaudia de reconeixement per part
del MNACTEC, ha estat inclosa en
la plataforma pel fet de ser “una de
les poques bòbiles completes i ben
conservades que hi ha a Catalunya”,
mentre que el Forn d’Hipòlit Monseny destaca “per la singularitat de
la producció realitzada”. Ambdós
elements estan protegits per l’Ajuntament de Reus com a BCIL, és a
dir, Bé Cultural d’Interès Local.
El forn o bòbila del Sugranyes, també conegut com a forn de la Manxa,
és un edifici industrial molt singular a prop de Reus que segueix el
model de forn de ceràmica Hoffman,
un estil que s’introduí a Catalunya a
l’últim terç del segle XIX.
La bòbila Sugranyes destaca sobretot per la fumera o xemeneia central
del forn, de dinou metres d’alçada, i
pels materials amb què està formada: les toves i els maons. L’edifici és
de planta circular, d’uns vint-i-tres
metres de diàmetre, i consta d’una
galeria de circulació perimetral. Damunt de l’estructura inferior s’establí una cambra anular, coberta per
una teulada amb cabirons de fusta
disposats de manera radial des de
la fumera. A la part baixa hi ha un
cos annex a la galeria de circulació,
que en segueix la disposició radial.
A la bòbila Sugranyes s’hi fabricaven principalment maons, teules,
rajoles i altres materials ceràmics
per a la construcció. L’any 2012
l’edifici es va restaurar i rehabilitar

Imatge de la bòbila Sugranyes de Reus.

A la bòbila Sugranyes s’hi
fabricaven principalment
maons, teules, rajoles i
altres materials ceràmics
per a la construcció.
L’any 2012 l’edifici es
va restaurar i rehabilitar
per l’equip d’arquitectes
Figuerola Gavaldà Romera
per l’equip d’arquitectes Figuerola
Gavaldà Romera.
El Forn d’Hipòlit Monseny
El taller d’Hipòlit Monseny és un
taller històric de ceràmica de la família Monseny, fundat per Hipòlit
Monseny l’any 1852 i completament
reformat, amb decoració modernista, l’any 1918. Es tracta d’un conjunt
d’edificis de planta baixa i un pis,
on s’ubica un taller de fang i cerà-
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mica vidrada que continua actiu i
fabrica elements per a la construcció i l’ornamentació. Aquest taller va
ser el gran proveïdor de peces de
la construcció del Reus modernista
i noucentista i, a dia d’avui, també fa els elements originals que cal
rehabilitar. També va fabricar peces
que es troben arreu de Catalunya.
El taller destaca per la seva façana policromada amb composicions
de peces ceràmiques vidriades en
verds, grocs, marrons i ocres, sorgides de les pròpies instal·lacions.
Els diversos edificis que formen el
forn destaquen per trobar-se tots al
voltant d’un pati on hi ha una gran
fumera escapçada. Conserva l’aspecte d’un taller artesà de l’època
del 1900. Aquests edificis contenen
els antics forns, que conserven la
maquinària original en perfecte estat. Així, el forn mostra màquines de
compactació del fang, sales d’assecatge, estris de tallar i motlles de
guix, entre altres eines originals.

COMERÇ

Entra en funcionament un nou
tram de l’autovia A27 fins a Valls
Els nou quilòmetres han suposat una inversió de 86 milions d’euros. La
ministra Pastor assegura que aviat es reprendran les obres fins a Montblanc
La ministra de Foment, Ana Pastor,
va inaugurar a mitjan d’aquest mes
els 9,5 quilòmetres del segon tram
de l’A-27 entre el Morell i la C-37
a Valls, i va anunciar per pel mes
vinent hi haurà l’obertura al trànsit
de la variant de Valls. La ministra
va subratllar que aquests tres trams
hauran suposat una inversió de 211
MEUR i va manifestar la voluntat de
reactivar les obres fins a Montblanc.
L’autovia A-27, que ha d’unir Tarragona amb la ciutat de Lleida passat
per Montblanc i després de superar
el Coll de Lilla per permetre la connexió amb l’Aragó, ja arriba a l’alçada de Valls. Després que a l’agost
del 2013 s’inauguressin els primers
7,8 quilòmetres d’aquesta carretera
entre Tarragona i El Morell -amb una
inversió de 82,4 MEUR-, ara s’han
posat en marxa els 9,5 quilometres
entre El Morell i la variant de Valls,
que han representat una inversió
de 86,38 MEUR. El perllongament
de l’autovia suposarà una alternativa per als 18.000 vehicles que, de
mitjana, circulen per l’N-240 entre
el Tarragonès i l’Alt Camp. Aquest
tram transcorre en paral·lel a l’N240 pels municipis del Morell, Vilallonga del Camp, el Rourell, la Masó
i Valls. La via disposa dels enllaços
del Rourell, la Masó i Valls sud, on
connecta amb la C-37 que uneix
Alcover i la capital de l’Alt Camp.
El projecte inclou sis viaductes -un

