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El president de la Fundación Laboral de la Construcción a Catalunya, Joan Saltaulària,
assegura en una entrevista que publiquem en aquesta mateixa revista que la recuperació
econòmica en el sector de la construcció és més lenta del que tots desitjaríem, tot i insistir
que existeix aquesta recuperació.
El responsable de la FLC a Catalunya assegura que en aquest any s’ha tocat definitivament
fons i que l’inici de la recuperació és una evidència, tot i indicar que aquesta recuperació
no es tan ràpida com molts esperaven. Les dades que es tenen són bones: perquè el
sector porta registrant increments en el nombre d’afiliats a la Seguretat Social, en taxa
interanual, des d’octubre de l’any passat i a un ritme de creixement que ha arribat alguns
mesos a duplicar el que estan experimentant altres sectors de l’economia del nostre país.
Amb tot, es considera que encara queda pendent un important impuls és a les inversions
en obra pública, el que ha suposat, entre altres aspectes, que la indústria del ciment no
s’hagi enlairat encara com s’esperava.
Precisament a Reus aquest mes de novembre ha entrat en funcionament, tot i que amb
molt d’endarreriment, la nova biblioteca Pere Anguera. També en algunes poblacions de
la comarca l’obra pública comença a posar-se en marxa, com ara a l’Hospitalet de l’Infant
en unes setmanes començaran les obres d’un nou edifici amb un pressupost de 3 milions
d’euros, tal i com expliquem en aquesta mateixa revista. Esperem que aquest exemple es
vagi estenent pel territori.
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Obre les portes la nova
Biblioteca Pere Anguera
La Biblioteca Pere Anguera (cr. de
Joan Salvat Papasseit, 14) va obrir
portes al públic el dimecres, 18 de
novembre, com la segona de les
biblioteques municipals de Reus,

adherida també a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya.
L’alcalde, Carles Pellicer, el conseller
de Cultura en funcions, Ferran Mascarell, i el president de la Diputació,
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Josep Poblet, van assistir a l’obertura d’aquest nou servei així com
també ho va fer la vídua de l’escriptor Pere Anguera, Mercè Costafreda,
i d’altres autoritats locals i del món

ACTUALITAT REUS
senc es preserva a partir d’ara en
un espai específic del nou equipament i està a disposició dels investigadors que desitgin consultar-lo.
Entre els documents que s’hi poden trobar hi ha un important fons
historiogràfic sobre el període del
segle XIX i l’època contemporània,
especialitats del doctor Anguera.

La biblioteca neix amb
l’objectiu d’apropar els
serveis bibliotecaris
a la zona sud de la
ciutat i fomentar la
lectura i l’accés a la
informació com a eines de
creixement personal i de
transformació social, en
estreta col·laboració amb
les entitats de la zona

L’edifici, dissenyat per l’arquitecte Joan
Tous, combina les necessitats del programa
funcional amb les característiques del territori,
sense renunciar als principals elements de
l’arquitectura contemporània
de la cultura.
La nova biblioteca pública impulsada per l’Ajuntament de Reus deu el
seu nom a qui va ser doctor en Història Contemporània, professor de

la Universitat Rovira i Virgili i president del Centre de Lectura, Pere Anguera Nolla (Reus, 18 de novembre
de 1953 - 4 de gener de 2010). L’important arxiu de l’historiador reu-
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La biblioteca neix amb l’objectiu
d’apropar els serveis bibliotecaris a
la zona sud de la ciutat i fomentar
la lectura i l’accés a la informació
com a eines de creixement personal
i de transformació social, en estreta
col·laboració amb les entitats de la
zona.
La nova biblioteca té una superfície
total de 1.500 metres quadrats i una
capacitat per a 35.000 documents,
100 títols de diaris i revistes i 180
punts de lectura. Està pensada i
dimensionada com a biblioteca local i el funcionament i organització
tècnica i logística aprofitarà l’experiència dels 12 anys de funcionament
de l’altra biblioteca del Servei Municipal de Biblioteques de Reus, la
Biblioteca Central Xavier Amorós.
La Biblioteca Pere Anguera disposa dels següents espais a disposició del públic i dels investigadors:
taulell d’informació i préstec; espai
infantil i de lectura informal; Taller;
sala general (inclou els serveis informàtics i el fons àudiovisual); servei de diaris i revistes; sala d’actes

ACTUALITAT REUS

i el fons Pere Anguera. Precisament
la vídua de l’escriptor va assegurar
en la inauguració que el centre era
‘el reconeixement a la militància ciutadana” d’Anguera i va desitjar que
“els reusencs es facin seu l’espai” i
que “les persones que gestionin el
fons li donin l’empenta necessària
per fer-lo més visible”.
L’edifici
El nou edifici, situat a la zona de
Mas Iglesias de la ciutat, és obra
de l’arquitecte Joan Tous, en col·
laboració amb els Serveis Tècnics
Municipals d’Arquitectura, i combina les necessitats del programa funcional amb les característiques del
territori, sense renunciar als principals elements de l’arquitectura
contemporània. Destaca el contrast
assolit entre la visió exterior de
l’edifici i l’amplitud, la lluminositat i
la calidesa dels espais interiors i sobretot el gran finestral de la primera
planta, des d’on es pot admirar una
insòlita visió de la ciutat. El projecte
es va dissenyar en coordinació entre el Servei Municipal de Bibliote-

Dues imatges de l’interior de la Biblioteca Pere Anguera on es pot apreciar la lluminositat del nou equipament cultural.

ques i el Servei de Biblioteques de
la Generalitat de Catalunya.
Les obres de construcció i equipament de la nova biblioteca tenen un
pressupost total de 3 milions d’euros, que inclouen els treballs d’aca-
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bament de l’edifici, la urbanització
de l’entorn, l’equipament bàsic del
vestíbul general, la biblioteca infantil, les sales de préstec, els espais
de la primera planta, altell, magatzems, sales de revistes i polivalent,

