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Tanquem un any, el 2015, que ha estat en general millor que el 2014. L’esperada recuperació sembla que comença a treure el cap per tot arreu, tot i que no és tot el ràpid
que espera un sector que en la última dècada ha viscut una autèntica davallada. Ara, els
ajuntaments certifiquen que hi ha consultes de promotors, bancs i particulars per tornar
a invertir a la ciutat de Reus i també als municipis del litoral les grues es tornen a veure.
Les dades també certifiquen aquesta recuperació: el sector de la construcció a l’Estat
espanyol repunta un 2,4% aquest 2015 per primera vegada després de sis anys llargs de
crisi i d’acumular caigudes de producció des de l’any 2008, segons una de les principals
conclusions de l’edició d’hivern de l’informe ‘Euroconstruct’. En l’informe, però, s’adverteix
que aquest repunt, en un sector tan castigat per la crisi, només es pot veure com ‘’un
primer pas en el lent procés de recuperació de la normalitat’’. Els subsectors que tiren de
la recuperació són la construcció d’habitatges i l’obra pública, que en aquest últim any
ha reactivitat la seva inversió pels cicles electorals d’eleccions municipals, autonòmiques
i generals.
Cal per tant, fer les coses amb cura i tranquil·litat per evitar noves ensopegades. Per
davant tenim 12 mesos per intentar aconseguir aquesta normalitat, tot i que la situació
d’ingovernabilitat de Catalunya i sembla que de l’Estat no ajuda als empresaris en aquest
propòsit, que esperem que ben aviat es capgiri.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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La construcció creix lentament el
2015 superant 6 anys de descensos
L’edició d’hivern de l’informe ‘Euroconstruct’ adverteix que el repunt del
2’4% del 2015 només és un ‘primer pas en el lent procés de recuperació’
El sector de la construcció a l’Estat
espanyol repunta un 2,4% aquest
2015 per primera vegada després
de sis anys llargs de crisi i d’acumular caigudes de producció des
de l’any 2008, segons una de les
principals conclusions de l’edició
d’hivern de l’informe ‘Euroconstruct’. En l’informe, però, s’adverteix que aquest repunt, en un sector tan castigat per la crisi, només
es pot veure com ‘un primer pas en
el lent procés de recuperació de la
normalitat’. Els subsectors que tiren
de la recuperació són la construcció
d’habitatges i l’obra pública, que en
aquest últim any ha reactivitat la
seva inversió pels cicles electorals
d’eleccions municipals, autonòmiques i generals.
En l’informe s’explica que el conjunt

Els autors de l’informe
adverteixen que
aquest increment de la
producció del sector de
la construcció no suposa
recuperar els nivells
d’abans de la crisi sinó
que en tot cas és un
primer pas d’un llarg
procés per recuperar la
‘’normalitat’’

del sector de la construcció tancarà
aquest any 2015 amb un creixement
del 2,4% i que aquest primer indicador positiu després de sis anys de
caigudes s’accelerarà fins el 4,4%
en el 2016. La recuperació en l’estat
espanyol es registra un any després
que al conjunt de la UE. Els autors de l’informe adverteixen que
aquest increment de la producció
de la construcció no suposa recuperar els nivells d’abans de la crisi
sinó que en tot cas és un primer
pas d’un llarg procés per recuperar
la ‘normalitat’.
Subsector residencial
Els subsectors que més tiren són
el sector residencial, el dedicat a la
construcció de pisos, on el repunt
de vendes comença a reduir signifi-
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ACTUALITAT SECTOR
cativament els estocs en zones urbanes de gran demanda de pisos.
Així, el sector residencial creix un
3,3% aquest 2015 i de cara al 2016
s’espera una forta acceleració amb
un creixement del 10%. Els autors
creuen que aquest fort creixement
es donarà en un entorn molt elevat
de manca d’oferta de pisos i amb
un nivell de vendes molt similar a
les que es registraven el 2011.
El subsector de l’obra civil i obres
públiques és l’altra activitat que impulsa aquest canvi de tendència en
l’agregat de la construcció. Aquest
ha estat un sector que s’ha vist
‘beneficiat’ pel llarg cicle electoral
d’eleccions municipals, autonòmiques i generals, que han disparat
l’activitat del sector públic. El 2014
el creixement va ser del 3,1% i per
aquest 2015 la previsió és d’un augment del 6%.
De cara a la previsió del 2016 els
autors tenen dubtes sobre com es
comportarà l’obra civil. L’evolució
estarà condicionada al resultat electoral. Tot i això, la previsió que fixa
‘Euroconstruct’ és d’un creixement
de l’1,6%. El subsector que no para
de caure és el de la construcció no
residencial i obres relacionades en
equipaments per a les empreses.
En aquesta activitat no ‘apareixen
signes convincents’ de creixement i
en tot cas si s’observa alguna activitat és en les ‘zones prime’, que
comencen a ser les que acumulen
més demanda en aquests primers
moments. Per el 2015 l’activitat
d’aquest sector es preveu que caigui un 4% i el 2016 es podria donar
el primer increment que els autors
preveuen que sigui del 3,5%.

El subsector de l’obra
civil i obres públiques
que s’ha vist ‘beneficiat’
pel llarg cicle electoral
d’eleccions municipals,
autonòmiques i generals,
que han disparat l’activitat
del sector públic

El subsector que no para
de caure és el de la
construcció no residencial
i obres relacionades en
equipaments per a les
empreses. En aquesta
activitat no ‘apareixen
signes’ de creixement

Creixement a l’alça de l’economia catalana
L’economia catalana va créixer un
0,9% entre el juliol i el setembre,
segons els càlculs definitius de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Inicialment, l’Idescat
havia estimat un increment del PIB
català del 0,8% però l’ha revisat
una dècima a l’alça. Per tant, Catalunya va créixer una dècima més
que el conjunt de l’Estat espanyol
(0,8%) durant el tercer trimestre.
Així mateix, l’institut estadístic
també ha millorat en una dècima
el creixement del tercer trimestre
en relació amb el mateix període

del 2014, i l’ha situat en el 3,7%.
És el creixement interanual més
elevat que ha registrat el PIB de
Catalunya des de finals de l’any
2006 i s’explica fonamentalment
per l’evolució de la demanda interna. El creixement intertrimestral
del segon trimestre va ser de l’1%,
així que durant el tercer trimestre
l’increment del PIB es va moderar
fins al 0,9%. Mentre a l’estat espanyol l’augment del PIB va ser del
0,8%, al conjunt de la UE es va
situar en el 0,4%.