La ministra Pastor i el conseller en la inauguració del nou tram de l’A27.

El perllongament de
l’autovia suposarà una
alternativa per als 18.000
vehicles que, de mitjana,
circulen per l’N-240 entre
el Tarragonès i l’Alt Camp
sobre el riu Francolí de 252 metresi la instal·lació de tres quilòmetres
de pantalles per reduir el soroll.
Pel que fa al tercer tram de l’autovia, un total de cinc quilòmetres
que corresponen a la variant de
Valls, es posaran en marxa al desembre, amb una inversió de 86,4

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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MEUR. Els tres trams sumaran 22,3
nous quilòmetres d’autovia.
Fins a Montblanc
De cara a l’any que ve, la ministra
va apuntar que està previst reactivar
les obres del tram Valls-Montblanc,
que inclou un túnel d’1,6 quilòmetres sota el Coll de Lilla, i licitar el
projecte de l’últim tram de connexió
de l’A-27 amb l’AP-2 a Montblanc.
Pastor va afegir que, entre Montblanc i Lleida, es portaran a terme
aquelles actuacions necessàries per
millorar la fluïdesa i reforçar la seguretat vial en el tram amb més volum de trànsit, el de la variant de
les Borges Blanques fins a Lleida.

L’especialista

L’aposta del sector de la
construcció per la qualificació
Enrique Corral. Director General de la Fundación Laboral de la Construcción
El mes passat es presentava a Madrid un interessant informe de Diagnòstic sobre l’Estratègia de Competències de l’OCDE per a Espanya.
L’informe, que assenyala una sèrie
de reptes en matèria de competències als quals s’enfronta Espanya, conclou que el nostre país ha
de duplicar els seus esforços amb
l’objectiu d’assegurar que els joves
espanyols adquireixen i gaudeixen
de les competències necessàries
per tenir èxit en l’àmbit socioeconòmic. Però també apunta que s’han
d’adoptar noves estratègies per arribar als gairebé 10 milions d’adults
escassament qualificats.
Entre altres coses, l’informe posa
de manifest que encara queda molt
de camí per recórrer en l’àmbit de
la col·laboració entre les diferents
administracions públiques i de la
participació dels agents socials.
Afortunadament, podem dir que algunes coses estan canviant, tenint
en compte que el passat mes de

juny el Parlament aprovava, amb el
suport de la pràctica totalitat dels
grups polítics, la nova Llei de Formació i Qualificació Professionals
de Catalunya.
Tal com diu el seu article 1, els objectius fonamentals de la nova llei
són dos. En primer lloc, regular el
sistema de formació i qualificació
professionals, entès com un marc
integrat de la formació, la informa-

Cal comptar amb una
estratègia coordinada
entre les administracions
educativa i laboral,
integrant en un mateix
sistema les actuacions
d’informació, orientació,
acreditació de
competències i formació

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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ció, l’orientació i l’acreditació de les
competències professionals. I en
segon lloc, la creació de l’Agència
Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya, en la
qual tindran un paper rellevant els
agents socials.
Pel sector de la construcció, aquest
enfocament integral del desenvolupament de les qualificacions professionals és de vital importància.
És evident que en el nostre sector
es poden apreciar, molt més que en
altres, les mancances i limitacions
que l’OCDE apunta en el seu informe. El baix nivell de qualificacions
que es desprèn de les estadístiques
ve determinat, al meu parer, per tres
factors fonamentals. El primer és el
baixíssim nombre d’alumnes en cicles de formació professional inicial
de la família d’edificació i obra civil,
derivat de l’escassa oferta actual
i, probablement, també de l’escàs
atractiu d’aquesta oferta per als joves. En segon lloc, l’enorme mobili-