ACTUALITAT REUS
la de reunions, la zona de catalogació, les oficines, el mobiliari i els
equips informàtics.
La nova inversió permetrà obrir
al públic la planta baixa i el fons
Pere Anguera, de dilluns a dijous
de 16:00 a 20:00 h i els divendres
de 10:00 a 14:00 h. És previst que
durant l’any 2016 puguin entrar en
funcionament els espais de la sala
general de la primera planta i del
soterrani. La nova biblioteca dóna
servei a una àmplia zona del sud
de la ciutat i s’afegeix a l’existència d’un altre equipament cultural
municipal en aquesta mateixa àrea
urbana, el Centre de la Imatge Mas
Iglesias. Aquest nou edifici s’ubica
a més en un entorn amb equipaments educatius molt propers, com
són la zona universitària de Bellissens, l’Institut Roseta Mauri i l’Escola Eduard Toda.
Els entrebancs
El passat mes de març es van reactivar els treballs per finalitzar i
obrir al públic la biblioteca, després d’uns anys de l’aturada de les
obres, de manera que el Govern de
la ciutat ha fet realitat el compromís
de finalitzar i obrir la biblioteca dins
l’any 2015. L’alcalde, Carles Pellicer,
va expressar la seva satisfacció
pel fet que finalment la Biblioteca
Pere Anguera sigui una realitat, va
recordar les dificultats que ha calgut superar en els darrers anys per
fer possible la culminació d’aquest
projecte i va animar la ciutadania i
els veïns del barri de Mas Iglesias
a fer-se seu i gaudir d’aquest nou
equipament públic.
De fet, la Biblioteca Pere Anguera
és ja una realitat, encara que falten
alguns detalls, després de molts entrebancs des de que es va decidir
tirar endavant. Inicialment l’Ajuntament de Reus, a través del desaparegut i polèmic hòlding municipal
Innova, adjudicava les obres de la
Biblioteca Pere Anguera al març de
2010 a l’empresa Arias i Olivé SA,
amb un pressupost d’adjudicació
de més d’1,5 milions. Amb les obres
gairebé acabades, i quan només
quedava l’equipament interior, el

A la foto superior, detalls de la inauguració amb la presència del conseller Mascarell,
l’alcalde Pellicer i la vidua de Pere Anguera, Mercè Costafreda. A baix, dos detalls de la
Biblioteca.
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La nova biblioteca
pública impulsada per
l’Ajuntament de Reus
deu el seu nom a qui va
ser doctor en Història
Contemporània, professor
de la Universitat Rovira
i Virgili i president del
Centre de Lectura, Pere
Anguera Nolla, que va
morir a inicis del 2010
concurs de creditors de l’empresa
va interrompre la finalització de les
obres el 2011.
Amb el canvi de govern i l’arribada
de CiU i PP al poder, el consistori
va assegurar que no hi havia diners
per obrir la biblioteca i aquesta va
estar tancada i sense moviment
fins que l’alcalde Carles Pellicer,
després d’una intensa campanya
ciutadana reclamant l’obertura del
centre, va anunciar que el projecte es desencallaba injectant aquest
any 1.280.000 milions d’euros (on
s’incloïen el pagament del deute
pendent del tripartit i el sobrecost
de 193.000 euros, fruit dels despeses produïdes per la paralització de
les obres).
Aquesta quantitat, sumada als poc
més de 2 milions que en el seu dia
va pressupostar el govern de Pérez,
dóna la xifra dels 3 milions que ha
costat finalment el equipament. Ara
queda pendent l’obertura de la sala
general de la segona planta i els espais subterranis.

Dues imatges exteriors de la Biblioteca Pere Anguera, un projecte de l’arquitecte Joan
Tous, amb la col·laboració dels Serveis Tènics Municipals d’Urbanisme.
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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

L’Optimista
Números que no s’entenen
Isaac Albesa. Periodista
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- PORTES/REIXES
- VALLES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
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info@ruedacm.es
Pol. Ind. Agroreus C/ Cornudella de
Montsant, 35 43206 REUS
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

D’uns anys ençà se’m fa difícil no obrir
un mitjà de comunicació qualsevol, ja sigui un diari, una revista o una web, i no
trobar-me un estudi, un seguit de dades
o una anàlisi quantitativa de qualsevol
estadística que ha presentat un banc,
una associació, un departament o un
ministeri qualsevol. Els números generalment són ben clars, perquè una xifra
o una dada és igual aquí o a la Xina popular com diria Carod-Rovira. En tot cas,
el que no acabo de comprendre són les
interpretacions que analistes, periodistes o polítics en fan d’aquestes dades.
Fa unes setmanes hi van haver eleccions
al Parlament, unes eleccions que dos
mesos després només han servit per
demostrar la ineptitud d’una part important de la classe política catalana. Per
uns, 62 diputats eren una victòria clara,
per altres eren una derrota i per altres
ni carn ni peix. No cal dir que d’interpretacions en clau electoral del proper 20D
en tindrem per donar i per vendre.
Tampoc s’acaben d’entendre les dades
que mes a mes ens donen del nombre
d’aturats que tenim a casa nostra. Generalment llegim en el titular que, per
citar un exemple, ‘les comarques de Tarragona han creat 1.500 llocs de treball
en el darrer trimestre’. Però el problema arriba un cop es vol aprofundir en
aquesta xifra. Per uns aquesta quantitat

de nous llocs de treball és la millor dada
de la última dècada en el darrer trimestre; per d’altres significa un alentiment
de la creació de llocs de treball ja que
l’any anterior aquesta xifra pujava molt
més i, per últim, la xifra amaga que al
mateix temps s’han destruït 2.000 llocs
de treball. Quin misteri!
Tampoc acostumen a coincidir la interpretació de les dades al voltant de la
inflació o les vendes de cotxes nous
amb les quals els fabricants apareixen
regularment als mitjans de comunicació per tal recordar-nos que encara hi
ha concessionaris a les ciutats. No cal
dir que tampoc s’entenen la interpretació de les dades de venda de cases de
nova construcció, les hipoteques que els
bancs donen cada mes, les transaccions
d’habitatges de segona mà, les vendes
de terrenys, la quantitat de ciment consumit o l’infinitat de dades que no serveixen de gaire cosa si el que es vol és
amagar la realitat presentant una xifra
asèptica sense una interpretació clara i
encertada. Per aquest motiu i per tal de
poder-nos aclarir amb aquest ball de números, proposo a la URV la creació d’un
nou màster universitari d’interpretació
de dades en premsa. Al menys aquests
nous estudis serviran per fer pujar el número de matriculats a aquesta universitat, tot i que jo com que sóc de lletres
segurament no ho entendré.

