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Fa uns mesos es va començar a parlar de l’ampliació de Port Aventura amb la construcció
de Ferrari Land. Aquest parc temàtic serà una realitat ben aviat. Ara ja se sap que aquest
parc temàtic començarà a funcionar el 2017 i ho farà sense fer soroll, a diferència del soroll
que fa un d’aquests mítics cotxets italians. En canvi, de BCN Word se n’ha parlat molt. Als
ajuntaments, als despatxos i als parlaments el tema de BCN World ha estat tema de debat
polític i fins i tot de canvi de cromos entre diferents formacions polítiques. El cert però és
que BCN World continua sent una incògnita perquè s’està endarrerint, hi ha hagut canvis
en els impulsors i ara mateix està a l’aire una de les més grans inversions a casa nostra,
una inversió que tampoc ha deixat clar el model de negoci i si aquest serà beneficiós pel
conjunt dels ciutadans del Camp de Tarragona.
En canvi, mentre aquest projecte no es defineix, ja podem intuir com serà Ferrari Land
després de l’anunci i de les primeres imatges virtuals facilitades per Port Aventura. Ferrari
Land -el segon parc temàtic de l’automobilística després del d’Abu Dhabi- va posar la seva
primera pedra el maig de 2015 amb la previsió de finalitzar les obres a final de 2016 i una
inversió de més de 100 milions d’euros, i quan funcioni crearà 150 llocs de treball entre
directes i indirectes. Vol atreure públic familiar i aficionats de la F1 de tot Europa amb les
seves instal·lacions, que inclouran botigues i restaurants, i també tindrà atraccions vinculades a la conducció i simuladors de F1 d’última tecnologia.
La seva atracció estrella serà un accelerador vertical de 112 metres que superarà Shambhala (76 metres) com la muntanya russa més alta d’Europa; arribarà als 180 quilòmetres
per hora en cinc segons i tindrà una caiguda en picat amb inclinació màxima de 90 graus.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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El nou parc temàtic Ferrari Land
obrirà les portes l’any vinent
Aquest nou atractiu turístic de la Costa Daurada comptarà amb dues torres
de rebot de 55 metres, un circuit de carreres familiar i vuit simuladors
Ferrari Land, el nou parc temàtic
que obrirà portes a principis del
2017 a PortAventura, ha donat a conèixer recenment un vídeo i imatges
virtuals de les futures instal·lacions
que s’espera que sigui un nou referent turístic a casa nostra i que
ha de servir per dinamitzar el sector
després de l’endarreriment que està
patint el projecte BCN World.

L’accelerador vertical
de 112 metres, que es
convertirà en la muntanya
russa més alta d’Europa,
es manté com el gran
atractiu del nou parc
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A partir de les imatges virtuals presentades, es desprèn que una de
les atraccions estrella serà un accelerador vertical de 112 metres –que
batrà Shambhala com la muntanya
russa més alta d’Europa- que permetrà experimentar les sensacions
de la Fórmula 1, amb una acceleració de 180 km/h en només cinc
segons. A més, el parc dedicat al

COSTA DAURADA

Tres imatges virtuals de com serà el futur parc temàtic de Ferrari Land, al costat de Port Aventura.

Cavallino Rampante inclourà dues
torres de rebot de més de 55 metres d’alçada, un circuit de carreres
familiar de 570 metres de longitud
i vuit simuladors, dos dels quals infantils.
La inversió
El parc temàtic Ferrari Land ocuparà
una superfície de 60.000 quadrats i
la inversió prevista és de 100 milions d’euros. L’àrea temàtica es completarà amb nous atractius que es
donaran a conèixer en els propers
mesos. Per ara, també ha transcendit que l’àrea dedicada a la firma de
Maranello inclourà les façanes d’edificis italians com el Coliseu, la Scala
o el Campanile de San Marcos, així

El parc temàtic Ferrari
Land ocuparà una
superfície de 60.000
quadrats i la inversió
prevista és de 100 milions
d’euros
com una recreació de la Itàlia més
tradicional, restaurants i botigues
ubicades en un edifici inspirat en la
fàbrica real d’Enzo Ferrari.
Després del llançament de la nova
marca, PortAventura World Parks &
Resort ha presentat també un nou
web amb més continguts multimèdia i un espai personal adreçat a
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obtenir la fidelització dels clients.
La companyia ha reservat un espai
al web per a Ferrari Land, on mostra un vídeo i imatges virtuals del
futur parc. A més, durant tot aquest
any es podrà seguir l’evolució de
la construcció del parc que avança
a bon ritme a l’espera que no hi
hagi problemes que facin endarrerir
l’obertura d’aquest parc l’any 2017
en una data encara per determinar.
Ferrari Land estarà separat del complex d’oci tarragoní PortAventura,
tot i que formarà part del complex
al costat del parc d’atraccions i el
parc aquàtic Costa Carib, i el tiquet
d’entrada es podrà comprar només
per a Ferrari o combinat amb els altres dos parcs.

COSTA DAURADA

Salou demana unitat política per
fer una realitat BCN World
L’alcalde Pere Granados creu que és una gran oportunitat pel territori per
generar ocupació i millorar el posicionament turístic de la destinació
L’alcalde de Salou, Pere Granados,
ha demanat a la classe política i als
grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya que facin costat a les
formacions que van aprovar iniciar
el Pla Director Urbanístic de BCN
World –CiU i PSC– per aconseguir
tirar endavant aquesta gran inversió de progrés pel territori. Davant
el comunicat emès des de la Plataforma ‘Aturem BCN World’ reclamant la paralització del projecte,
el batlle ha afirmat que el projecte
servirà perquè Salou i el territori es
posicionin com una destinació més

competitiva que capti nous turistes
i nous mercats. Granados està convençut que la seva construcció és
una gran oportunitat per trobar un
lloc de treball per aquelles persones que més ho necessiten i s’ha
mostrat preocupat per la possible
suspensió de llicències.
Els polítics i parlamentaris han de
seguir treballant, ha demanat Granados, si volen construir un nou
país, però ho han de fer sobre la
base de construir progrés i no de
destruir. Així, l’alcalde veu possible
un acord per tirar endavant el pro-

6

gener 2016

jecte, que demostri que volen que
Catalunya progressi.
Pressió empresarial
El president de PIMEC a Tarragona, Joaquim Sendra, ha insistit
que l’economia del territori té dos
puntals essencials, la indústria i el
turisme, que necessiten impuls per
acabar-se de recuperar de la crisi.
En l’àmbit turístic, Sendra s’ha referit específicament a BCN World, una
inversió que ara està a l’aire i que
ha reclamat que es faci efectiva i tiri
endavant en el format que sigui.