L’ESPECIALISTA
tat laboral i l’atomització
empresarial, que dificulten l’accés dels nostres
treballadors a la formació
professional per a l’ocupació. I en tercer lloc, el
fet que les competències
dels nostres treballadors
han estat adquirides a
través de l’experiència o
de processos informals
de formació, de manera
que aquestes competències poden no estar acreditades.
Per això, en el nostre sector és fonamental aquest enfocament integral que possibiliti oferir als nostres
treballadors, de manera coordinada, serveis d’informació i d’orientació professional que permetin
diagnosticar la seva situació i establir itineraris que millorin la seva
ocupabilitat. Itineraris que puguin
incloure processos d›acreditació de
competències adquirides per l’experiència i, si s’escau, la formació
complementària per completar la

seva certificació. Tot això serà possible mitjançant l’impuls de centres
de formació professional integrada,
que assumeixin, a més d›una oferta
atractiva de formació inicial per als
més joves, aquests serveis dirigits
als treballadors en actiu. I aquesta
és l’aposta del sector de la construcció a través de l’entitat creada
pels agents socials: la Fundación
Laboral de la Construcció.
En aquesta línia, en els propers
mesos la FLC posarà en marxa el
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seu nou centre de formació de Badalona, amb
l’objectiu d’integrar-lo en
aquesta Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professional de
Catalunya contemplat en
la nova llei. Però serà a
més, per a la xarxa de
centres de la FLC, punt
de referència en matèria
d’innovació tecnològica,
de manera que contribueixi a incorporar a l’àmbit
formatiu les noves tècniques i processos productius de la
indústria de la construcció.
Crec que la posada en marxa del
nostre nou centre, fruit de la col·
laboració dels agents socials amb
la Generalitat i amb l’Ajuntament
de Badalona, encaixa clarament en
les estratègies apuntades des de
l›OCDE i en els principis que inspiren la nova llei catalana, i demostra
en tot cas una aposta clara del sector de la construcció per la qualificació dels seus professionals.

REUS

La nova imatge del Passeig Mata
sense la històrica fumera Weger
Finalitzen els treballs per desmuntar la característica fumera que va ser
malmesa per un llamp que va caure a finals de setembre
Reus ha perdut aquestes darreres
setmanes un dels seus elements
més característics, la històrica fumera del Passeig Mata situada al costat de la discoteca La Fàbrica que va
quedar malmesa per un llamp que
va caure a primera hora del matí del
passat 27 de setembre. L’accident
va obligar a l’Ajuntament i als propietaris ha desmuntar maó a maó

aquesta fumera de la qual després
de més de dues setmanes de feina
només en queda 15 metres pel perill que corrien les cases veïnes que
s’ensorrés. Durant tots aquests dies
una grua de grans dimensions es
va dedicar a desmuntar els maons
de la fumera i retirar la runa que
es va generar. La instal·lació de la
grua va afectar el trànsit del Passeig

Mata que ja s’ha pogut obrir. Amb el
desmantellament d’aquesta fumera,
Reus ha perdut un element que es
podia veure des de molt lluny i que
identificava l’skiline de la ciutat.
Fins i tot en els dies posteriors es
va especular en una possible reconstrucció de la fumera.
De 50 metres d’alçada aquesta fumera presentava molt bon estat de

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

16

octubre 2015

cbr@grup-clau.cat
www.grupclau.cat

REUS

conservació abans del llamp que la
va malmetre. Dissenyada per l’enginyer industrial Joan Tarrats, estava
fabricada en maó massís, tant el
tronc com el seu suport, de planta
quadrada i amb les arestes sobresortides. La fumera és un llarg cos
cilíndric d’amplada decreixent rematat per l’element potser més singular del conjunt, una galeria d’arcs
cecs rebaixats suportada per falsos
capitells amb una sanefa al damunt,
tot plegat fet també amb maó.
Des de l’any 1886 existia al solar
una fàbrica propietat de Jaume Pahí,
dedicada a l’elaboració de crémor
tàrtar, que s’utilitzava bàsicament
per a la panificació, per a la preparació de vins i begudes refres-