CONTENIDORS
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ACTUALITAT GREMI

Dos detalls dels treballs realitzats per Antoni Sentís. Al costat,
l’autor, juntament amb Gregori Salvat, president del Gremi, i
Jordi Cabré, director de La Façana.

La Façana, en microtrencadís de rajola
Antoni Sentís ha fet una donació al Gremi de la Construcció del Baix Camp
del logotip de la seva revista que ell mateix ha realitzat
Antoni Sentís, fundador juntament
amb Miquel Vilella de la revista La
Façana, l’òrgan oficial del Gremi de
la Construcció del Baix Camp, ha fet
una donació a l’entitat del logotip
de la revista amb una tècnica decorativa que practica des de fa tres
anys. Als seus 75 anys, aquest professional es dedica a fer diverses
reproduccions amb la tècnica del

microtrencadís a partir de rajoles
que ell mateix es dedica a esmicolar.
Sentís va fer acte de lliurament
d’aquest obsequi al Gremi al president Gregori Salvat i al director de la
revista Jordi Cabré. Al mateix temps,
Sentís va aprofitar per mostrar part
dels treballs que ha realitzat en els
últims anys com són quadres de la

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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Sagrada Família de Gaudí, diversos
detalls del Temple de l’arquitecte
del Baix Camp i també altres peces
com la mascota del mundial de patinatge de Reus. Aquests quadres
necessiten una gran dedicació i
precisió i segons el mateix Sentís
ha explicat tarda entre dos mesos i
tres setmanes en la seva realització,
depenent de la seva dificultat.

L’especialista

20 anys de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals

Rossend Prats Carrera
Director Tècnic de Previntegral, S.L., Servei de Prevenció Aliè de riscos laborals
En aquestes dates s’han complert
vint anys de l’aprovació de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals a
Espanya; és un bon moment per a
mirar enrere i analitzar ja amb perspectiva històrica el que han donat
de si aquests vint anys d’una llei
que en aquell moment ens homologava com a país respecte als més
avançats de la Unió Europea.
Si ens quedéssim amb l’anàlisi freda
de l’evolució dels índex de sinistralitat des de l’any 1995, observaríem
que des de la publicació de la Llei,
no només la sinistralitat no es va
mitigar, sinó que va anar clarament
en augment fins l’any 2001. Això
s’explicaria, entre altres factors, perquè efectivament, no es va produir
una expansió de tècnics de prevenció a la gran majoria d’empreses de
l’estat fins l’any 2000-2001, paral·
lelament amb l’actuació inspectora
i assessora de les administracions
que també es va veure augmentada, i la dels propis sindicats. Des de
llavors, la sinistralitat ha anat baixant amb una clara caiguda entre el

Lluny de la fredor de les
xifres, molts de nosaltres
hem viscut la tristesa
i implacabilitat dels
sinistres laborals, fet
que ha anat contribuint a
prendre consciència sobre
una problemàtica que
té molt d’estructural en
una societat amb poc de
cultura preventiva
període comprés entre 2007 i 2012
degut clarament a la importantíssima crisi econòmica que hem viscut,
i encara estem vivint.
Lluny de la fredor de les xifres,
molts de nosaltres hem viscut la
tristesa i implacabilitat dels sinistres laborals en persones conegudes o desconegudes, amistats, família o en nosaltres mateixos, fet
que ha anat contribuint a prendre

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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consciència sobre una problemàtica
que té molt d’estructural en una societat com la nostra, amb poc de
cultura preventiva, i molt del viure
“al dia a dia” o a curt termini; la
prevenció de riscos laborals no es
pot entendre únicament com una
estratègia personal o empresarial a
curt termini.
El marc preventiu del que ens hem
dotat a Espanya en aquests anys té
una forta càrrega legislativa, s’ha
forjat a “cop de BOE”, fet de per
si necessari, però crec que al final
també ha suposat que es generessin entrebancs a la prevenció real o
sobre el terreny, donant pas a una
prevenció “de paper” o merament
formal per a cobrir l’expedient i evitar sancions, però que realment a
la pràctica no garanteix la seguretat
del treballador en el desenvolupament de la seva tasca. Si alguna
cosa hem aprés en tots aquests
anys és que la prevenció ha de
començar...i acabar dins la pròpia
empresa, passant pels assessors
externs que siguin necessaris (Ser-

L’ESPECIALISTA
veis de Prevenció, consultories, administracions, sindicats...), però no
serà prou efectiva sense la participació, implicació i integració de la
pròpia empresa.
Aquesta etapa “del paper” ha de
quedar, i està quedant enrere, ja
que en l’entorn econòmic tan competitiu en el que estem immerses
totes les empreses, la manca de
sinistralitat i absentisme en elles
no només és una garantia de continuïtat, sinó que també de competitivitat. Són nombrosos els estudis
econòmics que així ho corroboren,
però penso que només cal apel·lar
al sentit comú per a entendre que
això ha de ser necessàriament així;
sense una bona salut del treballador no hi pot haver competitivitat.
Vist d’on venim, i on estem, cap a
on hem d’anar, doncs, tots plegats
per a seguir avançant en aquest
àmbit?.
Per a respondre a aquesta pregunta, podem tenir en compte un dels
principis fonamentals del joc d’escacs: “quan tens un avantatge posi-

cional o material, ni que sigui petit,
simplifica la posició per a arribar a
un final guanyador”.
És cert que hi ha hagut algunes
iniciatives
legals
en
aquest
sentit, però crec que no han
reeixit; igualment, caldria canviar
determinats aspectes normatius i
sectorials.
Elements clau
Hi ha elements clau sobre la taula que cal resoldre en un futur no
llunyà, i adaptar-los a la nova i fu-

