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Passen les setmanes i ens adonem que el projecte que fins ara es coneixia amb el nom de
BCN World sembla que entra en serioses dificultats, en part per la indefinició del Govern
de la Generalitat al voltant d’aquesta important inversió. Inicialment, tal com expliquem en
aquestes pàgines, l’empresa Hard Rock assegura que manté la seva confiança en la Costa
Daurada per acollir aquest complex d’oci tot i que també ha expressat, com qui no vol
la cosa, que hi ha d’altres indrets a Europa que també s’han interessat per emportar-se’l.
Mentrestant, els partits polítics catalans han entrat en una espiral de declaracions en moltes ocasions contradictòries al voltant d’aquesta inversió.
No és d’estranyar que la CUP s’oposi a BCN World i que demani al Govern que ho deixi per
més endavant. La formació anticapitalista ha estat clara des d’un primer moment i sempre
s’hi ha oposat. En canvi, el que ha sorprès és la manca d’unanimitat en un projecte tant
important entre els dos partits que formen l’executiu de Junts pel Sí, ERC i Convergència.
Els republicans sempre han dubtat del projecte i ara, a través d’unes sorprenents declaracions del vicepresident Junqueras, han reclamat un referèndum a tot el territori català
sobre la viabilitat del projecte. En canvi, el president Puigdemont s’ha mostrat contrari al
referèndum i ha dit que han de ser el ciutadans del Camp de Tarragona, sense especificar
exactament quines poblacions, les que han de decidir. També l’alcalde de Salou, Pere Gradados, s’ha mostrat bel·ligerant amb aquest referèndum i ha demanat que no es faci o que
sigui només als municipis de Vila-seca i de Salou. Sigui com sigui, el que cal és celeritat i
claredat en tota aquesta confusió si no volem que Hard Rock o altres operadors agafin les
maletes cap a un altre indret, ja que sembla que de propostes no n’hi falten.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Vertipaint SL enllesteix la pintura
interior de la Casa Cochs de Reus
Aquesta nova empresa reusenca impulsada per Oscar Gallissà i Anna Baró
està especialitzada en treballs verticals i en pintura decorativa i industrial
L’empresa reusenca Vertipant SL ha
estat l’encarregada en les últimes
setmanes d’enllestir la nova pintura
interior de la Casa Cochs, un edifici
obra de l’arquitecte català Francesc
Mitjans que es troba al carrer Prat
de la Riba de Reus, i que amb el
treball dels professionals de Vertipaint SL ha recuperat part del seu
esplendor ja que el pas dels anys
havia provocat un enfosquiment de
les pintures de l’interior de l’edifici,
el hall d’entrada i també les escales
que porten cap a les plantes superiors.
‘El principal objectiu dels propietaris era buscar més lluminositat a

A aquest edifici del centre
de Reus els tècnics de
Vertipaint hi han aplicat
tots els tractaments
necessaris per recuperar
l’interior obtenint molta
més lluminositat desrpés
del l’enfosquiment dels
colors provocats pel pas
del temps

4

gener 2016

l’entrada ja de per sí maca i això
s’havia de fer buscant uns colors
molt més vius i que permetessin
l’entrada de la llum; per això després de molt mirar i remirar es van
escollir els colors clarets que finalment han quedat’, explica Òscar
Gallissà, que també vol remarcar la
qualitat dels materials emprats en
aquest projecte, com són les pintures Juno, una empresa d’Erandio, al
País Basc, que també es va encarregar d’assessorar als professionals
de Vertipaint en el moment de decidir el tipus de pintures que finalment es van utilitzar.
Inicialment els treballs que es van