Dissenyada per l’enginyer
industrial Joan Tarrats,
estava fabricada en maó
massís, tant el tronc com
el seu suport, de planta
quadrada i amb les
arestes sobresortides
cants i en farmàcia. El 1909 Pahí va
fer societat amb la firma alemanya
“Chemische Fabrik Budenheim Ultz
Hensel”, que envià com a delegat a
Reus a Emili Weger, que després es
convertí en l’únic continuador del
negoci i el nom del qual va quedar
vinculat a la fàbrica. Popularment se

la coneixia com “la fàbrica dels alemanys. L’edifici de la fàbrica, que es
conserva en part, dedicat ara a activitats d’oci, és obra de Pere Castelles. Davant de les naus industrials
s’aixecava la fumera cilíndrica, que,
segons va explicar l’historiador Pere
Anguera, recollint un rumor que
considera fals amb tota probabilitat, hauria servit d’antena perquè el
seu propietari pogués emetre, a través d’una emissora instal·lada en el
seu interior, missatges als exèrcits
de l’imperi durant la Primera Guerra
Mundial. Emili Weger visqué a Reus
des del 1909 fins al 1963, any en
què va morir, integrant-se a la vida
de la ciutat. La fàbrica va estar en
actiu fins al 1984.

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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OCUPACIÓ

Tarragona crea 7.300 llocs de
treball durant el tercer trimestre
Segons, l’Enquesta de la Població Activa, l’atur ha caigut de 6.400 persones
a les comarques de Tarragona i la taxa baixa fins al 20,55%
L’atur ha baixat de 6.400 persones
a Tarragona i la taxa ha disminuït
també fins al 20,55%, la millor dada
dels últims quatre anys (el tercer trimestre del 2011 va ser del 19,82%).
Segons les dades de l’Enquesta de
Població Activa (EPA) publicades
recentment per l’institut espanyol
d’estadística (INE), la demarcació
va crear 7.300 llocs de treball, de
manera que hi ha 324.900 ocupats.
De parats, en són 84.000. La població activa –persones en disposició
de treballar- va pujar de 900 persones, fins a les 408.900.
A totes les demarcacions catalanes
ha caigut l’atur i s’ha creat ocupació. Lleida és la que té la taxa d’atur

més baixa (14,04%) i Tarragona, la
més alta (20,55%). A Girona és del
18,05% i a Barcelona, del 17,24%.
Mentre a Barcelona i a Girona s’ha
reduït la població activa, a Lleida i
a Tarragona s’ha ampliat.
Al conjunt de Catalunya, l’atur va
baixar de 66.600 persones durant
el tercer trimestre i la taxa va disminuir fins al 17,49%, el percentatge
més baix dels últims 5 anys, segons l’Enquesta de la Població Activa (EPA) publicada aquest dijous
per l’Institut espanyol d’estadística
(INE). En total, hi ha 659.600 persones sense feina, 66.500 menys que
en el tercer trimestre del 2014. Entre
el juliol i el setembre van crear-se a

Catalunya 35.800 llocs de treball. El
sector serveis va ser on es va generar més ocupació durant els mesos
d’estiu. D’altra banda, la població
activa, la quantitat de persones en
disposició de treballar, també va
baixar de 30.800 persones durant
aquests tres mesos.
En el tercer trimestre del 2015, de
les 3.770.400 persones en disposició de treballar a Catalunya, n’hi
havia 3.110.900 d’ocupades. Catalunya és l’autonomia de l’Estat on
més llocs de treball s’han creat i on
han baixat més els aturats. Pel que
fa al descens de població activa,
és la segona per darrera de Madrid
(59.100 menys) on més baixa.