L’Optimista
O independents
o aragonesos!
Isaac Albesa és periodista

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- TANQUES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA
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L’elecció al darrer instant de Carles de votants de Ciutadans, PP i el PSC
Puigdemont com a nou president de –de moment els hem de comptar entre
la Generalitat de Catalunya després de aquests- és superior al 50%. Potser per
l’acord ‘in extremis’ entre Junts pel Sí aquest motiu ha sorgit a la premsa la
i la CUP –o millor dit, una part de la notícia que els municipis no indepenCUP- ha fet que molts opinadors pro- dentistes de Catalunya podrien passar
fessionals que habitualment es passen a formar part de l’Aragó. L’estatut auel dia d’estudi en estudi i de plató en tonòmic d’aquesta comunitat veïna replató s’hagin d’amagar sota terra du- cull la possibilitat que, en cas que ho
rant algunes setmanes per fer oblidar desitgin, municipis externs a l’Aragó
totes les afirmacions i anàlisis que van s’hi puguin incorporar. A més, el punt
fer durant setmanes, especialment les no exigeix que aquests territoris siguin
darreres hores abans que es tanqués limítrofs, de manera que s’hi pot acoel termini que ens hauria portat cap a llir qualsevol municipi, com ara Salou,
unes noves eleccions. No en van encer- Vila-seca, Reus o Tarragona, per citar-ne
tar ni una!!
alguns exemples.
Amb el nou president Puigdemont, La mesura es pot fer efectiva per la
un home que cau bé als seus votants via del referèndum popular a la poblaperò crec que també a bona part de ció en qüestió o per la d’una negociles persones que
ació institucional.
s’han decantat cap Els municipis no
Aquesta possibilia d’altres formacitat es va crear per
independentistes
de
ons, s’inicia un proincorporar terricés que ens hauria Catalunya podrien passar
toris com el racó
de portar cap a la
d’Ademús, tot i
a formar part de l’Aragó.
independència, una
que als anys 90
L’estatut
autonòmic
d’aquesta
independència que
alguns pobles del
hores d’ara no sa- comunitat veïna recull la
Pallars Jussà, amb
bem quants catamolta vinculació
lans la volen i que possibilitat que, en cas
amb la Ribagorça
diuen que s’hauria que ho desitgin, municipis
aragonesa,
van
de concretar en
temptejar l’opció.
externs a l’Aragó s’hi puguin Ara, aquesta pos18 mesos. El que
sembla clar és que incorporar
sibilitat que sema casa nostra i si
bla més aviat una
fem cas als darrers resultats electorals, ocurrència ha tornat a aparèixer casuals de les eleccions estatals que van alment. Segurament per aquesta possicamí de convertir-se en un nou culebrot bilitat, ja fa molts anys que els aragoperquè tampoc hi ha president, hi ha nesos li diuen a les platges de Salou,
un gran nombre de partidaris de con- la playa de Aragón i aquí ningú parla
tinuar dins l’Estat Espanyol. La suma d’imperialisme...

7

gener 2016

POLÍTICA LOCAL

Els dos regidors d’Ara Reus entren
a l’equip de govern de Reus
L’alcalde de Reus i els portaveus dels grups municipals de Convergència
i Unió i d’Ara Reus, Montserrat Vilella i Jordi Cervera, han signat el pacte
L’equip de Govern de l’Ajuntament
de Reus, format fins ara pels set regidors de Convergència i Unió després dels resultats de les darreres
municipals, s’ha vist ampliat amb la
incorporació dels dos regidors d’Ara
Reus, el partit liderat per Jordi Cervera, tot i que encara continua estant en minoria (9 de 27 regidors).
Per aquest motiu no es descarta
futures incorporacions d’altres partits. Els que tenen més possibilitats
serien ERC i el PSC, encara que hores d’ara no hi ha res tancat, que
amb dos i quatre regidors respectivament permetrien a Carles Pellicer
assolir la majoria absoluta.
Objectius assolits
Fins a la data d’avui, segons un comunicat de premsa del Govern de
Reus, s’han pogut assolir pràcticament tots els seus objectius, malgrat les dificultats que comporta
un govern amb set regidors sobre
els vint-i-set que formen el Plenari de l’Ajuntament. La prestació de
serveis públics de qualitat, especialment adreçats a la dinamització
econòmica i a donar respostes a
les noves demandes socials; la implantació de mecanismes que donin
continuïtat a la millora de la situació econòmica i financera dels ens
municipals i en reforcin el paper dinamitzador de l’economia local; i la
projecció integral de la ciutat, del
seu comerç, dels seus valors turístics i d’oci i de la seva capitalitat
cultural, configuren el marc de les
polítiques que el Govern ha prioritzat en els primers mesos del mandat.
El Grup Municipal d’Ara Reus, format
per dos regidors, ha mostrat des
del primer moment la voluntat de
formar part del govern de la ciutat,

Jordi Cervera, Carles Pellicer i Montserrat Vilella, després de signar el pacte.

La incorporació del partit
independent no permet
encara a Carles Pellicer
disposar de majoria
absoluta i per tant ha
de seguir pactant amb
els partits de l’oposició
qualsevol aspecte de
rellevància

tesa a l’hora d’incorporar-se els regidors d’Ara Reus al govern.
El pacte comporta que Jordi Cervera
Martínez sigui designat regidor delegat d’Esports mentre que Dani Rubio, que ha entrat a l’Ajuntament de
Reus en substitució de Cori Fargas
que ha decidit abandonar el consistori, es posarà al capdavant de la
regidoria de Medi Ambient i Ocupació del qual depèn l’IMFE de Mas
Carandell. Els dos nous regidors de
Govern tindran dedicació exclusiva.

amb la clara voluntat de dotar-lo de
major estabilitat política i institucional, i de contribuir a la gestió de
polítiques públiques d’impuls de la
ciutat i de servei a la ciutadania.
Els grups municipals de CiU i Ara
Reus compten amb uns programes
d’actuació amb molts punts en
comú, especialment en temes econòmics, de promoció de la ciutat,
comerç, turisme, cultura, d’atenció
a les persones i de convivència, la
qual cosa possibilita una bona en-

Lleialtat
El pacte estableix que els regidors
d’Ara Reus, una vegada s’integrin al
Govern de la Ciutat, es comprometen a seguir i complir les directrius
de l’alcalde, i a no discrepar dels
decrets que adopti en el marc de
les seves competències. Els dos
Grups Municipals, CiU i ARA Reus,
es comprometen a la lleialtat mútua en l’exercici del Govern, votant
conjuntament previ acord entre les
parts i en interès de la ciutat, amb
respecte als seus propis programes.
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ACTUALITAT GREMI

El Gremi signa el manifest a favor
de l’Estació Intermodal del Camp
Gregori Salvat recolza el manifest impulsat per la Cambra de Comerç al
qual també s’hi han sumat institucions i administracions del territori
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp ha formalitzat la seva adhesió al Manifest per la reactivació del
projecte de construcció de l’Estació
Intermodal Central del Camp. El president del Gremi, Gregori Salvat, va
ser l’encarregat de lliurar el document que compromet al Gremi en
aquesta reivindicació impulsada per
la Cambra i que persegueix el suport d’institucions i administracions
del territori. Salvat va manifestar el
suport de l’entitat a aquest tipus
d’iniciatives que tenen com a objectiu millorar les infraestructures de
casa nostra.
Precisament durant l’acte de signatura del manifest el president de la
Cambra de Comerç de Reus, Isaac
Sanromà, va voler recordar que la
corporació continua oberta a noves
adhesions. De fet la situació política espanyola, amb la incertesa sobre la composició del futur govern,
fa que la Cambra disposi de més
temps per recollir aquestes adhesions abans de traslladar-les al futur
responsable del Ministeri de Foment.
Sanromà va subratllar la bona predisposició dels principals actors del
camp en l’àmbit social, econòmic i
polític per donar suport a una reivindicació que ha de servir per fer

Isaac Sanromà i Gregori Salvat.