EMPRESES
fer a la Casa Cochs va ser el sanejament manual de les imperfeccions
existents a totes les parets i sostres
de l’escala de l’edifici produïts pel
pas del temps com són cops o escletxes. Després es van aplicar dues
capes pintura plàstica JUNO J25 color pastel a parets i sostres.
A la columna entrada també es va
fer el sanejament manual de les
imperfeccions existents aplicant
dues capes de pintura esmalt setinat JUNOLAC a color. Els treballs
també contemplaven l’aplicació de
dues capes de vernís sintètic JUNO
YATE, per a exteriors, amb filtre ultravioleta. També es van sanejar i
repintar les portes i bastiments, les
portes metàl·liques de l’ascensor a
l’entrada i cada replà i la neteja m
manual de la barana de l›escala de
la comunitat, aplicant-hi posteriorment dues capes de pintura esmalt
setinat JUNOLAC a tota la barana de
l’escala de la comunitat amb el color existent i el pintat a mà de dues
capes del passamà de fusta amb
vernís sintètic JUNOLAC.
Gallissà considera que l’obra ha
permès recuperar aquest interior
de la Casa Cochs i personalment
se’n mostra molt satisfet perquè els
treballs no van impedir en cap moment l’accés als domicilis i oficines
ja que tots els caps de setmana que
l’empresa no treballava es va desmuntar la bastida i netejar completament aquest interior.
L’empresa
Pocs mesos després de la seva creació però amb professionals amb
molts d’anys al sector de la pintura, Vertipaint intenta fer-se un forat
en aquest sector amb tres apartats,
tal i com expliquen Òscar Gallissà i
Anna Baró, els dos propietaris. Gallissà té una experiència important
en aquest sector de més de 20
anys com a pintor i ara ha pogut
ajuntar la seva altra gran passió,
l’escalada, per oferir un nou servei
als seus clients. Vertipaint SL està
especialitzada en treballs verticals i
per aquest motiu disposa de tota la
reglamentació necessària per poder
treballar en alçada amb totes les

Diverses imatges de l’interior de la Casa Cochs de Reus amb el personal de Vertipaint
en ple procés de treball aquest passat mes de desembre.
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EMPRESES

Vertipaint SL ha comptat
amb l’assessorament de
l’empresa del País Basc
Juno, que ha estat qui ha
subministrat les pintures i
esmalts que s’han aplicat
a l’obra
mesures i certificats que exigeix la
normativa. En aquest àmbit l’empresa ofereix treballs de pintura en tot
tipus d’espais de difícil accés com
façanes, balconades; treballs de reparació i/o substitució de canals i
canonades externes, cartells; aplicació de tractaments impermeabilitzants o anticorrosius; instal·lació
de sistemes dissuasius d’ocells en
façanes, balcons, enllumenat, etc;
manteniment preventiu i neteja i
manteniment de façanes amb vidrieres i finestres de difícil accés.
Els altres apartats on des de Vertipaint estan treballant són la pintura decorativa i d’exteriors oferint el
servei de pintat d’habitatges, escales, patis, garatges, establiments
comercials; l’aplicació de veladures,
estucats d’última generació, pintat/
lacat de parets, envernissats; el pintat i tractament de baranes i altres
estructures metàl·liques i per últim
el tractament pal·liatiu i preventiu
de parets humides o potencialment
humides així com el pintat de façanes, estructures metàl·liques i paviments; treballs de manteniment i
pintura en tot tipus de fusta; treballs específics en pedra i pintat
d’estructures de formigó.
La tercera pota de l’empresa és la
pintura industrial oferint tot tipus
de serveis, segons Òscar Gallissà com són el pintat de tot tipus
d’instal·lacions industrials, oferint
també serveis de manteniment preventiu per evitar la corrosió o treballs d’impermeabilització. Gallissà
considera que aquests serveis són
importants al Camp de Tarragona
per una empresa que comença ja
que els permet d’entrar a treballar
a la indústria química.

Òscar Gallissà i Anna Baró, els responsables de Vertipaint SL, en una imatge presa fa
uns dies a la terrassa del Centre d’Art Cal Massó de Reus.

La noucentista casa Cochs
La Casa Cochs, que pren el nom
dels seus propietaris, és un edifici cantoner, de planta quadrada a
la qual s’accedeix des del carrer
Prat de la Riba, tot just davant
de la porta posterior del Mercat
Central.
Pel seu disseny està inclosa dins
l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunys i és obra de
l’arquitecte Francesc Mitjans, un
dels grans arquitectes de la burgesia catalana de la segona meitat del segle XX que, entre d’altres projectes, va ser l’encarregat
de dissenyar el Camp Nou.
L’edifici està format per planta
baixa i entresòl, amb encoixinat
de pedra com a sòcol de l’edifici i
que segueix l’alineació del carrer.
El cos alt és destinat a vivendes,
tres pisos a base d’obra vista,
amb quatre façanes. Presenta
obertures rectangulars emmarcades per llindes i muntants de
pedra. Hi ha grups de tres finestres en el centre de cada pis amb
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frontó circular. Remata horitzontalment l’edifici un ràfec molt sortit. La porta principal, al carrer de
Prat de la Riba, presenta emmarcat amb llinda de pedra i dóna
pas al vestíbul, de gran alçada,
amb ornamentació de pedra, guix
i fusta que tot justa ara s’acaba
de pintar i reparar. Disposa d’una
gran Eescala centrada i dues vivendes per planta en els pisos.
La planta baixa i l’entresòl són
oficines. És, segurament, l’última
casa senyorial que es construeix a
Reus, de concepció noucentista en
el disseny de la façana principal,
evoluciona cap a un racionalisme
modern, com es pot veure en les
cotxeres del carrer de Pròsper de
Bofarull, al lateral dret de l’edifici. El solar formava part originàriament dels terrenys del Convent
dels Carmelites. És un dels edificis més notables construïts per la
burgesia reusenca amb el poder
econòmic consolidat després de
la Guerra Civil.