Bastides de qualitat al
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
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Fax: 977.84.12.35
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TECNOLOGIA

L’Ajuntament estrena seu electrònica,
renovada i més accessible
Té l’objectiu de ser més àgil, accessible i senzilla: redissenya la seva
imatge i es fa compatible per a dispositius mòbils i tauletes
L’Ajuntament de Reus activa ha estrenat la seva nova seu electrònica, l’espai web municipal des d’on
els ciutadans poden exercir el seu
dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits de l’administració
pública de manera telemàtica. La
nova seu electrònica substitueix la
implantada el 2009, amb l’objectiu
de ser més àgil, accessible i senzilla: redissenya la seva imatge, es fa
compatible per a dispositius mòbils
i tauletes, i en facilita l’accessibilitat
a persones amb discapacitat.
El servei virtual està disponible les
24 hores i els 365 dies l’any, i informarà amb anterioritat de possibles
parades per motius tècnics. Una de

les novetats destacades de la nova
seu electrònica és la integració en
un mateix espai web del catàleg de
tràmits i del portal de serveis:
El catàleg de tràmits ofereix informació sobre tots els tràmits que la
ciutadania pot fer amb l’administració municipal, com pot ser dates,
com i on tramitar-ho, possible cost
econòmic, documentació necessària
o departament responsable.
El nou portal
El portal de serveis consta dels
apartats següents: tauler electrònic, licitacions, pagaments de tributs, ordenances i reglaments, planejament urbanístic, notificacions

electròniques, carpeta ciutadana,
carpeta del proveïdor, validador de
documents i factura electrònica.
La configuració de la nova seu permet ressaltar automàticament les
últimes licitacions; els tràmits més
destacats i usats; i les publicacions del tauler electrònic per tal que
l’usuari pugui accedir fàcilment a la
informació més novedosa.
El portal disposa d’un sistema de
registre de publicacions i evidències electròniques públiques per tal
de comprovar la validesa i garantia
dels continguts de la informació,
així com de quan s’ha publicat i les
garanties que està accessible en tot
moment.

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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REUS

Millores en la vigilància i la
seguretat de la deixalleria de Reus
L’equipament comptarà amb un servei de vigilància privada i sistema
d’alarma per controlar els accessos a la instal·lació i per evitar incidents
L’empresa concessionària
del servei de neteja viària i recollida d’escombraries de Reus, Fomento
de Construcciones y Contratas, responsable de la
gestió i manteniment de
la deixalleria municipal, ha
culminat els treballs per
reforçar la seguretat a la
instal·lació municipal, arran dels incidents produïts
a la deixalleria a causa de
la presència de persones alienes al
servei dins les instal·lacions. Les
mesures de seguretat s’han acordat
conjuntament entre la regidoria de
Via Pública i Medi Ambient, la Guàr-

dia Urbana i l’empresa concessionària del servei.
La deixalleria municipal comptarà
amb un servei de vigilància privada
i sistema d’alarma per controlar els
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accessos a la instal·lació.
Així mateix, s’han instal·
lat càmeres de seguretat,
connectades amb la sala
de control central de la
comissaria de la Guàrdia
Urbana. Finalment, s’ha
revisat la tanca perimetral
i s’ha instal·lat una malla
per limitar la visió interior de la deixalleria. Totes
aquestes mesures van a
càrrec d’FCC.
El paquet de mesures de seguretat es completa amb una presència
més intensa del servei de patrullatge de la Guàrdia Urbana a l’entorn
de la deixalleria.

SOCIETAT/VIVENDA

Creix el nombre
d’hipoteques
sobre habitatges
a Catalunya

Casament de Jordi Cabré, director
de ‘La Façana’ amb Sílvia Campiña
El passat mes d’agost el director
de la revista del Gremi de la Construcció del Baix Camp, ‘La Façana’,
l’empresari Jordi Cabré es va casar
amb la seva parella Sílvia Campiña
en una celebració que va tenir lloc
a l’Hotel Ra le Medirien del Vendrell
a la qual hi van assistir una seixantena de persones que van poder
gaudir d’una cerimònia molt divertida i posteriorment d’un banquet