La cambra de Comerç
reivindica que la
infraestructura és
imprescindible pel seu
gran valor estratègic
i, també, per impulsar
l’activitat de l’aeroport.
L’estació es va adjudicar
el 2009 per 54,7 MEUR,
però no es va acabar
construint per la crisi
possible una infraestructura estratègica per les comunicacions del territori com és l’Estació Intermodal.

La cambra de Comerç reivindica que
la infraestructura és
imprescindible pel
seu gran valor estratègic i, també, per
impulsar l’activitat
de l’aeroport. 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, va manifestar 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 Mediterrani
i la línia del TAV Madrid-BarcelonaFrontera francesa.

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 SECTOR

El sector de la construcció creix
fins a un 4% a Tarragona
El nombre d’habitatges nous s’ha incrementat un 80% respecte a l’any
anterior segons un estudi del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Bones notícies en el sector de la
construcció per tancar el 2015 que
ha tancat l’any amb un creixement
del 4% respecte a l’any passat
segons un informe fet públic pel
Gabinet Tècnic del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
aquest diumenge. Segons les seves dades, el nombre d’habitatges
d’obra nova iniciats a les comarques tarragonines ha augmentat
un 80,91% respecte a l’any 2014,
amb 380 obres noves respecte a les 220 de l’any anterior. De
cada quatre habitatges nous, tres
són en bloc i un és en unifamiliar.
La rehabilitació també va millorar
i va augmentar un 36%. Aquesta
dada confirma la tendència dels
darrers anys i també l’afirmació que
la rehabilitació és una gran oportunitat per les empreses del sector
ja que bona part de les feines que
s’executaran en els propers anys
passen per aquí. Les direccions
d’obres van créixer sobre un 15% i
les coordinacions de seguretat van
continuar també a l’alça pujant més
d’un 11%. Les memòries tècniques,
relacionades amb la rehabilitació,
van pujar al voltant d’un 30%.
Amb aquestes dades, el creixement
del sector de la construcció a la

Edifici en construcció a Salou, a costat del vial de Cavet.

El nombre d’habitatges
d’obra nova iniciats a
Tarragona ha augmentat
un 80,91% respecte a
l’any 2014, amb 380
obres noves respecte a les
220 de l’any anterior

ATT

A
arnigreen

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

& 619 244 720

ATT

Compravenda d’habitatges
D’altra banda, la compravenda d’habitatges va augmentar un 14,7% al

G

arnigreen.cat@gmail.com

província de Tarragona és superior
a la mitjana registrada a l’estat espanyol, on s’ha produït un augment
del 2,4%. De la mateixa manera, a
tota Espanya s’ha vist com hi ha
hagut una lleugera recuperació en
alguns àmbits com ara la rehabilitació, l’edificació residencial o l’enginyeria civil.

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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ACTUALITAT SECTOR
novembre de l’any passat respecte
el mateix mes del 2014, segons l’Institut Nacional d’Estadística. En total,
es van formalitzar 4.523 operacions
davant les 3.944 del novembre de
l’any anterior. Es tracta de la millor
dada en un mes de novembre des
del 2009 (6.755). Respecte a l’octubre, l’increment va ser del 5,7%. Del
total, 690 van correspondre a habitatges nous (15,2%) i 3.833 eren pisos de segona mà (84,8%), mentre
que 4.075 van ser habitatges lliures
(90%) i 448 (10%) protegits.
Pel que fa a la resta de l’Estat, es
van produir 28.733 operacions de
compravenda d’habitatges al novembre, el que representa un 13,7%
més que el mateix mes del 2014.
D’aquestes, un 90,4% eren habitatges lliures i un 9,6% protegits,
mentre que un 19,5% corresponien
a habitatges nous i un 80,5% de segona mà.
Habitatges nous
En canvi, la compravenda d’habitatges nous ha patit un descens del
19,3% a Catalunya i ha passat dels
855 del novembre del 2014 als 690
del mateix mes del 2015.
En canvi, els habitatges de segona
mà han experimentat un increment
del 24,3%, augmentant dels 3.089
fins als 3.833. A l’Estat, la compravenda de pisos nous va caure un
25,7%, fins als 5.604, mentre que
els usats van créixer un 30,5%, fins
als 23.129.
Per demarcacions, les operacions
de compravenda al novembre van
augmentar a Barcelona i Girona,
en un 20,5% i un 10,8% respectivament, i van caure a la de Lleida
i Tarragona, en un 5% i un 0,5%,
respectivament, respecte el mateix
mes del 2014.

Vivenda en construcció a Salou.

Així, a les comarques de Barcelona es va formalitzar la venda de
3.101 pisos davant els 2.574 del novembre del 2014. D’aquests 3.101,
439 eren nous i 2.662 de segona
mà, mentre que 2.731 eren lliures
i 370 de protecció oficial. Pel que
fa a les comarques de Girona, dels
668 habitatges que van entrar en
alguna operació de compravenda al
novembre del 2015 –l’any anterior
van ser 603-, 101 eren nous i 567
de segona mà, mentre que 637 eren
lliures i 31 habitatges protegits.

Per contra, a les comarques de Lleida, si al novembre del 2014 es van
vendre 197 habitatges, un any després en van ser 187. D’aquests 44,
eren nous i 143 de segona mà, mentre que 160 eren lliures i 27 protegits. A les comarques de Tarragona,
el descens va ser molt més moderat, només del 0,5%, després que
al novembre del 2014 es formalitzés
la compravenda de 570 habitatges,
davant els 567 del mateix mes del
2015.