L’Optimista
La diferenciació
és la clau de l’èxit
Sílvia Sagalà. Periodista de Canal Reus Televisió

Vivim en un món on tot passa molt
de pressa, tenim els nostres dies
programats al mil·límetre i, és clar,
cada segon compta. Lluny queden
aquells temps en què un es podia
permetre el luxe de sortir cada dia
de casa per anar a buscar el necessari per passar la jornada. En
aquest context, no és d’estranyar
que el comerç electrònic desperti
cada vegada més interès entre la
ciutadania. Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, aquest sector va créixer l’any
2014 un 24,8% a l’Estat respecte
l’exercici anterior, que traduït en
euros serien gairebé 16 mil milions.
A falta de xifres definitives, calculen que durant el 2015 l’increment
ha superat el 10%, i tot fa preveure
que això només acaba de començar.
L’aparició d’infinites plataformes
digitals han fet que les qüestions
tècniques deixin de ser un repte i que molts s’hagin decidit per
aquesta fórmula de negoci. Emprendre aquesta aventura pot semblar,
a priori, una tasca senzilla. Només
cal tenir alguna cosa per vendre, un
ordinador i un portal amb un disseny una mica atractiu on anunciar
el nostre producte.
El que sovint no es té en compte és que crear un e-commerce és exactament el mateix que
qualsevol altra empresa física,
hi ha molts riscos i, de fet, les
estadístiques diuen que el 80%
d’aquests projectes no acaben
superant els dos anys de vida.
Qui va saber entendre molt bé que
volia dir engegar un projecte de

comerç electrònic amb garanties
va ser Rafa Fuentes. L’any 2003 va
fundar Esquiades.com, a través del
qual va començar a comercialitzar
packs d’ofertes per anar a esquiar, en una època en què practicar
aquest esport era car. Aquell any
l’empresa va facturar 60 mil euros.
No contents amb això van pensar
que calia trobar un altre producte
que captés l’atenció dels seus potencials compradors durant els mesos en què no hi havia neu i, el
2010, impulsaven el portal BuscoUnChollo.com, on ofereixen viatges
i escapades de cap de setmana a
preus molt assequibles. La jugada
els va sortir rodona, durant el 2015
van facturar 45 milions d’euros, i
ara ja han decidit que també s’atreviran amb un web dedicat als hotels. És evident que Fuentes va tenir
una molt bona idea, però la clau de
l’èxit de l’empresa, amb seu al TecnoParc de Reus, és que s’ha sabut

El que sovint no es
té en compte és que
crear un e-commerce és
exactament el mateix que
qualsevol altra empresa
física, hi ha molts riscos
i, de fet, les estadístiques
diuen que el 80%
d’aquests projectes no
acaben superant els dos
anys de vida
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anar reinventant dia rere dia.
No es pensin que aquest és l’únic
cas del territori que ha aconseguit
marcar tendència. El primer supermercat purament on-line de l’Estat,
Ulabox, té orígens a l’Alt Camp,
a La Riba. El va impulsar Jaume
Gomà l’any 2010 i ja ofereix més de
12.500 productes, entre els quals hi
ha calçots. Indicació Protegida ‘Calçot de Valls’, evidentment. Enguany
estan servint el triple de calçots que
el 2015 i el 60% de les comandes
s’han produït fora de Catalunya. Un
producte ben nostre que, pel que
sembla, també ha trobat el seu forat a Internet.
Tant l’empresa que va obrir Esquiades.com, com Ulabox, han nascut
i s’han desenvolupat en l’entorn
virtual, però aquest model no està
pas renyit amb el comerç tradicional. Coneixen l’emblemàtica Patateria Laurie de Reus? Em refereixo a
aquella botigueta que, des de 1953,
aglutina cues als porxos del Mercadal. Doncs aquest febrer, també han
obert tenda on-line. I encara més,
a l’altra punta de la plaça hi ha la
papereria Tomàs Barberà. Van aixecar la persiana l’any 1921 i ja fa deu
anys que venen per Internet. De fet,
el 10% del tot el que facturen prové
del comerç electrònic.
Ja ho veuen, el comerç electrònic ha
arrelat a les nostres vides i té pinta
que això no canviarà. Això si, tots
aquells que s’hi vulguin sumar, hauran de fer un esforç per adaptar-se a
les necessitats del mercat on-line i
brillar per sobre de la resta. Només
així assoliran l’èxit.