Un cop passat el repte
d’assentar les bases de
la prevenció de riscos
laborals en aquest país,
ara cal que aquesta arribi
fins a l’últim racó de
qualsevol lloc de treball,
d’una manera ràpida,
efectiva i real
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tura realitat, que no té res a veure
amb la que hi havia fa vint anys.
Per citar-ne només alguns, seria
la formació en matèria preventiva
dels treballadors (cal plantejar-se
com resoldre la necessitat d’immediatesa de la realització de la
mateixa, modalitats possibles per
executar-la, etc.), especialització
sectorial dels Serveis de Prevenció
Aliens, voluntarietat o no de reconeixements mèdics en determinats
llocs de treball o tasques, o bé com
afrontar un dels riscos presents i futurs com són els que tenen a veure
amb aspectes psicosocials (estrés,
depressió, assetjament, etc...).
En conclusió, doncs, un cop passat el repte d’assentar les bases de
la prevenció de riscos laborals en
aquest país, ara cal que aquesta arribi fins a l’últim racó de qualsevol
lloc de treball, d’una manera ràpida, efectiva i real. Els temps de la
realitat virtual han quedat enrere,
ara vivim la realitat en “temps real”.
Ens hi va la nostra salut, i la de les
futures generacions.

ENTREVISTA: JOAN SANTAULÀRIA I SEGURA. President Fundación Laboral de la Construcción Catalunya
Es pot dir que s’ha acabat la crisi?
Sembla que els indicadors principals de la indústria de la construcció i afins així ho demostren. Crec
que l’any passat ja es va tocar fons
i el 2015 s’ha iniciat una lleu recuperació, més lenta del desitjat.
Quins són els indicadors que demostren la fi de la crisi o l’inici de
la recuperació?
Pràcticament tots: el preu de l’habitatge sembla que ja va tocar fons
i ha començat a pujar lleument
aquest any, segons dades de l’INE
i del Ministeri de Foment. Això a la
seva vegada, ha dinamitzat el mercat immobiliari, que sobretot des
del segon trimestre d’aquest any ha
començat a revifar, amb un increment important de les operacions
immobiliàries de compra venda, un
augment de la concessió de les hipoteques. També s’ha començat a
reactivar el mercat del sòl, els visats d’obra nova... No obstant això,
encara queda molt per fer. El nostre sector és un sector d’arrossegament, tant pel que fa als subsectors
del mateix com cap a altres sectors.
Quan un factor es mou, solen moure’s tots. On encara queda pendent
un important impuls és a les inversions en obra pública, el que ha suposat, entre altres aspectes, que la
indústria del ciment no hagi enlairat
encara com s’esperava.
Des de la Fundació també s’ha notat
en alguna cosa la recuperació?
Doncs podem dir que sí perquè lògicament és molt sensible a l’evolució de l’ocupació. I la veritat és que
el sector porta registrant increments
en el nombre d’afiliats a la Seguretat Social, en taxa interanual, des

‘La recuperació és
més lenta del desitjat’

Joan Santaulària, president de la FLC a Catalunya.

d’octubre de l’any passat ia un ritme
de creixement que ha arribat alguns
mesos a duplicar el que estan experimentant altres sectors de l’economia del nostre país. Però a més,
a la Fundació Laboral tenim també
els nostres propis indicadors, que

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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ens adverteixen de com va el sector,
i on més ho hem experimentat és
en les xifres del portal Construyendoempleo.com, la borsa d’ocupació
on line del sector. Ja en el segon
semestre de 2014 vàrem notar un
lleuger ascens en el nombre d’ofer-

ENTREVISTA: JOAN SANTAULÀRIA I SEGURA. President Fundación Laboral de la Construcción Catalunya
tes i empreses que es registraven
al nostre portal, dades que s’han
vist reforçats notablement aquest
any 2015. El nombre d’empreses registrades en Construyendoempleo.
com en el primer semestre d’aquest
any s’ha incrementat en un 127%
respecte al mateix període de l’any
anterior.
La formació ha estat una alternativa
per als treballadors en atur durant
la crisi?
Sí, és clar que sí. Sempre partim de
la filosofia que els treballadors més
ben preparats i els més especialitzats són sempre els que arribaran
més lluny, i en una etapa de crisi,
aquest principi es reforça encara
més, ja que els millors solen tenir
més possibilitats de trobar una feina o de millorar en el que tenen.
Així que la formació s’ha convertit
en els últims anys en la millor alternativa per millorar en el professional. Sempre pensem que els que
estiguessin aturats i aprofitessin la
conjuntura per formar-se, almenys

‘El sector porta registrant
increments en el nombre
d’afiliats a la Seguretat
Social, en taxa interanual,
des d’octubre de l’any
passat i a un ritme
de creixement que ha
arribat alguns mesos a
duplicar el que estan
experimentant altres
sectors de l’economia del
nostre país’

sortirien reforçats de la crisi. I sabem que així està sent.
En què es formen més els treballadors de la construcció en l’actualitat?
Podríem dir que els Oficis i la formació en matèria de prevenció de riscos laborals sempre hi seran, però
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els objectius europeus 2020 estan
portant una sèrie de novetats enfocades a la rehabilitació energètica,
que es concreten en noves metodologies que estan sent implantades a
passos de gegant en tota la cadena
de comandaments i estaments del
sector de la construcció, com el BIM
o el LEAN... Això ha provocat unes
necessitats formatives que ja estem
oferint i cobrint des dels nostres
centres de formació i que molt aviat podrem oferir des de la nostra
nova seu i nou centre de formació
de Badalona.
Quines perspectives es tenen per
al sector de la construcció per als
propers anys?
Les prediccions més recents fetes
per Euroconstruct semblen avalar
un procés de recuperació del nostre
sector, amb xifres a l’alça molt esperançadores, Així, la xarxa europea
vaticina que el sector de la construcció creixerà a Espanya aquest
any un + 2,5% , un + 4% el 2016 i
un + 5,5% en 2017.