SERRALLERIA DE FERRO I INOX
AUTOMATISMES I MANTENIMENTS
TOT TIPUS D’ENCÀRRECS:
Teulades i cobertes;
estructures i altells, façanes
i tancaments comercials,
portes de garatge,

portes d’accés a finca,
reixes, reformes integrals,
portes industrials, reformes
de lolt, reixes..

C/ ENERGIA, 4B - POL. IND LA DRECERA (LA SELVA DEL CAMP) T. 977 84 59 05 / 699 93 76 52 KPCM@KPCM.ES www.KPCM.es
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ACTUALITAT REUS

Reforma integral de la façana
d’uns apartaments turístics a Salou
Construccions Vinaixa executa el reforç estructural dels voladissos d’un
edifici amb més de 40 anys que presentava deficiències pel pas del temps
El sector de la reforma de vivendes
s’ha convertit en una gran opció per
la majoria d’empreses del sector
a casa nostra. L’empresa reusenca
Construccions Vinaixa SA fa tot just
uns mesos va acabar la reforma estructural de la façana i els voladissos d’un petit bloc d’apartaments a
Salou situat a tocar de l’estació del

ferrocarril d’aquesta localitat de la
Costa Daurada que ofereix una gran
quantitat d’edificis construïts a la
dècada dels 60 i dels 70 i que en
els propers anys caldrà reformar.
Pere Vinaixa ha estat el director
tècnic d’aquesta obra de reforma
a partir del projecte bàsic realitzat
per l’arquitecte Xavier Rollán. Es
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tractava de reformar per complet un
edifici destinat principalment a us
turístic que amb el pas del temps
s’havia malmès, amb uns voladissos que presentaven moltes mancances pel pas del temps.
L’edifici està format per una planta baixa més tres plantes de pis
de geometria regular. L’edifici es

EMPRESES

A l’esquerra, imatge de l’edifici de Salou completament restaurant per part de
Construccions Vinaixa. A la dreta es pot
veure una imatge de l’estat de la façana
previ a la reforma i a la part inferior un
detall de la tanca situada davant del carrer Carles Roig de Salou. FOTOS: ISAAC
ALBESA

Construccions Vinaixa SA
fou fundada l’any 1946
per Pere Vinaixa Valls,
convertint-se en una
empresa familiar que
s’ha anat desenvolupant
i creixent al llarg de tres
generacions

troba situat en sol urbà, en un solar de 543 metres quadrats de forma trapezoïdal. La façana sud-est
dóna al carrer Carles Roig, davant
la via del tren, amb una longitud
de 23’60 metres lineals. L’obra va
consistir en el reforç dels voladissos, executat correctament i d’acord
amb les prescripcions tècniques del
projecte. L’execució va anar a càrrec
d’una empresa homologada especialitzada en estructures metàl·liques
Sertec SL. Els operaris de Construccions Vinaixa van repicar totalment
els revestiments de l’edifici i es van
revestir de nou les façanes amb
morter monocapa. L’acabat del revestiment va quedar perfectament
executat i es van col·locar cantone-
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res de PVC a les arestes dels forjats i obertures. Al monocapa se li
va donar un tractament addicional
amb pintura hidròfuga.
Les terrasses dels balcons van ser
refetes en la seva totalitat mantenint la mateixa geometria, cantell
de forjat i pendents, però repicant
tots els paviments i material de replà i fent-les noves amb una xapa
de compressió, amb una malla de
15x15 i formigó hidròfug i acabat
amb un gres porcellànic antilliscant
classe 3 de la casa Codicer amb certificat de qualitat.
Els cantells dels forjats es van acabar amb una peça de gres porcellànic amb trencaaigües de la casa
Rosa-Gres. La col·locació dels pa-

EMPRESES
viments de gres en les terrasses
va quedar totalment correcta, cosa
que es pot apreciar amb el seu so
al picar-les on tot indica que estan
plenes de morter adhesiu.
La reforma efectuada Construccions
Vinaixa també incorporava la realització d’un mur nou exterior de
tancament format per una paret de
bloc de 20x20x40 amb peça de remat de formigó prefabricat i revestit
de morter monocapa amb el mateix
tractament de pintura hidròfuga. En
un extrem de la tanca es va posar
una portella de PVC de registre del
comptador d’aigua comunitari. En el
pati de la planta baixa de la pare
esquerra es va extreure tota la vegetació, arrencant els arbres i instal·
lant-hi un paviment de formigó. En
el pati de la planta baixa de la part
dreta es va arrencar un arbre i es
va eliminar la vegetació i les franges de terra vegetal, tant de la part
frontal que dóna al carrer Carles
Roig com de la part mitjanera que
toca amb l’altra terrassa. En aquest
pati es van repicar el revestiment

na que han fet durant prop de cinc
mesos els operaris.

Detall dels nous voladissos.

veí i es va arrebossar amb morter
hidròfug blanc.
Ara, amb totes aquestes obres de
reforma l’edifici presenta un aspecte de sanejament de la façana com
si es tractés d’un edifici de nova
construcció, gràcies a l’acurada fei-

L’empresa constructora
Construccions Vinaixa SA fou fundada l’any 1946 per Pere Vinaixa
Valls, una empresa familiar que s’ha
anat desenvolupant al llarg de tres
generacions. És una de les poques
empreses integrals de construcció
que queden a les nostres comarques. Disposa de tota una sèrie
d’instal·lacions i maquinària pròpies
que li permeten una gran capacitat
i autonomia per desenvolupar qualsevol projecte constructiu, tan sigui
edificació, obra civil o rehabilitació.
El director tècnic de l’empresa, Pere
Vinaixa, assegura que actualment la
rehabilitació i les reformes són el
futur de la construcció a casa nostra
ja que encara hi ha molta vivenda
al mercat per vendre i, en canvi, ‘als
nostres pobles i ciutats hi ha molts
edificis que necessiten un manteniment o una rentada de cara com la
que em fet en aquest edifici a Salou’, va explicar.