FORMACIÓ

La Fundación Laboral participa
a l’European BIM Summit
La FLC va organitzar al World Trade Center de Barcelona un workshop
titulat ‘BIM per a constructores: El major repte del sector de l’edificació’
La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) ha estat present a
la segona edició del European Bim
Summit, cimera europea sobre Building Information Modeling (BIM)
en la qual s’han congregat ponents
de primer nivell de tot el món per
presentar les últimes tendències i
s’han mostrat els últims avenços
en aquest nou model de treball col·
laboratiu en el sector de l’arquitectura i la construcció. La jornada es
va celebrar al World Trade Center de
els passats dies 18 i 19 de febrer.
El congrés, organitzat pel Col·legi
d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), BIM Academy i Building
SMART Spanish Chapter, i amb l’empresa Roca com a patrocinador principal, consolida una vegada més el
lideratge de Catalunya i Barcelona
pel que fa a la innovació tecnològica en la construcció.
En aquesta edició es van presentar
les experiències més interessants
i els últims avenços d’aquest nou
mètode de treball basat en la gestió
de la informació generada durant el
cicle de vida d’una construcció.
La FLC a l’entorn BIM
La FLC ia imparteix formació en matèria BIM, amb l’objectiu de dirigir
al treballador de la construcció dins
de l’esmentat entorn. El 2015 va
dur a terme diverses accions formatives, entre les que destaca el curs

Una imatge del workshop que es va fer al World Trade Center de Barcelona.

En aquesta nova
edició s’han presentat
les experiències més
interessants i els últims
avenços d’aquest nou
mètode de treball
basat en la gestió de
la informació generada
durant el cicle de vida
d’una construcció
de “Bim per constructores. Metodologia BIM i com implantar-”, i té
previst organitzar al llarg de 2016,
edicions d’especialització, sota la
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mateixa estructura de mòduls formatius de 40 h, 100% bonificables,
enfocats a la rehabilitació, edificació o obra civil, en funció de la especialitat de l’empresa o del perfil
professional de l’alumnat.
Dins el marc de l’European BIM
Summit la FLC va poder presentar
la seva visió i proposta de valor en
relació a aquesta matèria, a través
d’un workshop gratuït celebrat a la
Sala A1 del World Trade Center Barcelona, a càrrec de. José Mª Jaquet,
Responsable Comercial de la FLC a
Catalunya, i d’Alejandro Núñez, arquitecte i professor de la UPC del
Postgrau en BIM Management i
membre de la comissió BIM del Ministeri de Foment.

ACTUALITAT GREMI

Conveni de col·laboració entre el
Gremi i Estacions de Servei Vilalta
Els agremiats gaudiran de millors preus i avantatges en el subministrament
de combustible i obtindran condicions preferents
El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat, i Pere Vilalta, propietari de
l’empresa Estacions de Serveis Vilalta LUVIRR SA, han signat un conveni de col·laboració entre l’entitat i
l’empresa que permetrà que a partir
d’ara els agremiats puguin gaudir
de millors preus i avantatge en el
subministrament de combustible.
Gregori Salvat es va mostrar satisfet
amb aquest acord perquè ‘aconseguim nous avantatges pels nostres
agremiats ja que aquest és l’objectiu de la junta directiva de l’entitat
durant aquests anys’.
De l’acord signat s’estableix un descompte pels associats del Gremi, de
0,030 cèntims per litre, s’aplicarà
directament sobre el preu del sortidor a les seves estacions de servei. L’acord també estableix que per
subministrament directe, es passarà
el millor preu del gasoil A i B als
associats que ho demanin, ja que el
preu varia diàriament, i així també
poder fer el subministrament dels
mateixos, en menys de 24h.
Vilalta deixarà en dipòsit un tanc
de combustible, amb el seu sortidor adequat al seu consum, homologat sense cap cost addicional per
aquells agremiats que ho desitgin.
Mensualment es farà lliurament de