BAIX CAMP

Adjudicades les obres de la Casa
de la Cultura de l’Hospitalet
L’encàrrec d’aquest nou equipament se l’ha endut Acsa Obras e
Infraestructura SAU per un import de 2’8 milions d’euros
Les obres de construcció de la Casa
de la Cultura, el nou equipament
públic municipal que acollirà els
mitjans de comunicació municipals,
el Casal d’Entitats i el Casal de Joves a l’Hospitalet de l’Infant, s’han
adjudicat a l’empresa Acsa Obras e
Infraestructuras SAU, per un import
de 2,8 milions d’euros i un termini
d’execució de 20 mesos. Aquesta
empresa s’ha compromès a destinar
500.000 euros en concepte de millores.
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant va aprovar-ne l’adjudicació el dimecres 25
de novembre, amb els vots a favor
del PSC, ERC, la FIC i PP i l’abstenció de CiU.
La previsió és que aquest nou equipament es comenci a construir a finals d’any, al solar ubicat al carrer
Escoles,12. Tal com el passat 29 de
juliol va ratificar el Ple a proposta
del departament de Serveis Tècnics
i dels mitjans de comunicació municipals, una de les sales destinades
als mitjans de comunicació municipals durà el nom de José Maria Muriente Preciado “Chema”, en homenatge a un dels fundadors de Ràdio
l’Hospitalet de l’Infant i treballador
del consistori que va morir el passat mes de maig.
Serà un edifici de planta baixa i
dues plantes pis, amb una porció

Maqueta del nou edifici que es construirà a l’Hospitalet de l’Infant.

L’edifici projectat serà
molt eficient pel que
fa al consum d’energia
i emissió de diòxid de
carboni a l’atmosfera, ja
que obté una Qualificació
Energètica Classe A, que
és la màxima qualificació
possible, gràcies en
part als materials
utilitzats, l’eficiència de
les instal·lacions i la
incorporació de geotèrmia

de planta soterrani. Tindrà forma de
‘u’ i generarà un espai lliure exterior,
a mode de plaça, oberta cap al carrer de les Escoles, on estarà ubicat
l’accés principal.
El nou equipament disposarà d’una
superfície construïda de 1.800 m2:
els mitjans de comunicació municipals ocuparan part de la planta
baixa i part de la planta primera; el
Casal de Joves, la resta de la planta
primera; i el Casal d’Entitats comptarà amb cinc locals independents a
la planta segona.
A la planta baixa hi haurà, a més,
uns espais d’ús general, com són
una sala polivalent, una sala taller
i una aula d’assaig; i a la planta
soterrani, cinc petits magatzems i
un espai per a les instal·lacions de
l’edifici.

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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REUS

La Cambra de Reus vol l’estació
projectada al sud de l’aeroport
La institució cerca el consens del territori i vol sumar adhesions al seu
manifest per lliurar-lo a la ministra de Foment abans del 20-D
La Cambra de Reus vol reactivar el
projecte de l’estació intermodal del
Camp, projectada al sud de l’aeroport. La institució reivindica que la
infraestructura és imprescindible
pel seu gran valor estratègic i, també, per impulsar l’activitat de l’aeroport.
La institució empresarial ha presentat el manifest que vol lliurar a
la ministra de Foment, Ana Pastor,
abans de les eleccions del 20-D, en
què es mostra disposada a acceptar
un projecte ajustat a l’actual conjuntura econòmica. L’estació es va
adjudicar el 2009 per 54,7 MEUR,
però no es va acabar construint per
la crisi. La Cambra demana la unitat
del territori, per la qual cosa farà arribar el text al conjunt de la societat
civil, institucions, entitats i partits
polítics, perquè s’hi sumin.
Ara que veiem que s’està sortint de
la crisi i que s’estan reprenent altres projectes que s’havien aparcat,
ens preocupen les informacions que
apunten a una paralització definitiva
del projecte, ha manifestat el president de la Cambra, Isaac Sanromà.
La institució econòmica pretén que
l’estació intermodal central deixi
d’estar en via morta i que Foment
es comprometi a tirar-la endavant
per tal de millorar les prestacions i
les possibilitats de transport amb la
connexió entre el Corredor del Me-

Isaac Sanromá, a la dreta, en la presentació del manifest

La Cambra de Reus
considera que la seva
postura és generosa
amb el ministeri perquè,
donada la situació
econòmica actual,
acceptaria reduir els
costos del projecte inicial
-adjudicat per més de 54
MEUR- fins a la meitat.

diterrani i la línia del TAV MadridBarcelona-Frontera francesa.
La Cambra de Reus considera que
la seva postura és generosa amb el
ministeri perquè, donada la situació
econòmica actual, acceptaria reduir
els costos del projecte inicial -adjudicat per més de 54 MEUR- fins a
la meitat. Les obres s’havien d’iniciar el 2010 i estar enllestides l’any
2012, però el projecte va quedar
aparcat. Ens interessa que hi hagi
l’estació perquè, sinó, veurem passar el tren sense poder-lo agafar.
És una oportunitat que no podem
perdre, ha insistit el màxim responsable de l’ens.

Especialites en reformes
i manteniments

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

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

C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
43206 REUS
Telf.- 977.326.179
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MACROECONOMIA

El PIB creixerà a Catalunya enguany
el 3’3% segons el BBVA
Entre el 2015 i el 2016 es podrien crear 170.000 llocs de treball i fins el
2020 no es podrà recuperar el nivell d’ocupació d’abans de la crisi
L’economia catalana s’està desaccelerant el tercer trimestre i ha obligat
a revisar a la baixa en una dècima
la previsió de creixement del PIB
de Catalunya per aquest any que
se situa ara en el 3,3%, segons el
servei d’estudis de BBVA Research.
De cara a l’any vinent, la previsió se
situa en el 2,4%, una dècima més
que l’anunci del juny passat.
Amb aquest creixement, l’economia
catalana crearà 170.000 llocs de treball entre el 2015 i el 2016 cosa que
deixarà la taxa d’atur a finals del
2016 en l’entorn del 15%, lluny de
la taxa d’atur que registren les principals economies europees. El BBVA
preveu que amb aquest ritme fins el