OBRES PÚBLIQUES I PRIVADES
DES DE 1946
em
Us desitg
2016
Bon Any
Carrer Ample,56-58, 5è – 1ª
43202 REUS TEL. 977 317 910

www.construccionsvinaixa.cat
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El director de ‘La Façana’

Carta oberta als agremiats
Jordi Cabré. Director de ‘La Façana’

En primer lloc m’agradaria agrair
a tots els agremiats que fan possible que cada dia, mes i any el
Gremi de la Construcció del Baix
Camp treballi per vosaltres responent els vostres dubtes, fent els
aclariments necessàries i les gestions oportunes que es realitzen
per fer mes fàcil el vostre dia a
dia.
De vegades tenim la tendència
a pensar que els estaments i les
organitzacions no son necessaris.
Possiblement aquesta afirmació
apareix més d’una i més de dues
vegades respecte al Gremi de la
Construcció del Baix Camp.
Per aquest motiu voldria dir-vos
que la tasca que realitza la Junta
del Gremi encapçalada pel president Gregori Salvat és la d’invertir molt de temps en l’entitat, un
temps que es resta de l’empresa i
de la família per tal d’assistir a reunions i lluitar al costat de les patronals per poder fer, per exemple,
un calendari laboral o un conveni
de la construcció el més ajustat
possible que ens beneficiï a tots
plegats.
De vegades formar part de qualsevol estament no és fàcil. És necessari invertir moltes hores i de
vegades amb la sensació que es
molt difícil posar-se d’acord, tot
i que només hi ha un objectiu:
defensar els interessos del Gremi
que no és res més que els interessos dels seus agremiats.
Us puc ben assegurar que la junta està disposada sempre a lluitar per aconseguir que tots els

agremiats no pateixin per la feina,
puguin obtenir tractes favorables
amb diferents proveïdors que ens
poden oferir avantatges pel nostre
negoci. Es lluita per sorprendre al
nostre agremiat i no deixarem de
fer-ho en el futur.

La tasca que realitza la
Junta del Gremi és la
d’invertir molt de temps
en l’entitat, un temps que
es resta de l’empresa i de
la família per tal d’assistir
a reunions i lluitar al
costat de les patronals per
poder fer, per exemple,
un calendari laboral o un
conveni de la construcció
el més ajustat possible
Aquest 2016 torna a tenir un altre repte important: intentar ajudar al Gremi i que ens ajudin les
administracions. Intentarem tenir
molt de diàleg amb el nou regidor
d’Urbanisme de Reus, Marc Arza.
Des d’aquí voldria expressar la
més sincera enhorabona pel seu
càrrec i esmentar també que el
fins fa uns mesos regidor, Miquel
Domingo, sempre ens va atendre i
el diàleg va ser molt fluid i distès;
sempre intentant ajudar, tot i que
de vegades la situació de crisi general convertís aquesta ajuda en
una quimera.
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També voldria felicitar i donar les
gracies a Gabi Bosques, cap del
departament d’Arquitectura del
Ajuntament de Reus per venir a
l’homenatge dels jubilats i per ser
discret, atent i escoltar-nos amb
tots els dubtes.
També voldria expressar la meva
admiració a Miquel Vilella que ha
estat president del Gremi del Baix
Camp. Amb la seva experiència i
vivències sap donar i demanar les
explicacions que corresponen amb
naturalitat, respecte i amb un discurs entenedor per tothom.
Amb una altra menció voldria esmentar el treball que realitza el
nostre president Lluis Salvat de
la Confraria de Pare Jesús de la
Columna (la del Pas dels Paletes)
amb una injecció d’optimisme i
amb un manera de fer entenedora, de fer pinya, i de sumar amb
els antics agremiats que tenen
experiència i la força ‘afegir gent
jove, dinàmica i oberta a seguir
endavant amb la nostra confraria.
Cal recordar que cada any es realitza el sopar solidari, ajudes amb
el qual es recull el Pa de Sant Antoni per intentar donar als més
necessitats. Per tot això i per que
aquest pas no desaparegui des
d’aquí us animo a sumar esforços i per fer el pas més gran de
la Setmana Santa de Reus ja que
som molts i hem de ser solidaris
amb nosaltres mateixos.
Us desitjo molt bones Festes de
Nadal amb companyia de les nostres famílies, i que el 2016 ens
porti treball, salut, i sort.

L’Optimista
‘Bon any i bones vaques’
Josep Baiges és periodista

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/TANQUES
- VALLES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA

WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
Pol. Ind. Agroreus C/ Cornudella de
Montsant, 35 43206 REUS
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

Fa alguns mesos vaig dedicar la meva
col·laboració mensual en una revista local a la irrupció d’un ramat de vaques
al carrer de Monterols per obra i gràcia
d’un d’aquests establiments que despatxa coses absolutament prescindibles
a les antigues dependències de la històrica merceria Sardà. Vaques de cartró
pedra, que s’afegien a la ja existent, de
fa temps, a l’acreditada Granja Armengol del carrer Ample. En el cas que ens
ocupa, però, les vaques no tenen res a
veure amb l’activitat de la botiga. Serà
que les raons del màrqueting són inescrutables.
Dues de les vaques del carrer Monterols
encara són a la balconada principal de
la façana d’aquest establiment entorpint
la visual del cartell d’aquesta artèria comercial de la ciutat que va crear un dels
nostres fills il·lustres, el recordat Ramon
Ferran. Ignoro si l’Ajuntament té alguna
normativa en aquest sentit per preservar
la imatge de carrers amb tant glamour
com el Monterols. Com ja apuntava en
l’article, el problema és el precedent: es
comença per les vaques i s’acaba per alguna altra animalada penjada del balcó.
Però la sorprenent proliferació de vaques “urbanes” a la ciutat s’ha vist enriquida per un altre bèstia, d’idèntiques
proporcions, que ha aparegut al centre
comercial de la Fira. Una vaca que ser-

veix de reclam per un establiment que
despatxa gelats italians i que respon al
nom de “Mamma Mia!”, la mateixa expressió que deu utilitzar algun vianant
que passeja pel centre de la ciutat i veu
la vaca penjada ensenyant-li el pompis.
Llegia l’altre dia que, segons la FAO, les
vaques del món produeixen, entre flatulències i excrements, el 18% dels gasos d’efecte hivernacle. Un percentatge
superior al de cotxes, avions i demés
formes de transport juntes. La substitució del pa amb tomàquet i pernil o botifarra tradicional per les hamburgueses
de carn picada de vaca, tan habitual en
establiments de casa nostra, no solament produeix una pèrdua dels nostres
costums gastronòmics sinó que, a més,
el porc emet molts menys gasos nocius.
Una dada certament curiosa. No es pensin, però, que un servidor reclami que
els establiments al·ludits substitueixin
les vaques per porcs. Al cap i a la fi les
vaques de cartró pedra (que se sàpiga)
no produeixen cap mena de flatulència i
excrement. Només faltaria.
En qualsevol cas, i deixant de banda
totes aquestes animalades que van bé
per desengreixar l’actualitat de l’últim
dia d’aquest 2015, avui toca celebrar
l’arribada de l’any nou plegat de bones
intencions i (qui sap!) de vaques al Món
de Reus.