Amb aquestes dades,
el creixement del sector
de la construcció a la
província de Tarragona
és superior a la mitjana
registrada a l’Estat
espanyol, on s’ha produït
un augment del 2,4%

La compravenda
d’habitatges va augmentar
un 14,7% al novembre
de l’any passat respecte
el mateix mes del
2014, segons les dades
facilitades per l’Institut
Nacional d’Estadística

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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ACTUALITAT REUS

Nou aparcament a un solar del
carrer de Badalona, al Barri Gaudí
Les empreses Joan Mestre Simó Obres i Serveis i Construccions Vinaixa han
executat el projecte que es va dividir en dues fases
Aquest mes de gener ha entrat en
servei la nova zona d’aparcament
de vehicles del solar adjacent al
carrer de Badalona, al Barri Gaudí,
que en els darrers mesos ha experimentat un seguit de treballs que
han inclòs moviments de terres, enjardinament, instal·lació d’escales i
tanques i intervencions per recollir i
canalitzar aigües pluvials. La darrera fase d’aquests treballs ha representat una inversió de 58.477 euros
amb IVA inclòs.
El projecte es va dividir en dues
parts. La primera la va executar
Joan Mestre Simó Obres i Serveis i
aquesta segona ha anat a càrrec de
Construccions Vinaixa, que tot just
va finalitzar la feina fa uns dies.
El projecte de millora i adequació
del solar del carrer de Badalona situat entre els blocs Bofill i el carrer
de Badalona es va iniciar en una
primera fase el maig de 2014. Aquella fase va suposar un important
moviment de terres per millorar el
pendent del terreny i el condicionament d’un talús amb enjardinament
i plantació d’arbrat divers.
Segona fase
En aquesta segona fase que ha
culminat recentment s’ha asfaltat
una superfície d’uns 2.300 metres
quadrats que es destinarà a zona
d’aparcament apta per a 65 places,
que ja està en funcionament.
En un dels extrems d’aquesta zona
asfaltada recentment s’ha realitzat
també una intervenció amb graves
diverses i un pou de drenatge per
afavorir el filtratge i canalització
de les aigües pluvials, a fi i efecte
d’evitar un dels problemes històrics
que ha presentat aquest solar: les
inundacions i estanqueïtat d’aigües
especialment en períodes de pluja.

En la segona fase del
projecte, que ha culminat
recentment, s’ha asfaltat
una superfície d’uns
2.300 metres quadrats
que es destinarà a zona
d’aparcament apta per a
65 places

12

gener 2016

El regidor de Via Pública i Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Hipòlit Monseny, va destacar que les
obres fetes en aquest punt donen
resposta a una antiga reivindicació del veïnat i que “la intervenció
s’emmarca en el pla d’accions que
desenvolupa l’Ajuntament al conjunt de la ciutat amb l’objectiu de
millorar l’entorn i la convivència a
tots els barris de la ciutat”.

ACTUALITAT SECTOR

Forta caiguda de la licitació d’obres
i de serveis a Catalunya el 2015
La manca de licitació de les administracions públiques està deteriorant un
sector econòmic estratègic respecte la incipient recuperació de 2013 i 2014
No tot són bones notícies en el sector de la
construcció. Tot i que
alguns indicadors apunten a una millora general, hi ha algunes dades
també molt importants
que apunten a l’inrevés.
En el període de gener
a desembre del 2015 la
licitació oficial d’obres
a Catalunya ha estat de
1.157,9 milions d’euros,
un 34% menys respecte
el mateix període de l’any anterior,
en el qual es varen licitar 1.753,1
milions d’euros. Es tracta del tercer
pitjor any després del 2.012 (784,9
milions d’euros) i el 2013 (1.084,7
milions d’euros) i una caiguda del
87% respecte al que es va licitar el
2008 (8.618,4 milions d’euros).
Per administracions, la disminució
més significativa en la licitació ha

Amb aquest nivells tan
baixos d’activitat és molt
difícil que el sector de la
construcció pugui fer una
aportació més positiva a
la recuperació econòmica i
a l’ocupació
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estat la de l’Administració
Local, amb un -36% (essent, però, el nivell administratiu més licitador,
516,1 MEUR) seguida
de la Generalitat, amb
-33% (309,4 MEUR, i
l’Administració
General
de l’Estat, amb un
-31%(332,4 MEUR, del
quals 84,6 provenen d’organismes amb ingressos
propis, com les autoritats
portuàries, Aena i Renfe).
Amb aquest nivells tan baixos
d’activitat és molt difícil que el
sector de la construcció pugui
fer una aportació més positiva
a la recuperació econòmica i a
l’ocupació. És més, es corre el perill que, per manca de licitació, les
empreses supervivents de la llarga
crisi iniciada el 2008 pateixin una
pèrdua del coneixement acumulat.

ENERGIA

Nou sistema de compra agrupada
d’energia per reduir costos
La Cambra de Comerç de Reus impulsa una experència que a Sabadell ja
va permetre obtenir resultats altament satisfactoris
La Cambra de Comerç de Reus convida a totes les empreses del territori a participar del procés de licitació col·lectiva d’electricitat i gas.
L’experiència de la Cambra de Sabadell, amb la subhasta realitzada entre les empreses comercialitzadores
l’any 2014 i que va permetre obtenir
resultats altament satisfactoris, avalen la proposta.
La mecànica és ben simple. En síntesi, es formen uns lots que agrupen tipologies de similar consum
d’energia i es fa la subhasta informatitzada tant d’alta tensió com de
baixa tensió. Al final queda fixat un
preu definitiu per cadascun dels diferents tipus de contracte, que és
igual per a tots els contractants.
Cada empresa que participi a la
subhasta podrà comparar els seus
preus amb l’oferta guanyadora de la
Cambra i optar o no a la contractació
sense cap compromís. És un mètode
totalment transparent al que són
convidades expressament totes les
comercialitzadores d’electricitat. I el
més important, no hi ha problemes
de canvi de subministrador, cap risc
ni documental ni per funcionament.
Campanya de difusió
La Cambra va presentar la Compra
Agrupada d’Energia als mitjans de
comunicació en una compareixença que van realitzat, de manera
conjunta, el president de la corporació, Isaac Sanromà, i el director
de l’empresa Bioquat, José Enrique
Vázquez, que coordina tècnicament
la iniciativa.
A efectes pràctics, la idea és que els
diversos comerços —independentment de la seva mida— s’uneixin
i conformin un únic paquet consumidor que inciti les comercialitzadores a reduir-los el cost. Tal com

Presentació de la campanya del nou model de contractació.

va detallar Vázquez, hi ha dues
possibilitats per reduir les despeses
en aquest sentit: estalviar energia
o agrupar-se i tenir la mateixa força
que els grans consumidors.
Aquesta és l’opció que ha triat
l’entitat i és que és quelcom que es
fa amb èxit des de fa anys a sectors
com el de la fruita a Catalunya, el de

la pesca a Vigo o a les universitats
públiques catalanes.
Vázquez va parlar a Reus que la
mitjana de la reducció de la factura
elèctrica dependrà molt del consum
i de la forma d’aquest consum,
tot i que va parlar de xifres que
poden anar des del 4-5% fins el
20% en cas que hi hagin mesures
d’eficiència energètica.