2020 no es podrà recuperar el nivell
d’ocupació d’abans de la crisi.
El ritme de creixement del primer
semestre d’aquest any, impulsat per
les exportacions i la demanda domèstica, s’ha reduït durant els primers mesos de la segona part de
l’any tant per factors exògens de
l’economia catalana com per la mateixa taxa de creixement de la demanda interna, que tot i créixer no
ho està fent al ritme que registrava
durant la primera part de l’any.
Tot i això, el servei d’estudis del
BBVA Research pronostica que
aquest escenari expansiu es mantindrà recolzat en els mateixos elements interns i externs que el pri-

mer semestre. Amb aquest escenari,
el BBVA ha rebaixat una dècima la
previsió de creixement del PIB que
va anunciar el passat mes de juny
i ara l’ha situat en el 3,3% per a finals d’any, mentre que el pronòstic
del PIB per a l’any 2016 l’ha incrementat en una dècima, fins el 2,4%.
I la independència?
En relació amb el procés d’independència on està inmers Catalunya i
els seus eventuals efectes sobre
aquestes previsions de creixement,
Rafael Doménech va destacar la ‘’dificultat’’ per calcular aquest nivell
d’incertesa que pot suposar aquest
procés.

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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MACROECONOMIA

El Baix Camp lidera el creixement
segons Catalunya Caixa
La de Tarragona va ser l’única demarcació catalana on l’àmbit de la
construcció va registrar un augment d’activitat en el darrer any
La demarcació de Tarragona va sortir de la recessió el 2014 i va tancar amb valors de creixement del
0,05%, segons l’Anuari Econòmic
Comarcal 2015 de Catalunya Caixa.
De fet, el territori es va quedar a la
cua en termes d’avenç de l’activitat, ja que Catalunya va créixer un
1,5% de mitjana. El Camp de Tarragona (1,1%) va sostenir el creixement gràcies als bons resultats del
sector manufacturer, mentre que el
mal any energètic va perjudicar les
Terres de l’Ebre (-2,38%). La Ribera
d’Ebre, la Terra Alta i el Tarragonès
van ser les comarques amb pitjor
dinàmica a nivell català i amb un
valor afegit brut (VAB) negatiu,

mentre que el Baix i l’Alt Camp van
assolir els millors registres de la demarcació.
Segona recessió
L’any passat vam deixar enrere la
segona recessió, iniciada el 2011, i
enguany serà el de la consolidació
de la millora. Així de contundent es
va mostrar a Tarragona el catedràtic d’economia aplicada de la UAB,
Josep Oliver, durant la presentació
de l’Anuari Econòmic 2015 de CatalunyaCaixa, que revela que l’economia de la demarcació va tornar a
créixer el 2014, per primer cop en
tres anys, però que ho va fer a un
nivell molt inferior al de la resta de

Catalunya, amb un increment del
valor afegit brut (VAB) de tot just
el 0,05%.
La de Tarragona va ser l’única demarcació on l’àmbit de la construcció va registrar un augment d’activitat, de l’1,24%, tot i que el nombre
d’habitatges va tocar fons, segons
Oliver, amb tan sols 226 unitats
-davant les 24.833 del 2006-, i el
nombre d’afiliats al sector va seguir
caient. Per tipus d’activitat, l’any
passat va destacar l’augment de
prop del 5% de la finalització d’edificis i la rehabilitació, sobretot pel
pes del Camp de Tarragona. Malgrat
tot, el sector acumula una davallada
de més del 30% des del 2010.

servei total a la construcció
forjats
ceràmica tradicional
materials d’unió
servei camió-grua

paviments
revestiments
reforma integral
de cuina i bany

Carretera de Cambrils a Reus, Km. 3
43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. 977 850 840 Fax 977 768 356
info@gero10.com

19

novembre 2015

TECNOLOGIA

L’Ajuntament de Reus posa en
marxa un nou servei de cita prèvia
Aquest nou servei informa des d’un únic espai a www.reus.cat de tots
aquells tràmits que pot fer la ciutadania i que requereixen cita prèvia
que cada vegada són més
els tràmits que la ciutadania pot realitzar via telemàtica.
El servei de cita prèvia inclourà tràmits fixes, que es
poden realitzar en qualsevol moment, i tràmits periòdics, subjectes a termini,
que es publicaran segons
el calendari. Actualment,
els tràmits vigents són:
l’empadronament; Targeta
Daurada i d’autobús urbà
gratuït; i Informe municipal d’adequació d’habitatge i del grau d’integració.

L’Ajuntament de Reus ha
habilitat un servei de cita
prèvia a la seu electrònica del portal web municipal www.reus.cat per
l’atenció de la ciutadania
que demani ser atès a
les seves oficines d’atenció per realitzar tràmits.
Aquest nou servei informa des d’un únic espai de
tots aquells tràmits que
pot fer la ciutadania i que
requereixen cita prèvia.
El servei, que fins ara únicament es podia realitzar
via telefònica, s’ha incorporat al
portal web de l’Ajuntament donat
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EMPRESES

Importants beneficis de Ciments
Molins, impulsat pel mercat exterior
El grup cimenter ha guanyat 41’9 milions durant els nou primers mesos de
l’any i retalla pèrdues un 47% fins als 9 milions
El grup Ciments Molins ha guanyat
41,9 milions d’euros durant els nou
primers mesos de l’any, un 37,6%
més que en el mateix període de
l’any passat. Les societats de l’estat
espanyol van retallar les pèrdues
un 47% fins als 9 milions d’euros.
Així, els beneficis vénen impulsats
pels mercats exteriors, on el grup
va guanyar 51 milions d’euros, un
7,5% més.
Segons Ciments Molins, totes les
companyies participades dels mercats internacionals van tenir un
‘excel·lent comportament’ excepte
les ubicades a Tunísia. Fonts de
l’empresa han destacat els bons resultats registrats a Mèxic i l’Argentina, on s’ha augmentat la facturació
un 26% i un 46,8% respectivament.
La facturació del grup amb seu a
Sant Vicenç dels Horts va augmentar un 21,8% amb respecte els nou
primers mesos del 2014, arribant

van duplicar els beneficis abans
d’impostos i amortitzacions (Ebitda), arribant als 9,9 milions d’euros.
Tot i això, els resultats nets van ser
negatius i es van registrar pèrdues