Gregori Salvat i Pere Vilalta, al centre de la imatge, es donen la mà després de la signatura del conveni de col·laboració

L’empresa
subministradora lliurarà
a tots els agremiats que
ho desitgin una targeta
que permetrà obtenir els
avantatges pactats
20 vals de 2 euros, gratuïts per
cada associat del Gremi per tal de
ser bescanviats en les estacions de
servei de LUVIRR en productes de
botiga o rentat, per operacions superiors a 10 euros.
Tots els interessants en integrar-se

en aquest acord han de posar-se en
contacte amb el departament d’administració del Gremi de la Construcció per enviar les dades i així
Estacions Vilalta felicitarà una targeta personalitzada amb la matrícula
de cada vehicle
L’empresa LUVIRR, amb la seu central a Vila-seca, gestiona una dotzena de gasolineres a diferents poblacions del Camp de Tarragona com
son Vila-seca, Constantí, el Port de
Tarragona, el Serrallo, Vilafortuny,
Bràfim, a l’aparcament de camions
de Reus o al Vendrell. Més info de
les estacions a www.luvirr.es

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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INVERSIONS

Hard Rock Café continua pensant
en BCN World tot i altres ofertes
L’empresa manté la seva oferta i es compromet a fer compatible el centre d’oci
de categoria mundial amb les comunitats locals i el model de turisme familiar
A través d’un comunicat, l’empresa
d’oci Hard Rock International, ha
assegurat que malgrat les nombroses oportunitats presents arreu
d’Europa, pensa que la Costa Daurada reuneix les condicions ideals
per al desenvolupament d’un centre
d’oci i entreteniment de categoria
mundial.
D’aquesta manera, l’empresa referma la seva aposta en BCN World i
el territori, a la vegada que remarca
que durant els últims quatre anys
ha treballat estretament amb les
diferents administracions per tal de
complir amb tots els requisits específics. En aquest sentit, ha assenyalat l’estat espanyol i Catalunya com
un mercat clau per la companyia, i
s’ha compromès a compatibilitzar el
projecte amb les comunitats locals
i amb el model de turisme familiar
iniciat anys enrere per Port Aventura.
Segons el comunicat redactat des
de la companyia, el projecte del
Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de
Vila-seca i Salou, anteriorment conegut com BCN World, es podrà dur
a terme en col·laboració amb inversors internacionals, així com amb
el seu principal col·laborador, Melco International. Hard Rock recorda

Un dels edificis que el grup Hard Rock Café gestiona als Estats Units.

L’alcalde de Salou
demana que no es faci
cap referèndum sobre el
projecte o, en cas que
s’hagi de fer, siguin els
ciutadans de Vila-seca i
de Salou els que tinguin
dret al vot i a decidir

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

que representaria una inversió de
2.500 milions d’euros i crearia més
de 10.000 llocs de treball directes i
de qualitat, a més de generar centenars de milions en impostos, i ingressos directes i indirectes per a
tot el territori. Volem ser un agent
actiu al Camp de Tarragona, asseguren.
L’actual situació del CRT, continua el
text, és el resultat d’un llarg i me-

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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INVERSIONS
ticulós procés que s’ha desenvolupat, en tot moment, sota l’estricte
control de les administracions públiques. Per això, l’empresa aclareix que Hard Rock no ha deixat de
complir amb el marc legal vigent
definit per la Generalitat de Catalunya en l’estricta observança dels
estàndards socials, legals i mediambientals, orientada al desenvolupament del millor resort turístic integrat d’Europa. Aquesta observança,
afegeix, només pot beneficiar la indústria turística a la demarcació de
Tarragona i a Catalunya, un entorn
en el qual la pràctica del joc és i ha
estat legal des de fa ja dècades.
Polèmica pel referèndum
Precisament al voltant de BCN World
s’ha produït una forta polèmica política pel possible abast d’una consulta al territori o a tot Catalunya
sobre aquest projecte. Inicialment
el vicepresident Oriol Junqueras va
dir que havia de decidir tot el país.
Dies després, el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, va
apostar per tenir en compte la veu
del territori a l’hora de decidir el
disseny i l’abast de la consulta sobre el projecte anteriorment anomenat BCN World.
‘Qui ha de votar segur és bàsicament la gent del territori, però hem
d’escoltar si la gent del territori diu
que la votació ha de ser més ampla
o més estreta’ , va dir, però alhora va trobar ben legítima la postura expressada pel vicepresident
del Govern, Oriol Junqueras. Carles
Puigdemont va defensar que el projecte ha canviat molt i que l’anterior
era un error, i ha avisat que no hi ha
una cua de gent que vulgui invertir
2.500 MEUR per crear 9.000 llocs
de treball.