La mitjana de la reducció
de la factura elèctrica
dependrà molt del consum
i de la forma d’aquest
consum, tot i que va
parlar de xifres que poden
anar des del 4-5% fins
el 20% en cas que hi
hagin mesures d’eficiència
energètica

Com funcionarà?
Les empreses interessades a unirse han d’entregar l’última factura
d’electricitat a la Cambra per tal
que en puguin fer una valoració i
que passin a formar part del grup.
La mateixa associació comercial
reusenca —que abasta Baix Camp,
Priorat, Conca de Barberà, Ribera
d’Ebre i Terra Alta— es posarà en
contacte amb les distribuïdores i els
transmetrà les seves condicions que
poden discutir fins al dia en què
s’activi la subhasta.
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ACTUALITAT REUS

Comencen les obres de renovació
de la xarxa d’aigües a Mare Molas
És previst que els treballs s’allarguin fins al maig i durant aquest temps
no es tallarà el trànsit d’aquest vial, que mantindrà un carril per a vehicles
L’Ajuntament de Reus, a través
d’Aigües de Reus, ha començat a
executar els treballs de renovació i
reforç de la xarxa de sanejament i
abastament d’aigües del carrer de
la Mare Molas, concretament en el
tram entre el passeig de Prim i el
carrer de sor Lluïsa Estivill. El pressupost total d’aquesta intervenció
és de 200.379 euros, que seran finançats de manera íntegra des de
l’empresa municipal sense càrrega
per als veïns afectats.
És previst que els treballs s’allarguin
fins al mes de maig i durant aquest
temps no es tallarà el trànsit
d’aquest vial, que mantindrà sempre
un carril per a vehicles. L’accés als
pàrquings privats del tram afectat
estarà restringit en determinades
franges horàries mentre durin els
treballs i estarà disponible fora dels
horaris de treball.
Les obres de renovació de la xarxa
de sanejament suposaran la substitució de l’actual canonada de formigó de 400 milímetres de diàmetre
per una de nova de PVC de 500 milímitres, cosa que representarà un
augment de la capacitat en 2,4 vegades en relació a la situació actual. També es construirà un sobreeixidor al col·lector d’aigües pluvials
al carrer de Sor Lluïsa Estivill. Les
antigues escomeses de formigó se
substituiran per unes de noves.

Les obres al Carrer Mare Molas de Reus van començar el dia 25 de gener i està previst
que s’allarquin fins el març.

El pressupost total
d’aquesta intervenció és
de 200.379 euros, que
seran finançats de manera
íntegra des de l’empresa
municipal sense càrrega
per als veïns afectats

Pel que fa a la xarxa d›abastament,
les canalitzacions actuals de fibrociment es substituïran per noves canonades de polietilè. Les escomeses antigues, de plom o de ferro,
també seran reemplaçades.
Tot aquest seguit d›accions es realitzarà en diferents fases a fi i efecte
de minimitzar els perjudicis al veïnat. S’eliminaran places d’aparcament a ambdós costats del carrer i
es deixaran uns 3,5 metres per a la
circulació del trànsit.

CONTENIDORS
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L’especialista

Construir sense arquitecte
Carlos Just. Advocat
La crisis del sector de la construcció
ha comportat que l’execució d’obra
nova hagi minvat a nivells casi residuals, mentre que els treballs de
reforma i rehabilitació, també han
patit una clara disminució, però en
nivells no tant accentuats.
En aquest tipus d’obra de reformes
i rehabilitacions, sovint es planteja
el dubte de si cal o no contractar
un arquitecte superior. Val a dir que
la responsabilitat de contractar un
arquitecte és bàsicament del promotor, però sovint, aquest tipus de
decisions també afecten directa o
indirectament al constructor, com
s’explicarà.
En projectes de rehabilitació o reforma existeix un criteri molt clar a
l’hora de determinar la necessitat de
que intervingui un arquitecte. Com
a norma general, en tot projecte en
el qual s’hagi de reparar, modificar
o ampliar elements de l’estructura
o bé modificar els buits de façana,
haurà d’intervenir un arquitecte.
No caldrà per tant la intervenció
d’arquitecte en obres menors de
poca importància que no afectin a
elements estructurals (petites reformes, reparacions, tancaments
d’obra, substitució fusteries, tanca-

Com a norma general,
en tot projecte en el
qual s’hagi de reparar,
modificar o ampliar
elements de l’estructura o
bé modificar els buits de
façana, haurà d’intervenir
un arquitecte

ments de balconades, etc.).
Sovint el promotor mira principalment per la seva butxaca i decideix
prescindir de la direcció facultativa
en obres que sí caldria. Plantejat
així, el promotor pressiona al constructor per a que executi l’obra sense arquitecte, malgrat hagi d’afectar-se elements estructurals. Vet
aquí, que alguns constructors (no
tots), que volen quedar bé amb el
seu client, accepten el repte i executen obra en elements estructurals,
assumint també la manca de direcció facultativa.
Greu errada. El conflicte està servit.
Si el resultat de la reforma o rehabilitació no és el correcte o aquell

que espera el promotor, la propietat
focalitzarà tota la seva queixa en el
constructor, doncs considerarà que
el fet que el constructor hagi assumit l’obra, també d’elements estructurals, li fa 100 % responsable
d’allò que executa.
Per sort, la jurisprudència ha reduït
aquesta responsabilitat del constructor, si bé li fa partícip d’aquesta malifeta. A títol d’exemple, el
Tribunal Suprem, en Sentencia de
20/2/1986 fa responsable al constructor del 50 % dels vicis constructius, doncs considera que existeix
una manca de diligencia del propietari de l’obra, qui tenia l’obligació
de contractar a una Arquitecte i
Aparellador i no ho fa, i també una
manca de diligencia del constructor, quan accepta construir ell sol
elements estructurals i ho fa malament.
El més Alt Tribunal entén que la
postura del promotor “agreuja la
producció dels danys i que s’ha
de tenir en compte a l’efecte de
compensar la responsabilitat que a
aquesta última li incumbeix sobre la
indemnització dels danys causats”,
fet que el fa decidir a reduir la responsabilitat al 50 %.

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

BAIX CAMP

El polèmic projecte de la pedrera
de l’Argentera, aturat
La constructora MJ Gruas havia projectat una pedrera d’unes 26 hectàrees
en una vall del municipi situada a 500 metres sobre el nivell del mar
El projecte per obrir i explotar durant 25 anys una pedrera a l’Argentera està aturat perquè el promotor
ha exhaurit el termini de pròrroga
que havia sol·licitat sense haver iniciat l’activitat ni haver demanat un
nou ajornament.
Segons ha informat l’alcalde, Lluís
Castellví, el termini va vèncer el 26
d’agost i la Generalitat ha obert un
expedient per “declarar la caducitat
de l’actual autorització administrativa”. Aquest fet es produirà en breu,
segons el batlle, i MJ Gruas hauria
d’iniciar novament tots els tràmits
en cas que mantingui el seu interès
en l’explotació. Abans de finals de
mes, l’Ajuntament havia de tramitar

Els tràmits per obrir una pedrera al
municipi de l’Argentera es van iniciar a l’abril del 2009 per part de la
societat Masies de l’Argentera (LEMAR), impulsada per l’empresa MJ
Gruas.

o denegar la llicència d’activitat i
per aquest motiu va sol·licitar informació sobre l’estat de l’expedient
a la Generalitat. Castellví ha apuntat que l’empresa no podia iniciar
l’activitat perquè encara havia d’enllestir tràmits relatius a l’adequació
dels camins.
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Autorització
Segons ha detallat l’alcalde, el 26
de febrer del 2014 es va concedir
l’autorització administrativa per tirar endavant el projecte, i el permís
es va anar prorrogant a l’espera de
concretar en quines condicions calia adequar el camí existent entre
Colldejou i l’Argentera, pel qual estava previst transportar el material
extret.