CONTENIDORS
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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

ACTUALITAT GREMI

La junta del Gremi espera que la
recuperació es confirmi el 2016
Agremiats i autoritats van assistir a la tradicional recepció que es va oferir
el passat 17 de desembre a les instal·lacions de l’entitat.
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp va oferir el dijous 17 de desembre la tradicional recepció als
agremiats i també a les autoritats
per desitjar unes bones festes nadalenques i al mateix temps fer un
balanç de l’any que estem a punt
de tancar. A l’acte hi van assistir una
vintena de membres del gremi entre
agremiats, familiars, junta directiva
a més del regidor d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Reus, Marc Arza; el
president de la Cambra de Comerç
de Reus, Isaac Sanromà i el president de la Fegco, Josep Garcia-Riera.
Durant la seva intervenció, Gregori Salvat, president del Gremi, va
fer un repàs a la seva trajectòria,
primer com a membre de la junta
i després com a president. Va recordar que li ha tocat viure els vuit
anys més complicats amb constants
davallades de l’economia que ha
malmès de forma molt contundent
aquest sector. Amb tot, Salvat va
voler parlar del futur confiant que
la recuperació que ha començat
aquest 2015 tingui la seva confirmació al llarg del 2016. Salvat va parlar de les dades de la construcció a
Catalunya i va recordar que mentre
que a les comarques de Barcelona,
Lleida i Girona sembla que les xifres
són més positives, al sud, a les comarques de Tarragona, aquesta recuperació és menor, tal i com també
certificaven fa uns dies els propis
sindicats.
El president del Gremi va explicar
també que l’entitat poc a poc va
recuperant la xifra d’agremiats. El
2015 va repuntar el seu número i
s’espera que el 2016 torni a créixer demostrant que es torna a crear
ocupació en un sector que també
necessita la confiança, va dir, de

A l’esquerra, brindis entre la Junta del Gremi i les autoritats. A l’altra pàgina, els assistents a la tradicional recepció de Nadal.

El regidor d’Urbanisme
de Reus, Marc Arza, que
va assistir a la trobada
per primera vegada, va
explicar que les consultes
de promotors, particulars
i bancs a l’Ajuntament
s’han incrementat aquest
2015 cinc vegades
respecte l’any passat

l’administració que pugui permetre
l’increment de preus.
Per la seva part, Isaac Sanromà,
president de la Cambra de Comerç
de Reus, va certificar aquests indicis racionals de millora i va comen-
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tar que els despatxos d’arquitectes
també mostren els símptomes de
millora ja que comencen a arribar
de nou projectes.
En regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marc Arza, que va
assistir per primera vegada a la trobada, va assegurar que la ciutat, tot
i les dificultats, se n’està sortint i
que al 2015 ja es van demanar quasi tres vegades més de llicències
que el 2014. Al mateix temps, va explicar que les consultes de promotors, particulars i bancs s’han incrementat cinc vegades respecte les de
l’any passat, una dada que referma
aquesta recuperació. Pel que fa al
Gremi, Arza es va mostrar convençut
de la seva vitalitat afirmant que fa el
que toca, que és exigir a l’administració. Per últim, Josep Garcia Riera,
president de la Fegco, va intervenir
comentant que el sector immobiliari
a Reus i Tarragona ha començat a

ACTUALITAT GREMI
moure’s; encara també va afirmar
que a la perifèria d’aquestes ciutats
continua estancat perquè existeix
molta oferta. Com a element positiu va explicar que els ajuntaments
tornen a generar obra pública i que
el sector industrial a les nostres comarques es manté.
Garcia Riera va fer referència a les
dificultats que ha passat la FEGCO,
explicant als agremiats els darrers
moviment que hi ha en aquest sentit i recordant la necessitat de la
unió de tot el sector de les nostres
comarques. Per últim també va recordar als empresaris la necessitat
de continuar invertint en formació,
una formació que ha de passar pels
acords que els diferents gremis tenen amb la Fundación Laboral de la
Construcción a casa nostra.
La jornada de celebració de les
festes nadalenques al Gremi va
tancar-se amb les intervencions de
l’expresident Miquel Vilella i també
la de Lluís Salvat, president de la
Confraria de Nostre Pare Jesús a la
Columna, que van animar a continuar participant en les diferents activitats que es fan. Un brindis i un petit
refrigeri van posar el punt i final a
la tradicional vetllada.

Isaac Sanromà, president
de la Cambra de Comerç
de Reus, va certificar
els indicis racionals de
recuperació i va comentar
que els despatxos
d’arquitectes també
mostren els símptomes
de millora amb nous
projectes
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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INVESTIGACIÓ

La Universitat de Lleida validarà un
nou material de construcció aïllant
Ha estat desenvolupat en el marc d’un projecte europeu per reutilitzar
residus d’acer, considerats com a perillosos per la Unió Europea
L’estació experimental de solucions
constructives que el grup de recerca GREA Innovació Concurrent de la
Universitat de Lleida (UdL) gestiona
a Puigverd de Lleida serà l’escenari aquest estiu de la validació d’un
nou material de construcció creat a
partir de residus d’acer. Concretament, de pols d’acereria, un residu
classificat com a perillós en el Catàleg europeu de residus i amb uns
costos alts d’eliminació.
El producte ha estat desenvolupat
per investigadors de les universitats de Lleida i Barcelona en el
marc del projecte europeu REWASTEE (Recycling steel making solid
Wastes for added value Energy Efficiency building products), on a més
de la UdL i la UB, hi participen NOVATEK (França), R2M Solution (Itàlia),
BRE (Regne Unit), FCC construcción
i Trimdelson (Espanya), i EURECATCentre Tecnològic de Catalunya, que

Reunió prèvia dels tècnics que participen en el projecte.

coordina el programa.
Iniciat al 2014, i amb amb un pressupost total d’1’3 milions d’euros,
REWASTEE té com a objectiu reci-

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

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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clar, valoritzar i reincorporar al cicle
productiu els residus de l’acer per
fabricar productes destinats a l’aïllament tèrmic i acústic.