als 473 milions d’euros. Les vendes
a l’estat espanyol es van mantenir
en ‘nivells similars’ que l’any passat, segons ha dit la companyia a
través d’un comunicat. L’increment
del consum de ciment e
n un 8,8% a Catalunya i en un
4,8% a Espanya en el tercer trimestre del 2015 no ha estat suficient perquè les societats del
grup Molins deixessin de tenir
pèrdues, si bé les han suavitzat.
Les companyies estatals del grup
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de 9 milions d’euros. A l’estat espanyol, Ciments Molins té un 100% de
Ciments Molins Industrial (que té un
36,73% d’Escofet), un 98,94% de
Promotora Mediterranea 2, un 100%
de Propamsa, un 33,33% de Portcemen i un 100% de Prefabricaciones
y Contratas.
A l’estranger
A més d’Espanya, Ciments Molins
desenvolupa la seva activitat a l’Argentina, Uruguai, Mèxic, Bolívia, Tunísia i Bangladesh i ho fa a través
de diverses societats a les quals té
participació: Cementos Avellaneda
(Argentina), Cementos Artigas (Uruguai), Corporación Moctezuma (Mèxic), Itacamba Cemento (Bolívia),
Sotacib (Tunísia) i Surma Cement
(Bangadesh). El resultat d’explotació del grup va arribar als 19 milions
d’euros, un 2% més que en el tercer
trimestre del 2014.

PROJECTES

Melco renuncia a una de les
llicències de casino a BCN World
El complex projectat al costat de Port Aventura disposarà d’un màxim de
tres casinos en lloc dels quatre previstos per la Generalitat
Melco només optarà a una de les
dues llicències de casino a què aspirava en el projecte conegut anteriorment com BCN World. L’empresa
va comunicar a la Generalitat que
havia dissolt la societat BCN IR 2,
creada conjuntament amb Veremonte, amb la qual cosa el projecte passarà a tenir un màxim de tres casinos en lloc dels quatre previstos
per l’executiu català. El grup xinès
es manté preseleccionat per obtenir una llicència en solitari i, segons
la comunicació feta a la borsa de
Hong Kong, hi segueix interessat i,
fins i tot, ha estat explorant la viabilitat de cooperar amb altres aspirants prequalificats. A més del grup
xinès Melco, els altres aspirants són
Hard Rock i Grup Peralada.
Segons va avançar el diari ‘El País’,
en la comunicació al regulador de
Hong Kong, l’empresa no detalla
els motius de la dissolució de la
societat impulsada amb Veremonte.
L’empresa d’Enrique Bañuelos va
anunciar al juny que renunciaria al
projecte, tot i que n’havia estat la
seva impulsora inicial. Malgrat tot,
Melco segueix interessada a participar en la segona fase del concurs.
La companyia xinesa creu que el
mercat del joc espanyol presenta
una oportunitat única amb bases

Un dels casinos del grup Melco a Macau.

El grup xinès es manté
preseleccionat per obtenir
una llicència en solitari i
juntament amb els altres
aspirants: Hard Rock i
Grup Peralada
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sòlides per convertir-se en un mercat de nivell mundial.
En aquest sentit, Melco esmenta els
bons nivells de visitants i d’ocupació turística de Barcelona; l’existència d’atractius turístics a la zona com
Port Aventura, un dels parcs temàtics més visitats d’Europa, amb uns
4 milions de visitants l’any; el creixent atractiu de la zona que envolta
el projecte, amb la previsió d’obrir
Ferrari Land el 2016, o l’avantatge
que suposarà per a la companyia
esdevenir un postor únic.

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
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IMMOBILIÀRIA

Creen la primera plataforma de
‘crowdfunding’ immobiliari catalana
La plataforma, nascuda a les comarques de Girona, espera tancar el 2016
amb un volum de negoci d’entre 6 i 8 milions d’euros
Modernitzar el sector immobiliari i democratitzar-ne la inversió és
el que busca ‘The Crowd Estates’,
la primera plataforma online de
‘crowdfunding’ immobiliari de Catalunya. La iniciativa, impulsada per
emprenedors gironins, connecta
promotors i inversors per impulsar
la compra-venda d’actius immobiliaris. A les comarques gironines, la
plataforma ja ha finançat el primer
projecte a la Bisbal d’Empordà i en
té dos més en procés a Barcelona
i a l’Escala. Es tracta d’un sistema
de finançament i d’inversió exclusiu
per a immobles que va començar
als EEUU. La plataforma preveu tancar el 2016 amb un volum de negoci d’entre 6 i 8 milions d’euros. Ara
tenen uns 300 inversors registrats a
la plataforma i l’objectiu és arribar
als 500 abans que acabi l’any.
El portaveu de ‘The Crowd Estates’,
Óscar Trabazos, ha destacat que
l’objectiu és modernitzar el sistema de compra-venda de productes
immobiliaris tot eliminant els intermediaris, les entitats bancàries i els
comissionistes. El que es fa, segons
Trabazos, és el projecte més pur
perquè el promotor directament entra en contacte amb l’inversor final;
és un procés més net, més transparent i amb menys actors i més beneficiós per a les dues parts.
La iniciativa compta amb quatre

emprenedors al capdavant: Óscar
Trabazos, Josep Lluís de la Rosa,
Jordi Fernández i Lucas Sturm. La
plataforma es va començar a gestar a mitjans de 2014 i, des del
març d’aquest any, està en funcionament. Segons Trabazos, es basa
en els principis de l’economia col·
laborativa, l’accés a la informació i

Es tracta d’un sistema de
finançament i d’inversió
exclusiu per a immobles
que va començar als
Estats Units. La plataforma
preveu tancar el 2016
amb un volum de negoci
d’entre 6 i 8 milions
d’euros
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l’eliminació d’intermediaris en els
negocis que permet Internet.
El funcionament
A través de la plataforma, es finança una part del cost del projecte.
‘The Crowd Estates’ fa d’intermediari. ‘Tenim una base de dades de
diferents promocions d’obra nova,
lloguer o venda d’edificis i els analitzem i avaluem’, afirma Trabazos.
Els que tenen més possibilitats de
tirar-se endavant es promocionen
entre els inversors per aconseguir
el finançament. La plataforma estableix un temps límit per aconseguir
els diners. Durant aquest temps,
els futurs possibles socis es comprometen a aportar una part dels
diners requerits. Un cop aconseguit
l’objectiu, es constitueix una societat entre els inversors participants
per fer efectiu el projecte.