ARQUITECTURA

El Pritzker, per Alejandro Aravena
i la seva arquitectura compromesa
La máxima distinció de l’arquitectura mundial reconeix el treball del xilè
per solucionar qualsevol problema d’habitabilitat
La tasca compromesa està especialment reflectida en la tasca de reconstrucció de la ciutat de Constitución, una de les més devastades pel
terratrèmol i el tsunami que el 27 febrer 2010 va sacsejar Xile i va deixar
mig miler de morts i uns 800.000
damnificats. La reconstrucció inclou
treball d’emergència, l’elaboració
d’un pla mestre, el desenvolupament de Villa Verde i la construcció
del Centre Cultural Constitución.
Projectes
L’arquitecte ha realitzat altres projectes destacats en Estats Units,
Mèxic, Xina i Suïssa, tant en l’àmbit
públic com privat, com va destacar
a Chicago el president de la Fundació Hyatt, Tom Pritzker. Als seus
48 anys, Aravena es converteix en
el quart arquitecte llatinoamericà a
guanyar el prestigiós Pritzker, considerat el Nobel d’aquesta disciplina,
després del mexicà Luis Barragán
(1980) i els brasilers Oscar Niemeyer
(1988) i Paulo Mendes da Rocha
(2006).
El seu treball ‘dóna oportunitats
econòmiques als menys privilegiats, mitiga els efectes de desastres
naturals, redueix el consum d’energia i proporciona espais públics de
benvinguda. Innovador i inspirador,
mostra com la millor arquitectura
pot millorar la vida de la gent’, assenyala el veredicte.
‘Cap assoliment és individual. L’arquitectura és una disciplina col·
lectiva. Per això pensem, amb gratitud, en totes les persones que
han contribuït a donar forma a una
enorme diversitat de forces en joc’,
va afirmar Aravena quant es va assabentar del guardó. ‘El prestigi,
l’abast, el pes del premi és tan gran
que esperem usar aquest moment

Vivendes dissenyades a la zona de Villa Verde a Xilè per Alejandro Aravena. FOTO:
Cristobal Palma

per explorar nous territoris, fer front
a nous reptes i endinsar-nos en altres terrenys d’acció’, va afegir.
Després d’aconseguir el Pritzker, ‘el
camí no està escrit’, pel que el seu
pla ‘és no tenir un pla, esperar el
incert, estar oberts a l›inesperat’, va
assegurar Aravena, que també va
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reconèixer que tant ell com els seus
col·laboradors estan ‘aclaparats, extasiats i feliços’.
El jurat del Pritzker
El jurat del Pritzker, presidit per
Lord Peter Palumbo, va destacar
els edificis dissenyats per Aravena

ARQUITECTURA

L’arquitecte Xilè Alejandro Aravena i un dels seus projectes: les torres siameses. FOTOS: Cristobal Palma

per la Universitat Catòlica de Xile,
a Santiago. Entre ells, el Centre
d’Innovació UC - Anacleto Angelini
(2014), les Torres Siameses (2005),
la Facultat de Medicina (2004), la
Facultat d’Arquitectura (2004) i la
Facultat de Matemàtiques (1999).
Es tracta d’uns edificis energèticament eficients que responen al cli-

ma local de forma innovadora, amb
façanes i plantes que proporcionen
llum natural als usuaris i agradables llocs de reunió. Un altre edifici destacat en la decisió és un que
Aravena està construint actualment
a Xangai, d’oficines, per a la companyia Novartis, i que compta amb
diferents espais per a treball indi-

vidual, col·lectiu, formal i informal.
Altres dels edificis dissenyats per
l’arquitecte, format a la Universitat
Catòlica de Xile i membre del jurat
del Pritzker entre 2009 i 2014, són
la residència de la Universitat de St.
Edwards, a Austin (Texas), o una sèrie d’habitatges particulars a Monterrey (Mèxic).

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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ENERGIA

Expedient per incomplir les normes
de certificació energètica d’edificis
L’Agència Catalana del Consum confirma que 42 companyies immobiliàries
anunciaven habitatges sense fer visible l’etiqueta energètica
La Generalitat de Catalunya, a través
de l’Agència Catalana del Consum
(ACC), ha obert expedient sancionador a 42 agències immobiliàries de
tot el territori per incompliments de
la normativa en matèria de certificació energètica d’edificis. Les inspeccions van constatar que aquestes agències anunciaven habitatges
sense publicitar-ne l’etiqueta d’eficiència energètica, fet que vulnera
la llei i els drets del consumidors,
segons ha apuntat el Departament
d’Empresa i Ocupació.
El Departament recorda que la certificació energètica d’edificis és un
document obligatori en la compravenda o lloguer d’habitatges o edi-

ficis, i ofereix als usuaris informació
sobre el comportament energètic de
l’immoble. La normativa exigeix que
l’etiqueta energètica sigui visible en
els anuncis d’habitatges, ja que per-
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met als usuaris comparar l’eficiència de diferents edificis i incorporar
l’estalvi en energia com a factor de
decisió a l’hora de llogar o comprar
un habitatge.
Els edificis suposen aproximadament un 25% del consum energètic
de Catalunya, i augmentar l’eficiència energètica d’aquest sector és
fonamental per avançar cap a un
model energètic més racional i sostenible. A Catalunya, l’Institut Català
d’Energia (ICAEN) ha emès 483.586
certificats d’eficiència energètica
per a edificis existents des de la
seva entrada en vigor, el juny de
2013, i 2.687 per a edificis de nova
construcció des de l’any 2007.

ACTUALITAT REUS

Jet2.com incrementarà un 25% els
vols entre Reus i el Regne Unit
L’oferta de seients de la companyia aèrea creixerà a partir d’aquest estiu
un 49%, unes 22.000 places més a disposició dels usuaris
L’aerolínia britànica Jet2.com ha
anunciat coincidint amb la celebració de FITUR a Madrid, els seus
plans d’expansió a l’Aeroport de
Reus de cara a l’estiu, ciutat on vola
des de les bases d’Edimburg, Glasgow, Manchester, Leeds, Belfast,
Newcastle i East Midlands.
La companyia aèrea ha confirmat
que doblarà la disponibilitat de
seients entre el Regne Unit i Reus,
amb un increment del 49%, xifra
que equival a unes 22.000 places
més. Això es veurà reflectit en un
augment de vols setmanals en temporada alta, que passarà dels 15
de l’estiu a passat a 20, ha indicat
l’aerolínia.