INVESTIGACIÓ
Segons va explicar Luisa F. Cabeza,
directora del grup de recerca de la
UdL a REWASTEE (GREA Innovació
Concurrent), ‘s’espera treure al mercat en breu una tecnologia capaç
d’aprofitar els residus de l’acer per
crear un material de construcció viable i que respecti les normatives
de construcció nacional i europees’.
De fet, R2M Solution i BRE estan
interessades a comercialitzar aquest
material, que fabricaria una altra
empresa sòcia del projecte, la catalana Trimdelson, afegeix la investigadora.
Una vintena representants de totes
les empreses i institucions implicades a REWASTEE han participat recentment en una trobada a l’Escola
Politècnica Superior de la UdL per
ultimar el procés de certificació del
material que es vol comercialitzar.
Una de les darreres fases serà el
seu testeig, aquest estiu, a l’estació
experimental de Puigverd.
Aquesta instal·lació destinada a
l’assaig de solucions constructives
en l’edificació per optimitzar la seua

Un dels principals
objectius del GREA és
contribuir a l’augment
de la competitivitat de
les empreses, per mitjà
de la col·laboració en
el desenvolupament de
nous productes i amb
serveis d’assessorament
tecnològic
eficiència energètica, es va crear
l’any 2004 per avaluar in situ -en
lloc del laboratori- els comportaments dels materials de construcció
i els consums energètics. El projecte de recerca REWASTEE, que acaba
a finals del 2016, està cofinançat al
50% per la iniciativa Eco-Innovation
de la Unió Europea (UE).
La tasca del GREA
Un dels principals objectius del
GREA és contribuir a l’augment de
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la competitivitat de les empreses,
per mitjà de la col·laboració en el
desenvolupament de nous productes i amb serveis d’assessorament
tecnològic. Un altre objectiu del
grup és donar resposta a les necessitats de formació especialitzada i
la realització de formació continuada orientada a empreses. El grup
col·labora amb una gran diversitat
d’empreses, des de PIME’s locals
fins a multinacionals, realitzant
tasques de R+D+I o desenvolupament de nous productes, en col·
laboracions puntuals o continuades. Es realitzen tasques de suport
a la innovació tecnològica, transferència de tecnologia i col·laboració
en convocatòries de programes de
recerca finançada.
Aquest ampli ventall d’experteses i
la col·laboració amb altres centres
de recerca nacionals i internacionals
permet integrar diferents tecnologies i vessants de l’enginyeria per tal
d’oferir serveis especialitzats o integrals de desenvolupament i innovació a diferents sectors empresarials.

FORMACIÓ

Acord entre la Fundación Laboral de
la Construcción i l’empresa BASF
El conveni entre les dues parts té com a objectiu la col·laboració amb
l’objectiu d’impulsar la formació en nous materials i tècniques constructives
La Fundación Laboral de la Construcción va signar el passat dijous
10 de desembre un acord amb el
fabricant de productes i sistemes
químics per a construcció BASF,
amb l’objectiu d’impulsar la formació en nous materials i tècniques
constructives entre els treballadors
del sector.
El director general de l’entitat paritària, Enrique Corral, i el director
de BASF Construction Chemicals
España, Luis Carlos Mendoza, van
signar un acord marc, per tal de
promoure, desenvolupar i impartir accions formatives dirigides als
diferents agents del sector de la
construcció, incorporant a l’activitat
formativa de la Fundación Laboral
l›ensenyament de la posada en obra
dels materials que la firma BASF fabrica i distribueix al mercat nacional
de materials de construcció.
Nous itineraris
Dins del seu itinerari de ‘Rehabilitació i construcció sostenible’, la
Fundación Laboral està impulsant la
Formació en Nous Materials i Tècniques Constructives, mitjançant
la celebració de jornades eminentment pràctiques i gratuïtes, que se
celebren en els centres de formació
propis que la Fundació Laboral té
distribuïts per tot Espanya. Aquesta formació està dirigida tant a tèc-

Enrique Corral, director general de la FLC, al costat de Luis Carlos Mendoza, director de
BASF Construction Chemicals España.

La formació que es durà
a terme fruit d’aquest
conveni és eminentment
pràctica i gratuïta, i està
dirigida tant a perfils
tècnics com a operaris del
sector de la construcció

nics -arquitectes, aparelladors, caps
d’obra, enginyers, professionals encarregats de les diferents activitats
d’un projecte de construcció-, com
a operaris o personal encarregat de
l’execució de les diferents unitats
d›obra.
Així, l’objectiu és formar tècnics i
operaris en la posada en obra de

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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FORMACIÓ
materials innovadors de rehabilitació i la construcció sostenible, que
les companyies fabricants llancen al
mercat. I això és possible gràcies a
la col·laboració de la Fundación Laboral i les empreses de materials de
construcció més rellevants del sector, mitjançant acords signats com
el de BASF.
A l’actualitat, la Fundació Laboral
també col·labora amb la Fundació
Grup Puma, Ibermapei, SIKA, Danosa, Weber, Isover, Uponor, Lafarge,
Butech (Grup Porcelanosa), Mecanoviga i Texsa.

El conveni permet
incorporar a l’activitat
formativa de la Fundación
Laboral l’ensenyament de
la posada en obra dels
materials que la firma
BASF fabrica i distribueix
al mercat nacional de
materials de construcció

Una fundació al servei del sector
La Fundación Laboral de la Construcción és una entitat paritària,
creada a instàncies del propi sector de la construcció, en concret,
per la patronal i els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió
General de Treballadors (UGT).
L’any 2014 va formar a prop de
78.000 treballadors de la construcció -un 15,8% més que el
2013-, i va impartir més de 3 milions d›hores de formació, xifres
que superen les de la majoria de
les entitats i centres educatius
del nostre país. Dels alumnes formats, gairebé vuit de cada deu
treballadors (el 78%) va decidir
fer-ho en alguna matèria relacionada amb la prevenció de riscos
laborals, i nou de cada deu (el
90%) va triar formar-se a través
de la modalitat presencial.
La Fundación Laboral disposa de
45 centres de formació propis
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distribuïts per les diferents comunitats autònomes; d’ells, 21 posseeixen un Centre de Pràctiques
Preventives, en els quals els professors ensenyen als alumnes els
riscos reals que poden córrer en
les obres i com prevenir-los.
L›entitat paritària ofereix més de
400 accions formatives, per al
que compta amb la col·laboració
de més de 1.500 formadors a tot
Espanya.
En matèria de prevenció de riscos
laborals, la Fundació ofereix a les
empreses i treballadors del sector
el servei d’assessorament gratuït
Línia Prevenció, a través del web
www.lineaprevencion.com i del
telèfon gratuït 900 20 30 20.
En els últims mesos d’aquest
2015 també ha llançat l’eina Gesinprec, una eina gratuïta per a la
gestió integrada de la prevenció
en la construcció.