PROMOCIÓ DE CIUTAT

La ciutat tematitza el centre amb
el ‘Conte de Nadal de Reus’
La campanya nadalenca destinada a fidelitzar el comerç té un pressupost
de 240.000 euros i inclou també una pista de patinatge sobre gel
Reus va obrir les portes aquest divendres 27 de novembre el parc temàtic el “Conte de Nadal de Reus”
amb què s’ha tematitzat el centre
de la ciutat durant aquestes festes
de Nadal. La plaça de Prim i les façanes dels edificis que l’envolten
han estat l’escenari de l’espectacle
audiovisual, d’animació, llum, música i dansa, «L’arribada de l’esperit de Nadal», que va inaugurar 45
dies de campanya de Nadal i una
extensa programació de més de 400
atraccions i actuacions de carrer. El
pressupost de la campanya és de
240.000 euros segons l’alcalde Carles Pellicer.
L’espectacle ha estat un homenatge a les narracions infantils, amb
personatge de contes com follets,
ninfes i fades, que ha servit per invocar l’esperit de Nadal i anunciar
l’encesa de la il·luminació nadalenca dels carrers. Enguany per primera vegada, amb l’objectiu de donar
una continuïtat als carrers comercials del centre, s’han il·luminat arbres plantats en alguns carrers del
centre de la ciutat. A més, un total
de 20 carrers s’han engalanat amb
llums de Nadal, que s’encendran
fins el 6 de gener. La decoració de
la plaça del Mercadal també s’ha
afegit a la il·luminació nadalenca,
amb 12 estrelles il·luminades que
s’inflaran fins als 2 metres de diàmetre i que penjaran al centre de la
pista de gel.
Una versió de muntatge inaugural
de llum i música es podrà veure
amb un espectacle continuat que
es projecta de manera continuada a
la façanes del Teatre Fortuny, cada
tarda a la plaça de Prim de 18:00 a
21:00h fins el 4 de gener. La projecció s’iniciarà amb un passi del
“Conte de Nadal de Reus”, una breu

Una versió del muntatge
inaugural es podrà
veure amb un espectacle
continuat que es projecta
a la façana del Fortuny,
cada tarda de 6 a 9 fins el
4 de gener
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presentació en format de narració
infantil del parc temàtic de Reus.
Pista de gel
Aques divendres 27 de novembre
també s’ha estrenat la pista de patinatge sobre gel instal·lada a la plaça del Mercadal per l’Ajuntament i
el Tomb de Reus. Hi serà fins el 10
de gener.

EMPRESES

………………………………………………………………………………

Nous èxits de la
parella de paletes
de Construccions
Plana Ortoneda
La parella formada per Aleix Plana
i Vasile Safta ha obtingut el segon
premi a Palautordera i Vilobí d’Onyar

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

La parella de paletes de Construccions Plana Ortoneda formada per Aleix Plana i Vasile Safta ha obtingut
aquest mes d’octubre el segon lloc a la Trobada de
Paletes de Santa Maria de Palautordera i també el segon lloc al de Vilobí d’Onyar. Al primer concurs el jurat,
format pels mateixos participants, va considerar que
la parella formada per Josep Agustí, de Santa Maria de
Palautordera, i Jordi Perramons, de Tordera, habituals
en aquest tipus de concursos van ser els guanyadors
d’aquesta edició. Els concursants havien de construir
quatre arcs de costat amb un de superior. En aquesta
ocasió els paletes de Vila-seca van obtenir el segon
lloc pel jurat.
La plaça Poeta Marquina de Girona va ser el marc de la
17a edició del concurs de paletes que organitza la Unió
d’Empresaris de la Construcció (UEO). Els guanyadors
d’aquest tradicional i concorregut concurs van ser Ramon Oliveras i Josep Ribas, de Vilobí d’Onyar. En segon
lloc van quedar Aleix Plana i Vasile Safta, de Vila-seca
(Tarragonès).

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
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Col·laboreu amb
el Dinar Solidari
de Nadal!
Benvolguts amics:
Teniu una estoneta?, només us reclamem uns instants d’atenció que
poden servir per ajudar als més necessitats.
Al nostre entorn hi ha persones
que pateixen i que possiblement
mai haurien pensat que els tocaria
viure circumstàncies tan greus com
les que patim avui en dia. Però els
temps són especialment delicats i
de vegades la vida es capgira en revolts impossibles i fa que persones
hi quedin atrapades. No cal anarse’n lluny per trobar patiment, al
costat de casa nostra hi ha mares,
pares, avis i nens que ens agrairan
la nostra ajuda, una petita aportació els hi servirà de molt. Col·
laborem-hi !
Des de la Confraria i de la Germandat de Sant Antoni, conjuntament
amb el Gremi de la Construcció del
Baix Camp, us informem de la iniciativa del “Dinar Solidari”. Serà el
dissabte dia 5 de desembre, a les
13 h. a La Palma de Reus, el preu
és de 10 € i 5 € pels petits. És
el nostre compromís humanitari i

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

ens agradaria que us hi afegíssiu,
per això us demanem la vostra
aportació, tota ajuda és necessària.

La propera edició
d’aqusest dinar tindrà
lloc el proper dissabte 5
de desembre a La Palma
de Reus. El preu és de 10
euros i 5 pels petits

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

Si no hi podeu assistir i voleu fer
aportacions a través de la “fila
zero”, el donatiu és de 10 €. Els
tiquets els tenim al Gremi. Envieu-nos un mail si voleu número de
cte. per fer l’aportació.
Ajudem!, us preguem el vostre donatiu que només serà possible amb
la vostra voluntat.
Us agraïm d’antuvi la vostra participació, i us saludem ben cordialment.

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
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