L’increment de les operacions repercutirà en l’activitat de Jet2holidays,
el touroperador associat a Jet2.com
que ofereix paquets de vacances als

turistes britànics. L’empresa també
ha anunciat que aquest estiu treballarà directament amb prop de 60
hotels del territori.

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

21

gener 2016

INSTITUCIONS

Meritxell Ruiz, nova consellera
d’Ensenyament de la Generalitat
La jove política reusenca de 37 anys substitueix Irene Rigau en el càrrec i
es converteix en la primera consellera reusenca de la democràcia
La ciutat de Reus guanya pes polític al nou govern de la Generalitat presidit per Carles Puigdemont,
després de l’acord a darrera hora
entre Junts pel Sí i la CUP. El nou
executiu català compta des de fa
uns diez amb la jove reusenca Meritxell Ruiz com a nova consellera
d’Ensenyament del Govern de Catalunya en substitució d’Irene Rigau.
Ruiz es converteix en la primera
reusenca que ocupa una conselleria
de la Generalitat i el tercer fill de
la ciutat que ocupa aquest càrrec
després de Josep Laporte i Albert
Vilalta. Ruiz no será la única reusenca al Parlament ja que estarà
acompanyada de Monserrat Vilella i
també de Carles Prats, de Demòcrates de Catalunya, que va entrar en
substitució de Lluís Salvadó perquè
aquest s’ha incorporat al Govern al
Departament d’Economia.
Trajectòria
Meritxell Ruiz (Reus, 1978) és llicenciada en administració i direcció
d’empreses per la Universitat Rovira
i Virgili (URV) i també ha estudiat a
la Caledonian University de Glasgow.
Posteriorment va cursar el primer cicle del Doctorat en Economia i Empresa per la URV i va aconseguir el
Certificat d’Aptituds Pedagògiques
(CAP), que li permet donar classes
a Educació Secundària. També ha
fet un curs de lideratge i compromís

Meritxell Ruiz s’ha
convertit en la primera
reusenca que ocupa
una conselleria de la
Generalitat i el tercer fill
de la ciutat que ocupa
aquest càrrec després
dels desapareguts Josep
Laporte i Albert Vilalta

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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cívic i un màster en direcció pública
a Esade. Professionalment ha estat
professora substituta i assessora de
serveis financers de La Caixa especialitzada en empreses.
Ha participat força en la vida social
i cultural de Reus com a cantaire de
l’Orfeó Reusenc, dansaire i membre
de l’equip tècnic de l’Esbart Dansaire, bastoner i grallera de la Colla
de Bastoners i Grallers, voluntària i
directiva de la Fundació Pont i Gol,
fundadora de l’ONG Pont de Solidaritat, catequista, monitora de joves,
membre de la Junta Municipal d’Acció Cultural i representant estudiantil a la universitat.
En política va ser diputada al Parlament per Tarragona de l’any 2006
al 2010, com a militant d’UDC. Es va
integrar a les comissions de Benestar i d’Educació, on va coincidir amb
Rigau durant la tramitació i aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), i també va ser aleshores quan va coincidir amb el nou
president de la Generalitat, Carles
Puigdemont. Fonts properes a ella
dins del departament diuen que representa una nova generació però
alhora continuïtat i actualització de
la política de Rigau, de qui és amiga personal. En aquests cinc anys al
departament ha tingut dues filles,
cosa que segons les mateixes fonts
ha pogut conciliar molt bé amb la
carrera professional.

FORMACIÓ

CEPTA enceta l’any amb cursos
subvencionats per a aturats
A partir de la segona quinzena de gener s’obren les convocatòries de nous
cursos d’idiomes, creixement i habilitats personals i professionals
La patronat CEPTA comença el 2016
amb un nou programa de cursos
adreçats a ajudar a aquelles persones que es trobin en situació d’atur.
La confederació empresarial enceta, a partir de la segona quinzena
de gener, un nou paquet de cursos
de formació ocupacional totalment
subvencionada destinada a aturats,
que té per objectiu ajudar-los i dotar-los de formació específica i útil
de cara a la recerca de feina. Així,
d’entre l’oferta de cursos gratuïts
que s’ofereixen, en destaca tota la
formació de l’àrea d’idiomes, que
inclou principalment programes de
millora i aprenentatge de l’anglès i
l’alemany en diversos nivells i una

prova final de qualificació amb caràcter oficial. D’altra banda, també
s’ofereixen altres cursos subvencionats que tenen per objectiu millorar
altres característiques que poden
resultar interessants en un currículum, com són la gestió administrativa i financera o la intel·ligència
emocional.
Creació de microempreses
Encara dins del paquet de propostes de formació subvencionades,
destaquen nous cursos que s’ofereixen per primera vegada a les
instal·lacions de CEPTA. Un d’ells,
el programa de creació i gestió de
microempreses, és una aposta deci-
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dida per fomentar l’emprenedoria i
el creixement de noves empreses. A
més a més, tots els joves de menys
de trenta anys que estiguin sense
ocupació i inscrits en el programa
Garantia Juvenil continuen tenint
l’oportunitat de participar en els
cursos que ofereix la confederació
empresarial. A banda dels cursos
subvencionats, CEPTA també posa
a disposició de totes les persones
interessades nous cursos de caràcter privat, que tenen com a objectiu
professionalitzar a totes aquelles
persones que hi estiguin interessades en àrees concretes que poden
ajudar en moltes vessants de la
seva dedicació professional.

PROMOCIÓ DE CIUTAT

La campanya de Nadal ha estat
qualificada com a exitosa
Els indicadors facilitats per l’Ajuntament de Reus confirmen aquest èxit
perquè hi ha hagut més visitants, més cotxes i més activitat lúdica
L’Ajuntament de Reus ha reunit recentment la Taula de Comerç, en la
que hi són representades totes les
associacions de comerciants de la
ciutat, per fer balanç de la campanya el «Conte de Nadal de Reus», la
primera gran campanya de promoció integral de la ciutat, la cultura,
el comerç, el turisme i la restauració, i que ha estat vigent entre el 27
de novembre i el 10 de gener.
Durant la reunió, presidida per l’alcalde, Carles Pellicer, i la regidora
de Projecció de Ciutat, Montserrat
Caellas, es van presentat un seguit
d’indicadors que confirmen l’èxit de
la campanya, segons l’Ajuntament.
Els principals indicadors són els següents: La xifra d’usuaris als aparcaments ha crescut un 63,41% entre
el 27 de novembre i el 10 de gener
d’enguany, en comparació amb les
mateixes dates de l’any passat. En
números absoluts, ha crescut en
86.443 vehicles. Dels 136.322 usuaris dels aparcaments municipals
de l’anterior campanya de Nadal el
2014 s’ha crescut a 222.765 aquesta. Gran part del creixement l’absorbeix l’aparcament de La Fira Centre
Comercial. Són 76.848 usuaris, els
quals no tots han de ser exclusivament clients del centre comercial.
També poden aparcar-hi i despla-

Dimissió a la UBR

Imatge de la campanya de Nadal.
FOTO: Bartolomé Pluma.