MACROECONOMIA

Les patronals i Salou s’oposen a
la paralització de BCN World
Les entitats lamenten que el preacord entre Junts pel Sí i la CUP pugui
suposar la pèrdua d’una oportunitat per al territori i demanen explicacions
Les patronals tarragonines CEPTA i
PIMEC es van manifestar fa uns dies
en contra de la possible paralització
del Pla Director Urbanístic del projecte BCN World arran el preacord
entre Junts pel Sí i la CUP per poder
impulsar un nou govern que encara
continua a l’aire, al mateix que ho
feia l’Ajuntament de Salou a través
del seu alcalde Pere Granados. En
sengles comunicats, les dues entitats empresarials lamentaven que,
de confirmar-se la suspensió, es
pugui perdre la inversió. En aquest
sentit, el president de PIMEC Tarragona, Quim Sendra, va avisar al
futur executiu que aquesta marxa
enrere suposaria estar desobeint la
decisió del Parlament que va donar
llum verda al projecte. Des de la
CEPTA, el seu president Josep Antoni Belmonte, v lamentar que el joc
polític deixi fora els interessos de la
província.
El Parlament de Catalunya va aprovar la llei que donava llum verda
al complex d’oci i joc BCN World i,
per tant, si el futur Govern referma
aquesta suspensió estarà desobeint
la decisió d’un ens sobirà com és el
Parlament”, va argumentar Sendra.
El dirigent de PIMEC, va lamentar
que, en aquest cas, es perdria una
inversió al territori que crea riquesa
i, sobretot, llocs de treball i feina a
les pimes.

Terrenys al costat de Port Aventura, on està projectat BCN World.

Segons Pere Granados,
BCN World tindria un
impacte inqüestionable
a nivell de creació de
riquesa, de llocs de
treball i de dinamització
del turisme i l’economia
Per aquest motiu, va reclamar al futur govern que, si s’acaba cancel·
lant el projecte, “posi sobre la taula
una inversió alternativa al territori
que garanteixi la riquesa, els llocs
de treball i la feina per a les pimes.
Considera el dirigent de la patronal
de la petita i la mitjana empresa
que cal consolidar la recuperació

econòmica després de tants anys
de recessió, especialment, en una
zona que ha estat molt castigada
per les elevades taxes d’atur”.
Contundència des de Salou
D’altra banda, Pere Granados, alcalde de Salou va manifestar la seva
profunda preocupació pel futur de
BCN World i el seu més rotund desacord amb la proposta d’acord de
Junts pel Sí a la CUP per deixar en
suspens el pla urbanístic del projecte a l’espera de consens. El batlle
es va mostrar crític amb la situació i
va avisar que, si el projecte s’atura,
serà bel·ligerant perquè no podem
tolerar un pacte que miri més pels
interessos dels partits que pels del
territori.

Especialites en reformes
i manteniments

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

• ELECTRICITAT

• AIRE CONDICIONAT

• FONTANERIA

• MANTENIMENT

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

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

HABITATGE

Redessa rebaixa els lloguers dels
habitatges de protecció oficial
La societat municipal ha aplicat un descens del 20% en el preu
El consell d’administració de la societat municipal Redessa va aprovar
fa uns dies reduir els preus dels lloguers dels habitatges de titularitat
municipal amb protecció oficial en
aproximadament un 20% per a l’any
2016. El consell d’administració
dóna compliment així al compromís del president de Redessa, Marc
Arza, amb els veïns dels habitatges
socials; així com a la moció presentada per tots els grups municipals i
aprovada per unanimitat amb l’objectiu d’afavorir la plena ocupació
dels habitatges socials.
Prèviament, en el consell d’administració de Redessa del 23 de setembre, el president de la societat,
Marc Arza, va plantejar la possibi-

litat de traslladar la millora dels
marges econòmics de l’empresa a
la rebaixa dels preus dels lloguers.
En aquest sentit, el regidor Marc
Arza afirma que «l’acord és fruit del
consens polític per adaptar l’oferta
municipal d’habitatges a la demanda real, i afavorir així una resposta

a les persones que tenen dificultats
per accedir a un habitatge de lloguer social».
La reducció dels preus de lloguers
dels habitatges acordada és, de
mitjana i per a cada promoció, la
següent: Mas Bertran II: de 330,70
a 266 (-19,56%). La Patacada: de
426,15 a 352 (-17,40%). Mas Bertran
I: de 330,02 a 266 (-19,40%). Granja
Massó: de 288,91 a 226 (-21,77%).
La rebaixa dels preus s’ha aconseguit reduïnt a un preu simbòlic d’1
euro el lloguer dels aparcaments.
D’aquesta manera s’aconsegueix
mantenir l’import de la línia de subvencions que l’Ajuntament té oberta per als llogueters d’habitatges de
protecció oficial.

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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INSFRAESTRUCTURES

Obert al trànsit el segon tram de
l’autovia A27, la variant de Valls
Aprofitant la posada en marxa d’aquest tram, el govern espanyol va anunciar
l’inici d’obres del túnel del Coll de Lilla per al 2016
A mitjan de desembre s’ha obert al
trànsit el tercer tram de l’A-27, el
de la variant de Valls. Són cinc nous
quilòmetres d’autovia amb una inversió de 86,4 MEUR. El subdelegat
del govern espanyol en funcions
a Tarragona, Jordi Sierra, va anunciar que la construcció del quart
tram, que inclou el túnel del Coll
de Lilla fins a Montblanc, s’iniciarà
l’any que ve, un cop s’ha vist que
els problemes tècnics que hi havia
amb les argiles expansives del sòl
són superables. Amb l’obertura del
tercer tram, l’A-27 sumarà 22,3 quilòmetres operatius entre Tarragona
i la variant de Valls, amb una inver-

sió que s’enfila als 211,7 MEUR. El
primer tram de 7,8 quilòmetres entre Tarragona i El Morell es va obrir
l’agost del 2013 i, el segon, de 9,5
quilòmetres entre El Morell i l’enllaç
de la C-37 a Valls, es va posar en
marxa a l’octubre.

El tercer tram de l’autovia A-27
transcorre pel terme municipal de la
capital de l’Alt Camp, a l’oest del
traçat de la carretera N-240. La carretera està formada per dues calçades de set metres d’amplada, amb
dos carrils cadascuna. El nou tram
TÉ dos enllaços: Valls Oest, que
connecta amb la T-742, i Valls Nord,
amb l’N-240. S’hi ha construït tres
viaductes, dos passos superiors i
dos inferiors, que salvaran torrents,
carreteres, línies de ferrocarril i camins. Pel que fa al quart tram, que
inclou el túnel del Coll de Lilla, Jordi
Sierra va avançar que l’obra començarà de forma imminent, l’any 2016.