i d’un ball. Familiars, amics i també
membres del Gremi de la Construcció van assistir a la celebració i van
desitjar a la parella molta felicitat
en el futur.
La junta directiva del Gremi de la
Construcció del Baix Camp també
s’ha volgut afegir a aquestes felicitacions pel Jordi i la seva esposa a a
qual els desitgen molts anys d’amor
i convivència.
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El nombre d’hipoteques sobre habitatges signades durant
l’agost a Catalunya va augmentar
un 23,5%, fins a les 2.545, davant les 2.061 del mateix mes del
2014, segons l’Institut Nacional
d’Estadística. D’aquesta manera,
s’acumulen 15 mesos consecutius de creixements. En total, es
van prestar 304,5 milions d’euros, un 10,85% més, el que va
situar l’import mitjà per hipoteca
en els 119.640 euros. Respecte
el mes anterior, les hipoteques
s’han reduït un 25,3%. Al conjunt de l’Estat, es van formalitzar
19.272 hipoteques a l’agost, un
25,8% més respecte el mateix
mes del 2014 i un 11,9% respecte el juliol d’enguany. En quant
a l’import, s’ha enfilat fins als
2.010 milions d’euros, un 26,5%
més. Les 2.545 hipoteques signades suposen el millor mes
d’agost dels darrers dos anys.

EL PRESENTE DE LA CONSTRUCCIÓN
Infórmate de nuestra formación BIM dirigida a empresas constructoras,
contratistas, promotoras, autónomos y profesionales del sector, en materia
de rehabilitación, obra pública o edificación.

PRÓXIMA APERTURA
Centro de formación y sede en Badalona

Síguenos en:

93 221 33 53

catalunya.fundacionlaboral.org
comercialcatalunya@fundacionlaboral.org

CULTURA

Tots els accents del català a un cicle
musical a Cal Massó i al Bartrina
Durant el mes de novembre hi actuaran artistes com Feliu Ventura, Gemma
Humet, David Carabén, Judit Nedderman o Xarim Aresté
La segona edició del Cicle Accents
de pop, rock i folk en català reunió
a 15 artistes i grups musicals procedent de tots els territoris i amb tots
els accents dels Països Catalans a
Reus entre els dies 7 i 28 de novembre en actuacions que tindran
lloc principalment a Cal Massó i
també al Teatre Bartrina. Amb l’impuls d’Empenta Cultural i del Centre d’Art Cal Massó desfilaran per
la ciutat de Reus alguns dels noms
que s’han consolidat en el panorama català dels últims anys com
ara David Carabén –líder de Mishima- amb el seu projecte més personal que presentarà al Bartrina el
dissabte 28 de novembre i que posarà el punt i final a l’Accents i Feliu Ventura, el músic de Xàtiva,que
actuarà acompanyat del Xerramequ
i els Aborígens en el seu particular
homenatge a Ovidi Montllor la nit
del 27 de novembre al Bartrina.
El flixanco Xarim Aresté, que va actuar a Cal Massó fa dos anys, torna
al mateix escenari molt més consolidat i popular en part gràcies a la
col·laboració amb Gerard Quintana
en algunes gires. Ara arribarà en solitari la nit del dissabte 7 de novembre per presentar el disc ‘la rosada’.
La nit l’obrirà la veu potent de la
vallenca Laia Bastús, una cantautora que viu a Madrid i que presentarà les seves cançons on barreja folk

Amb l’impuls d’Empenta
Cultural i del Centre d’Art
Cal Massó desfilaran per
la ciutat de Reus alguns
dels noms que s’han
consolidat en el panorama
català dels últims anys
amb rock i blues.
Els barcelonins Bremen i els tarragonins Ràdio Carbó oferiran un
concert on es barrejarà el pop-rock
amb aires country dels primers amb
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la proposta minimalista dels segons
el divendres 13 de novembra a les
21.30h.
A l’endemà -14 de novembre- li tocarà el torn a la càlida veu de la
terrassenca Gemma Humet, una de
les veus amb més projecció de Catalunya que arriba per primer cop a
Reus amb el seu duet per presentar-nos el seu primer disc Si canto trist. L’acompanyarà el reusenc
Sílvio Álvarez, que també està presentant el seu primer disc i algunes
composicions noves.
El 20 de novembre a les 21.30h,
l’Accents tindrà dos artistes molt
particulars. Des de la Garriga però
resident a Reus des de fa anys actuarà en solitari Xavi Ciurans, cantant
de Gertrudis i La Colònia, amb el
seu projecte personal. Des de l’Empordà, de Verges, tindrem a Carles
Ribot, amb l’estrena de cançons del
seu proper disc.
La darrera actuació
El darrer concert de l’Accents a Cal
Massó serà la nit del 21 de novembre amb una altra de les grans veus
femenines de Catalunya, la barcelonina Judit Neddermant amb les
cançons del seu primer disc ‘Tot el
que he vist’. Obrirà la nit les peces
d’Anòxia, el disc de Jordi Montáñez,
cancó amb missatge reivindicatiu i
compromís polític.