çar-se a peu a altres punts de Reus.
Les dades del trànsit de vianants
que ens facilita una empresa externa a l’Ajuntament confirmen que
durant aquestes festes molta més
gent ha passejat pel centre de la
ciutat. Concretament, durant el mes
de desembre de 2015 van passar
pel carrer de Llovera un 6,41% més
de vianants que durant el mes de
desembre de l’any anterior. Més de
193.000 persones haurien passat
pel carrer Llovera el mes de desembre de 2015, 11.600 més que el desembre de 2014.

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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El president de la Unió de Botiguers de Reus, Ernest Juncosa,
i la junta directiva de l’entitat
han presentat la dimissió. Ara
és una junta gestora la que
s’encarrega de dirigir l’entitat
fins a les eleccions que se celebraran el proper 11 de febrer.
Juncosa va prendre aquesta decisió perquè no li podia dedicar
el temps necessari per gestionar l’entitat comercial, i després d’haver tirat endavant un
pla de viabilitat econòmic. La
situació econòmica de la Unió
de Botiguers és complicada,
especialment, en l’àmbit de la
tresoreria, i d’aquí que en els
darrers temps s›hagin pres decisions com reduir la plantilla
que hi havia contractada i d’altres despeses. Un dels punts
amb més controversia que es
va aprovar a l’assemblea va ser
el canvi de seu i la venda de
l’actual. Juncosa reconeix que
el manteniment d’un pis de 200
metres quadrats és insostenible
per a les finances de l’entitat, i
a més, argumenta que no se li
dóna un ús amb activitats.

SOLIDARITAT

………………………………………………………………………………

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

Pas de piles, 28 Pol.Ind. Laverno
Carretera Sant Sadurni-Gelida
08739-Subirats
Tel. 938 91 33 21

Camí de Reus, s/n
43391-Vinyols i els Arcs
Cambrils
Tel.: 977 360 836

Pl. del Nen de les Oques, 8
43202-Reus
Tel.: 977 312 502

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

Concert a favor de
la lluita contra el
càncer al Fortuny
El Círcol organitza el proper divendres
5 de febrer un concert solidari amb el
cantautor de Solsona Roger Mas
Amb l’objectiu de recaptar fons per la lluita contra el
càncer, el Círcol de Reus ha organitzat en el marc de
Carnaval un concert solidari com realitza habitualment.
Aquest, anirà a càrrec del cantautor Roger Mas, que
portarà al Teatre Fortuny el seu darrer treball, ‘Irredemp’. L’actuació tindrà lloc el pròxim divendres 5 de
febrer a les 21.00 hores i les entrades es poden adquirir
a la secretaria del Círcol de 16.00 a 19.00 hores. Pel que
fa al preu de l’entrada, que es destinarà íntegrament a
la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre, té un preu mínim de 15 euros
ja que es poden fer aportacions voluntàries.
Després de tres anys de gira amb la Cobla Sant Jordi i
una quinzena de músics dalt de l’escenari que també
es va poder veure al Teatre Fortuny, el cantautor solsoní
Roger Mas entoma ara el repte de “despullar l’essència
total de la cançó” i presentar un disc elaborat tant sols
amb la seva veu i guitarra. Per Mas, ‘Irredempt’ (Satélite K) és un disc “com els d’abans, que havies d’apujar
pujar el volum, perquè la diferència entre els moments
que sona suau i fort són molt grans”. De fet, el cantautor ha gravat el seu novè disc en una habitació i d’una
sola tirada, allunyant-se així dels “estàndards de gravació per afavorir la dinàmica, la sensibilitat i la interpretació”. El nou treball es va estrenar el 16 d’octubre a la
Fira Mediterrània de Manresa i des d’aquell moment ha
començat a girar per tot el país.
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Crida des de
la Confraria
Benvolguts amics: Tal i com ja vaig
comentar en un article anterior,
aquest darrer any i arran la inquietud de diversos companys de la
Confraria, la junta directiva de la
mateixa va aprovar treballar per fer
tot el possible per tornar a treure el
pas a coll el Divendres Sant.
Des de la Confraria volem fer una
volta als orígens per tornar a treure
el pas o misteri de Nostre Pare Jesús
a la Columna, tal i com es portava
quan es va crear, o sigui portar-lo
a coll. Hores d’ara el traiem empenyent sobre un xassís amb rodes
però ens queda el record i l’orgull
de ser l’únic pas que ha sortit a coll
en els darrers seixanta anys, la gent
encara recorda el balanceig que feia
en sortir Divendres Sant, encara
que malauradament no és el que
passa ara ja que de moment és un
record. Per això volem que aquest
esdevingui realitat. De moment hem
d’anar pas a pas, el primer es contactar amb els que esteu interessats
en participar en aquest projecte.
Si voleu viure la experiència de sortir amb el pas dels Paletes i fer-ho
des de dins no espereu i acompanyeu-nos aquesta Setmana Santa,

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

no dubteu a posar-vos en contacte
amb nosaltres. Us estem esperant,
aquest any Divendres Sant és el dia
25 de març.
Com us comentava a l›inici d’aquest
article estem projectant un nou repte. Es tracta d’un projecte il·lusionant
però necessita de la col·laboració i
la implicació de moltes persones
compromeses en tot allò que representa a Confraria dels Paletes. No
es tracta d’una acció puntual sino
que vol continuïtat en el temps i per
això us fem una Crida a vosaltres
amics i companys del sector de la
construcció perquè si hi esteu interessats participeu amb nosaltres.
Necessitem com a mínim vint-i-cinc
portadors. Per tant els que vulgueu
participar no dubteu a posar-vos en
contacte amb nosaltres a través del
Gremi del Baix Camp o trucant al
677579931. Aquesta és una crida
per tots els que llegiu aquesta secció, encara que avui dia no sigueu
confrares. Així viureu l’experiència
de sortir amb el pas dels Paletes
per setmana Santa. Repeteixo, us
ajudarem en tot el que faci falta per
poder venir amb nosaltres.
Visca la Confraria i visca el Gremi.

Des de la Confraria volem
fer una volta als orígens
per tornar a treure el pas
o misteri de Nostre Pare
Jesús a la Columna, tal i
com es portava quan es
va crear, o sigui portar-lo
a coll

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

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom
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Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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Prades
La Febró

Agrupa els constructors i empresaris de la comarca
per tal d’oferir-li la defensa dels seus interessos i
posa a disposició dels seus agremiats els serveis de:

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

La Selva del Camp
Maspujols
Riudecols
Almoster
Les Borges del Camp
Castellvell

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

Vilanova d’Escornalbou
Montbrió del Camp
Vinyols i els Arcs
Colldejou
Montroig del Camp
Cambrils

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos - 43202 REUS
Tel. 977 32 30 13 - Fax 977 33 00 96
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.com
www.gremiconstrucciobaixcamp.com
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