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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INFRAESTRUCTURES

Denuncien la ‘falta de voluntat’ de
Madrid pel Corredor Mediterrani
La patronal PIMEC constata que l’Estat prioritza les inversions en l’AVE, tot
i la poca demanda d’aquest servei en comparació amb altres països
La patronal PIMEC ha denunciat recentment la ‘falta de voluntat política’ del govern espanyol per executar una ‘infraestructura clau per
a l’economia’ com és el Corredor
Mediterrani. ‘La internacionalització
i activitat de les pimes es veu frenada pels retards i deficiències en una
infraestructura que ha de facilitar el
trànsit de mercaderies entre Europa,
Àfrica i Àsia, i impulsar l’activitat de
l’àrea mediterrània’, adverteix PIMEC en la nota. La patronal recorda
que el Corredor Mediterrani és un
dels nou corredors estratègics dins
la xarxa transeuropea de transport
de mercaderies, que ha de connec-

tar els principals ports, aeroports i
centres econòmics del continent.
Segons PIMEC, el Corredor ‘facilitaria a la mediterrània ser la porta
d’entrada i sortida de mercaderi-
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es del Sud d’Europa’. Així mateix,
l’organització empresarial indica
que ‘l’impuls del ferrocarril permetrà grans millores d’eficiència en el
transport de llarga distància i reduirà el seu impacte mediambiental’.
‘Malgrat la importància i els beneficis del Corredor Mediterrani, tot
indica que hi ha falta de voluntat
política per impulsar-lo, en benefici de l’alta velocitat de passatgers’,
opina PIMEC. Un informe de la patronal constata que aquesta política
d’inversions ha fet que Espanya sigui el segon país del món amb més
longitud d’alta velocitat (3.739 km
construïts o en construcció).

INSTITUCIONS

Finançament públic per les obres de
l’esquerda de Barberà de la Conca
Generalitat i Diputació aportaran el mig milió d’euros necessaris per l’obra,
tot i que la Diputació ha consignat d’entrada la totalitat de l’import
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; la consellera
de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs; el secretari
general del Departament de Territori i Sostenibilitat, Pau Villòria, i
l’alcalde de Barberà de la Conca,
Marc Rovira, van signar fa uns dies
un conveni de col·laboració per
finançar obres de contenció dels
moviments del subsòl del municipi,
pressupostades en 500.000 euros.
Així, la Diputació de Tarragona
aportarà un màxim de 300.000 euros, mentre que els departaments
de Governació i de Territori i Sostenibilitat n’aportaran un màxim de
100.000 més cadascun. L’Ajuntament de Barberà de la Conca, de
la seva banda, serà el responsable
d’executar el projecte integral.
El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va destacar
‘la sensibilitat política i tècnica per

L’agost de l’any 2010
van aparèixer les primeres esquerdes a Barberà de la Conca, que
van afectar diversos
habitatges del nucli
urbà, alguns dels quals
es van haver de desallotjar. Des de llavors,
l’ICGC duu a terme el
control i el seguiment
del fenomen, que ha
identificat com un moL’esquerda és visibe a moltes cases de Barberà.
viment profund que
afecta el massís rocós
solucionar un problema que està sobre el qual s’alça el poble, com
en la seva fase decisiva’. Segons va a resultat d’un procés de distensió.
afegir, encara que hi hagi un con- Aquest moviment progressa en verveni que estableix l’aportació de tical, afectant els materials super200.000 euros per part de la Gene- ficials més alterats del subsòl i es
ralitat, la Diputació ja ha consignat pot amplificar degut a factors com
ara el total dels 500.000 euros “per el pendent, el grau d’humitat i d’altal que l’Ajuntament pugui contrac- tres intrínsecs a l’estructura dels
tar les obres d’immediat”.
edificis.
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REUS

Nous panells de trànsit per millorar
la mobilitat al centre de Reus
Informen en temps real de l’estat de la circulació al Tomb de Ravals i de
les places lliures dels pàrquings de la xarxa municipal
Aquest dia 15 desembre, coincidint
amb la campanya de Nadal, van començar a funcionar els panells de
trànsit al centre de Reus que informen en temps real de l’estat de la
circulació al Tomb de Ravals i de
les places lliures dels pàrquings de
la xarxa municipal, per tal que el
conductor pugui optar per vies alternatives en cas de cues o si no
hi ha aparcament. La instal·lació
dels panells dissuasius és un dels
projectes que s’emmarca en l’àmbit
de la mobilitat, del Pla Reus Smart
City, que busca solucions innovadores per millorar la gestió pública i
la qualitat de vida de la ciutadania.
S’han instal·lat quatre pantalles.
Una d’aquestes està situada a la
plaça de Catalunya, de manera que
el vehicle pot optar per desviar-se
en direcció a la plaça de la Llibertat i evitar el centre. Amb el mateix
objectiu, s’han instal·lat dos panells
a la Riera de Miró abans de la cruïlla amb el carrer d’Arnavat i Vilaró,
en ambdós sentits de la marxa, per
evitar que els conductors s’incorporin al Tomb de Ravals o si no hi ha
places d’aparcament. El quart panell
es troba a la plaça de les Oques.
Els monitors obtenen la informació del trànsit a través dels siste-

Un dels panells de trànsit situats a la plaça Catalunya de Reus.

S’han instal·lat quatre
pantalles. Una d’aquestes
està situada a la plaça de
Catalunya, de manera que
el vehicle pot optar per
desviar-se en direcció a
la plaça de la Llibertat i
evitar el centre
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mes de detecció de cues situats
a cadascun dels ravals i al carrer de Sant Joan i són gestionades remotament des del centre
de control de la Guàrdia Urbana.
Pel que fa als aparcaments, en
aquesta primera fase, els panells informen de les places lliures als pàrquings de Reus Mobilitat i Serveis,
però el sistema està preparat tècnicament perquè altres aparcaments
del centre puguin informar-ne, quan
hagin fet les adaptacions tecnològiques que es requereixen.