Recolzament de
les cambres a
BCN World

Pere Granados, alcalde de Salou.

Per la seva part, l’Ajuntament de
Salou ha aprovat durant un ple extraordinari una moció de rebuig a
una possible consulta ciutadana per
decidir sobre el seu futur i que, en
cas que se celebri, ‘se circumscrigui
exclusivament’ a Salou i Vila-seca.
La moció va ser aprovada amb els
vots a favor de CiU, PSC, Ciutadans
i PP, l’abstenció d’ERC i el vot en
contra del regidor de Guanyem.
La CUP, en contra
Per la seva banda, la CUP, a través
de la presidenta del seu grup parlamentari, Mireia Boya, creu que
aquesta legislatura no cal tirar endavant projectes com el de BCN
World tenint en compte “l’anomalia
democràtica” actual. Boya va apostar per esperar les eleccions constituents i que el govern que en surti
“faci el que vulgui” amb el projecte.
“Ara no és el moment. La feina és
una altra”, va dir Boya. La presidenta de la formació al Parlament va
refermar el rebuig del seu grup a
un projecte que es basi en el joc i
l’especulació urbanística.

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

11

gener 2016

Les cambres de comerç de
les comarques de Tarragona
han insistit recentment amb el
seu suport al projecte de BCN
World. Una inversió que, han
indicat, podria ajudar a dinamitzar l’economia del territori,
a la vegada que creuen que serviria per crear sinergies, buscar
objectius comuns i donar una
empenta a la situació actual. .
Representants de les cambres
de comerç de Valls, Reus i Tarragona han deixat clar el seu
suport, al·legant que pot servir
per reimpulsar l’economia de la
demarcació. Així, el president
de la Cambra de Comerç de
Tarragona, Andreu Suriol, va remarcar que cal que no ens posem pals a les rodes nosaltres
mateixos, i va manifestar que
independentment que sigui una
operació que té els seus punts
obscurs, no deixa de ser una inversió pel territori.
En la mateixa línia es va pronunciar el secretari de la Cambra de Comerç de Reus, Joan
Josep Sardà, que ha apostat
per buscar objectius comuns
com BCN World per aglutinar-se
i donar una empenta comú a
la demarcació. Una proposta
que compartia el president de
la Cambra de Comerç de Valls,
que va afirmar que BCN World
no ho resoldrà tot, però sí una
part.

FORMACIÓ

Continuen els cursos de formació
a les instal·lacions del Gremi
Aquest mes de febrer ha tingut lloc un nou curs de Prevenció de Riscos
Laborals per aturats en l’especialitat de paleteria
L’activitat de formació ocupacional
al Gremi de la Construcció del Baix
Camp no s’ha aturat en els darrers
mesos i s’han realitzat diverses
sessions del curs de Prevenció de
Riscos Laborals de 20 hores en l’especialitat de paleteria que són els
bàsics per poder treballar. Aquests
cursos que s’han fet amb col·
laboració amb la FEGCO (Federació
de Gremis de la Construcció) són
gratuïts per a persones aturades.
El darrer curs, al qual hi han participat una vintena de persones, ha
tingut lloc a finals del mes de febrer
i ha anat a càrrec d’Enrique Alonso,
professional del sector de la prevenció de riscos laborals. Els cursos

específics per a paleteria son de gran
utilitat pels professionals del sector.
Habitualment el fan
les persones aturades que necessiten
reciclar-se o també els treballadors
fixes
discontinus
d’algunes empreses que aprofiten
els dies en que
estan a l’atur per millorar la seva
formació ja sigui amb aquest curs
o amb d’altres que s’ofereixen regularment. Aquest ha estat el primer
curs subvencionat del 2016 a les
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instal·lacions del Gremi. Al llarg del
mes de març està previst que se’n
facin d’altres de la mateixa especialitat de prevenció de riscos laborals
de l’especialitat de paleteria.