PROMOCIÓ DE CIUTAT

Gaudi, Modernisme i compres,
eixos de la promoció de Reus
L’Agència Reus Promoció ha presentat les línies estratègiques que es marca
pels propers quatre anys amb la projecció de Reus com a objectiu principal
La regidora de Projecció
de Ciutat i presidenta de
l’Agència Reus Promoció,
Montserrat Caelles al consell general de l’agència
les línies estratègiques que
l’entitat es marca pels pròxims quatre anys amb la
projecció de la ciutat com a
objectiu principal. D’acord
a les directrius del Pla estratègic de Comerç i Turisme per a la ciutat de Reus
-elaborat per la Universitat
Rovira i Virgili per encàrrec
de l’Ajuntament i amb la
complicitat del sector comercial i turístic local-, Reus
Promoció planifica un programa d’actuació per consolidar el lideratge comercial de la ciutat al conjunt
de Catalunya a partir de la
projecció coordinada dels
recursos comercials, turístics, culturals, d’hoteleria,
restauració i de patrimoni.
Reus Promoció planteja un
posicionament estratègic de la ciutat que identifiqui Reus amb tres
idees: Ciutat de compres, la marca Gaudí i el patrimoni Modernista. L’objectiu és assolir la promoció
global de la ciutat, a partir del treball intern conjunt i integrador amb
la resta de regidories i serveis de
l’Ajuntament; i del treball extern,
amb la col·laboració entre sector
públic i privat, i la continuïtat de les
comissions sectorials de comerç,
restauració, mercats.
La principal novetat de la planificació estratègica de l’agència pels
pròxims 4 anys és l’articulació dels
objectius a través de la Taula de
Projecció de Ciutat, un òrgan de

participació de nova creació
que integrarà representants
tant públics com privats.
La promoció externa de la
ciutat es planteja continuar
sota el paraigües de l’Aliança Turística de la Costa
Daurada que Reus té firmada amb els municipis de
Salou, Cambrils i Vila-seca
La Pineda, que permet posicionar-se en el mercat
estatal i internacional amb
una oferta complementària,
diversificada i competitiva.
Aquesta col·laboració no
exclou buscar altres complicitats en el territori com
amb la comarca del Priorat,
entre altres territoris.

L’objectiu és assolir la
promoció global de la
ciutat, a partir del treball
intern conjunt i integrador
amb la resta de regidories
i serveis de l’Ajuntament;
i del treball extern, amb la
col·laboració entre sector
públic i privat
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Actuacions
Per àmbits de gestió,
l’Agència Reus Promoció es
planteja les línies d’actuació estratègica següents:
A nivell comercial es vol prioritzar el comerç com a principal recurs d’atracció de la ciutat,
recuperar el client comarcal i buscar
l’encaix i la interacció amb la Fira
Centre Comercial. En turisme es vol
aprofitar les noves oportunitats del
territori (creixement de Port Aventura, Ferrari Land, etc…); potenciar el
mercat català de proximitat potenciant el turisme de cap de setmana
i explorar nous mercats emergents:
orient, repúbliques exsoviètiques,
etc. En quant a patrimoni es vol
incrementar encara més la qualitat
de la visita i el grau de satisfacció
del visitants del Gaudí Centre, Casa
Navàs, Institut Pere Mata, Ruta del
Modernisme, Ruta Gaudí, Ruta dels
Orígens del Vermut.