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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PROMOCIÓ DE CIUTAT

L’ajuntament de Reus continua
rebaixant el deute municipal
L’alcalde Carles Pellicer assegura que es compleix l’objectiu marcat i
enguany s’ha tancat l’exercici amb una ràtio d’endeutament del 55%
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer,
va informat fa uns dies a la Junta
de Portaveus, i posteriorment en
roda de premsa, que l’Ajuntament
de Reus i els seus ens depenents
rebaixarà de manera considerable
els índex d’endeutament municipal,
d’acord a les previsions econòmiques del Govern de Reus. Concretament, la previsió és que, abans que
acabi l’any, el deute es reduirà fins
a 276 milions d’euros i la ràtio d’endeutament fins al 55,23%. Aquesta
reducció es deu en part gràcies al
cànon de Metrovacesa un cop ha
entrat en funcionament el nou centre comercial ‘La Fira’.
L’alcalde va afirmar: «El Govern
compleix els seus objectius i compleix els seus compromisos. El nostre compromís amb la bona gestió
i l’austeritat ha estat decisiu per
reconduir una situació que fa ben
poc ens tenia les mans lligades. Ara
tenim davant nostre un nou escenari econòmic i financer que ens obre
noves perspectives de futur que administrarem amb rigor».
La reducció del deute abans que
acabi l’any vindrà, tal i com tenia
previst el Govern en la seva planificació econòmica, pel compliment de
les obligacions que Metrovacesa va
contraure amb l’Ajuntament amb la
signatura de la modificació del contracte el juliol de 2013. Des de lla-

El cannon pagat per La Fira ha permès alleugerir el deute de l’Ajuntament.

La reducció del deute
abans que acabi l’any
vindrà, tal i com tenia
previst el Govern en
la seva planificació
econòmica, es deu
al compliment de
les obligacions que
Metrovacesa va contraure
amb l’Ajuntament
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vors, l’Ajuntament ha ingressat de
l’empresa un total de 40.857.000
euros. L’últim pagament ha estat de
30.757.000 euros.
Pla d’ajust
Alhora, l’amortització de deute del
Pla d’Ajust facilita una solució del
deute que Redessa va adquirir per
al finançament de les obres del
palau de fires i congressos, ja que
genera a l’Ajuntament un estalvi suficient —de 4.475.000 euros— per
atendre amb recursos propis les
quotes del deute de Redessa.

CULTURA

………………………………………………………………………………

La taula gòtica de
Sant Pau apòstol
és del mestre
Bartolomé Bermejo
Un estudi diu que l’obra del Museu
de Reus és d’aquest mestre del gòtic

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

Un estudi de l’historiador de l’art Marco Antonio Scanu
aporta noves dades sobre l’autoria de la taula de sant
Pau apòstol del Museu de Reus i l’atribueix al mestre
del gòtic hispànic Bartolomé Bermejo (Còrdova, circa
1440 - Barcelona, circa 1500).
Segons Scanu la taula podria ser la única part restant
del retaule que hi havia a l’església de Santa Anna de
Barcelona a finals del s XV, que va ser destruït el 1936,
obra de Bartolomé Bermejo, mestre del gòtic hispànic.
Fins ara el retaule estava atribuït a Joan Gascó (artista
català influït per l’estil de Bartolomé Bermejo).
La peça va entrar al Museu de Reus durant la Guerra
Civil, procedent del domicili particular de Don Pau Font
de Rubinat, tal com consta a la documentació de l’arxiu
de l’Institut Municipal de Museus de Reus.

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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120 pesones
participen al
tercer Dinadal
Entre grans recaptes i maratons, va
sorgir per part de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de
Reus, de la que forma part la nostra
Confraria de Nostre Pare Jesús a la
Columna, i amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Reus, la iniciativa
del Dinadal, un dinar de germanor
i solidari per recaptar diners en benefici de Caritas Interparroquial de
Reus i la societat de Sant Vicenç de
Paul.
El dinar que es va fer de nou a la
Palma de Reus va comptar amb una
aportació de 10 euros pels adults,
5 euros pels petits i també una fila
zero de 10 euros oberta a tothom.
Aquest no és un dinar convencional ja que es tracta amb un àpat
amb un menú del tot frugal: un plat
d’arròs bullit amb un raig d’oli o
tomàquet, aigua i mandarines de
postres.
Al Dinadal, no si va pel menú ni
per fer-se veure, ni és un acte de
constricció. Es més aviat el fet de
baixar a la realitat de moltes llars
que malauradament passen dificultats per posar un plat a taula i

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

Imatge de les persones que van assistir al dinar de La Palma. Foto: LAURA MORALES

especialment al voltant de Nadal.
Al dinar hi van assistir unes 120
persones amb el que es van recaptar pel damunt dels 3.000 euros.
A banda del membres de les diferents confraries i amics, hi varen
assistir l’alcalde de Reus Carles Pellicer, les regidores de govern Montserrat Vilella i Dolors Sardà, el regidor Jordi Cervera i el fins ara diputat
Marti Barberà.
Des de l’agrupació es va pensar
que a banda d’actuar en els actes

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

de Setmana Santa es podien fer
actuacions en benefici de la societat. Cal esmentar la col·laboració
de diversos establiments de Reus
que van donar objectes per fer una
tómbola solidària i la cantada de
Nadales per part dels assistents.
Es tracta de la tercera edició i seria
desitjable que no n’haguéssim de
fer més però no hi ha dubte que es
tracta d’una iniciativa que es mantindrà mentre hi hagi gent que ho
necessiti.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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Bon Nadal i Pròsper Any 2016
El Gremi de la Construcció del Baix Camp, com cada
any, vol desitjar a tots els agremiats, empreses col·
laboradores, anunciants de la Façana, institucions, col·
laboradors, amics i amigues un Bon Nadal i un Pròsper
Any 2016. Enguany ens acompanya la felicitació de Na-

dal un poema de Joana Raspall, escriptora i bibliotecària barcelonina que va morir fa dos anys. Raspall,
autora de tres diccionaris –de sinònims, de locucions i
frases fetes i d’homònims i parònims–, va cultivar sobretot el teatre infantil i la poesia.

Nadal
Si aquesta nit sents una remor estranya
que, no saps com, t’obliga a mirar el cel,
i enyores gust de mel
i tens desig d’una pau que no enganya…
és que a través dels aires de la nit
t’arriba aquell ressò de l’Establia
de quan l’Infant naixia
i s’elevava un càntic d’infinit.
Si ja no saps sentir-te pastoret,
ni aturar-te a entendre el bell missatge,
almenys, tingues coratge
de seguir el teu camí amb el cor net
Joana Raspall (Barcelona, 1913 – Sant Feliu de Llobregat, 2013)

Bon Nadal