COMERÇ

………………………………………………………………………………

ExproReus tanca
les portes amb
la satisfacció per
l’activitat generada
Durant els cinc dies han estat milers
les persones que han passat per la
fira multisectorial del Tecnoparc

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

La Fira de Fires, exproReus, va tancar les portes amb
balanç satisfactori pel que fa a l’activitat generada durant els cinc dies que va durar. Així, en els primers contactes realitzats amb els expositors s’ha pogut copsar
una percepció de millora en l’activitat comercial, en la
línia del context econòmic actual de certa recuperació
econòmica. En aquest sentit, l’automoció ha tingut enguany un paper destacat i no només ha comptat amb
més marques sinó que també amb un gran nombre de
presentacions de vehicles, un fet que els visitants han
valorat molt positivament.

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

Pel que fa a la gastronomia, l’oferta s’ha concentrat
bàsicament a la zona del Tasting Village. Aquest espai,
que compta amb una vintena d’expositors, ha tingut
una molt bona afluència de públic i en moments puntuals dels dies de més afluència ha arribat a quedar-se
petit.
El president del Comitè Executiu de firaReus, Isaac
Sanromà, ha destacat «el dinamisme de les empreses
expositores de la fira, que en molts casos han buscat
activitats complementàries a la seva presència als estands i han programat activitats aconseguint així un
doble objectiu: captar l’atenció dels visitants i també, indirectament, convertir exproReus en una fira més
participativa i adaptada a les demandes actuals dels
visitants».
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OCI

Nou rècord de participants a la
Ganxet Pintxo de Tardor
La ruta es podrà seguir del 5 a al 15 de novembre a facebook, twitter, a la
pàgiona web, a l’APP de Gastronosfera i estrena l’aplicació Layar
La Ganxet Pintxo de Tardor, a la
pràctica la novena edició de la ruta
de tapes de Reus, assolirà un nou
rècord de participants. En concret
es presenten les creacions gastronòmiques de 68 establiments de
la ciutat. Una xifra que serveix per
donar resposta a l’altíssima demanda existent per participar de la ruta.
Aquests establiments únicament
han d’estar associats a la Cambra
per poder participar de la ruta de
tapes de la ciutat de Reus. La Cambra i Estrella DAMM, d’acord amb
el conveni subscrit l’any passat,
fan possible que els establiments
formin part de la ruta a cost zero,
gaudint, d’aquesta manera, dels
avantatges promocionals d’un esdeveniment de referència pel sector
de la restauració.
La ruta també reedita, per tercer
any consecutiu, la col·laboració
amb la DOP Siurana. La Ganxet
Pintxo coincideix amb la celebració
de la festa de l’oli nou i aquesta
circumstància s’aprofita per donar encara més protagonisme a la
nostra DOP. D’aquesta manera, l’oli
Siurana amanirà totes les tapes i,
a més, formarà part dels elements

de promoció d’una ruta que sempre
ha estat especialment sensible amb
els productes locals de qualitat com
és el cas de l’oli. Cal recordar que
el passat 13 d’octubre la DOP va organitzar un taller pels restauradors
per conèixer i optimitzar l’us de l’oli
d’oliva a la cuina.
La vessant solidària també serà present en aquesta edició de la Ganxet
Pintxo reeditant la col·laboració que
l’any passat es va establir amb el
Banc de Sang de l’Hospital de Reus
per aconseguir incrementar les re-

Germandat de Sant Antoni de Pàdua i
Confraria de Nostre Pare Jesús a la Columna
DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR

serves. Una campanya que va superar totes les expectatives amb més
de quatre-centes donacions.
Com és habitual, els que vulguin fer
la ruta tindran a la seva disposició
la guia en suport paper, anomenada
ganxeta. S’han editat 30.000 guies
que reprodueixen les 68 tapes. Al
revers hi ha el plànol de la ciutat
amb la localització de cada establiment. La ganxeta també es podrà
descarregar des de la pàgina web
www.ganxetpintxo.cat.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

Nom

C.P.

Domicili

Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc
Compte corrent
Signatura

Oficina

Dig. Control

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

EDICIÓ

TARDOR

2015

Regala Pintxos
Vine a provar un Hyundai
i emporta’t 10 Pintxos

Un pintxo amb
oli DOP Siurana,
és més pintxo!

Del 5 al 15 de novembre de 2015
Descarrega’t la
LAYAR app
i descobreix
la Ganxet Pitnxo
des d’una nova
realitat