ACTUALITAT REUS

L’abstenció de la CUP permet a
Pellicer aprovar els pressupostos
Els comptes estan marcats també per l’alliberament de la càrrega financera,
gràcies a la política d’austeritat que el Govern ha portat a terme
El ple de l’Ajuntament de Reus va
aprovar el dilluns 15 de febrer l’expedient de pressupostos municipals
per a l’exercici 2016 que confirmen
una clara aposta per les polítiques
socials, sense deixar de banda altres aspectes prioritaris com la promoció econòmica, la projecció de
ciutat i la cultura. Els comptes estan
marcats també per l’alliberament de
la càrrega financera, gràcies a la
política d’austeritat que el Govern
ha portat a terme en els darrers 5
anys; i, en especial, a la solució de
l’escull de Metrovacesa.
Pellicer ha pogut aprovar aquests
pressupostos gràcies als vots afirmatius del seu partit –set regidors
de CiU- i la suma dels quatre regidors d’Ara Reus i ERC. L’abstenció
de dos regidors de la CUP va permetre aprovar els pressupostos ja
que en contra s’hi han mostrat els
4 regidors del PSC, els quatre regi-

dors de Ciutadans i els altres quatre
regidors de la CUP.
Les grans xifres dels pressupostos són les següents: Ajuntament:
107.601.191; Empreses municipals:
215.457.053; Organismes autònoms: 7.235.737, el que suposa un
total consolidat: 319.282.863,51
Són uns pressupostos elaborats en
un marc de pròrroga de les ordenances fiscals que permeten orientar els recursos als àmbits més
prioritaris. Les grans magnituds del

Són uns pressupostos
elaborats en un marc
de pròrroga de les
ordenances fiscals que
permeten orientar els
recursos als àmbits més
prioritaris

13

gener 2016

pressupost ja no contemplen la situació excepcional del 2015 (Metrovacesa i moratòria del Pla d’Ajust).
Els pressupostos permeten la consolidació i ampliació de la despesa
en serveis i benestar social: increment beques menjador, increment
d’ajudes, Serveis d’Assistència Domiciliària. Increment del pressupost
de Cultura. Increment de la dotació
pressupostària de promoció de l’activitat econòmica i ocupació i projecció ciutat. Important reducció de
la càrrega financera, conseqüència
de l’amortització anticipada.
Pressupost d’inversions
Els comptes contemplen un pressupost per a noves inversions de 4,4
milions d’euros, 1,8M dels quals es
finançaran a partir d’una subvenció
de la Diputació de Tarragona pels
Jocs Mediterranis. La resta, es finançarà a crèdit.

ACTUALITAT SECTOR

L’edificació consolida
l’inici de la recuperació
però queda lluny de la
normalització
Segons el Col·legi d’Arquitectes, el nombre
d’habitatges visats creix un 47% el 2015 però se
situa en nivells per sota dels últims 30 anys
La recuperació del sector de l’edificació es consolida però ho fa un
ritme ‘massa lent’, segons Lluís
Comeron, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Comeron va
explicar que si bé la superfície visada s’ha situat en el 2015 en prop
de 2,9 milions de metres quadrats,
un 26% més que el 2015, i el nombre d’habitatges visats ha estat de
6.351 pisos nous, un 47% més, els
nivells d’activitat de visats de pisos
nous i de projectes d’execució s’han
situat el 2015 per sota de les xifres
registrades el 1986. Comeron va assegurar que el ritme de recuperació del sector ‘és massa lent’ i per
poder agafar la velocitat adequada
cal accelerar aquesta recuperació a
través d’incentius del sector públic.
Segons els arquitectes, el volum
total de superfície visada encara segueix estant molt per sota
de la xifra de mínima normalitat.
De les conclusions facilitades a
la premsa s’extreu que ‘encara no
estem davant d’una recuperació
estructural amb suficient força del
sector. Existeix molta heterogeneïtat
en quant a la tipologia de projectes,
tot i que els grans suposen major
impacte en el creixement global.
Constatem doncs que la reactivació
del sector segueix sense repercutir
ni a la majoria del col·lectiu d’arquitectes ni a d’altres professionals i
empreses del sector’.
L’increment d’activitat que es reflecteix amb la superfície visada afecta

en gran mesura a projectes de gran
envergadura, situats a la província
de Barcelona. El creixement segueix
sense ser significatiu a la resta de
províncies.
El fort creixement que va tenir la
ciutat de Barcelona l’any 2014 (més
d’un 70%) no s’ha mantingut durant
el 2015, tot i que ha seguit creixent
(un 15% respecte l’any anterior).
Les dades fan evident el que el
COAC ja porta temps reclamant: la
necessitat d’implementar mesures
de canvi estructural per impulsar i
orientar la recuperació del sector i,
de retruc, de l’economia.
El nombre de visats de pisos nous
a Catalunya hauria de ser d’uns
20.000 habitatges l’any, la meitat
dels que es visaven abans de la crisi, però quatre vegades per sobre
del nombre actual de visats.
Per territoris
La província de Barcelona (sense
tenir en compte la ciutat de Barcelona) creix per primer cop, havent-se visat un 38,45% més que
l’any 2014. Cal tenir en compte,

El Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya reclama
dels govern incentius per
‘accelerar’ la recuperació
del sector que ara per ara
manté un ritme ‘massa
lent’
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Obres iniciades fa uns dies a Cambrils de
construcció d’un nou edifici

però, que un 24,3% d’aquest total són grans projectes de més de
10.000 m2. Barcelona ciutat, malgrat haver tingut un augment important el 2014 (77,9%), el 2015
ha crescut d›una manera molt més
continguda (14,7%). La resta de
demarcacions (Girona, Tarragona,
Lleida i Ebre) mantenen la tendència general d’increment de la seva
superfície visada.
Tipologia d’edificació
En termes absoluts l’obra nova és
la que continua experimentant una
pujada més significativa (33%), situant-se prop dels 1.800.000 m2 visats.
La superfície visada de rehabilitació
també ha crescut, estant al voltant
dels 1.000.000 m2, tot i que respec-

ACTUALITAT SECTOR

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- TANQUES
- 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

Les dades fan evident
el que el COAC ja porta
temps reclamant: la
necessitat d’implementar
mesures de canvi
estructural per impulsar
i orientar la recuperació
del sector i, de retruc, de
l’economia

te l’obra nova aquest creixement és
molt més moderat (18%).
Anàlisi per usos
Les dades actuals fan pensar en
una recuperació de l’habitatge, que
creix més que el no habitatge, començant així a normalitzar-se. Pel
que fa els usos a què es destina
el no habitatge, es detecta un augment considerable en el comercial,
que de nou respon al visat de grans
projectes.

CONTENIDORS
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ENTREVISTA: JOSÉ ENRIQUE VÁZQUEZ, DIRECTOR DE BIOQUAT

‘El nostre principal avantatge és
sumar potencial de compra’
José Enrique Vázquez és soci-director de BioQuat, amb més de 35 anys
d’experiència en el sector energètic.
Actualment és el President d’Honor
del Grup de Gestors Energètics de
Catalunya. BioQuat ha gestionat les
principals agrupacions de compra
d’energia agrupada de l’estat, entre
altres les d’AFRIUCAT (Associació
Empresarial de la Fruita de Catalunya, amb seu a Lleida), APEF (Asociación Provincial de Cámaras Frigoríficas de Vigo), SERMUCO (Sector
Hortofruticola de Murcia), cambres
de Comerç de Sabadell i Terrassa, el
Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (Universitats publiques),
diversos Ajuntaments i empreses de
diferents sectors.
Quins son els principals beneficis
per una empresa sumar-se a la
compra agrupada d’energia elèctrica?
El gran avantatge és sumar el potencial de compra que, de forma individual, mai podries disposar. Això
permet que les comercialitzadores,
que normalment tindrien dificultats
per accedir a aquest tipus de clients, poden arribar a ells de forma
ràpida i en un volum important, gràcies a la coordinació tècnica i administrativa de la Cambra de Reus
i el suport que els donem des de
BioQuat. Aquesta accessibilitat d’un
sol cop a una multiplicitat de possibles clients, es tradueix en una
forta competència entre les comercialitzadores per a fer-se amb ells i,

en conseqüència, en un interès per
ofertar el millor preu i guanyar la
subhasta.
Només sumant-se a aquest projecte
ja hi ha una reducció de la despesa
d’una empresa?
Al nostre país els costos energètics
estan en la franja dels més cars de

‘En els últims processos
de compra agrupada, la
reducció de costos ha
estat d’un 9% de mitjana
en el cas de l’energia
elèctrica i d’un 15% en el
subministrament de gas
natural’

la Unió Europea. La iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç
de Reus cerca millorar la competitivitat del sector econòmic a través
de la reducció dels costos energètics que totes les empreses que s’hi
sumin. L’empresa que s’hi acull tindrà sempre la possibilitat d’estalviar en electre i gas o, com a mínim,
podrà contrastar la seva política de
consum d’energia amb els preus resultants de la subhasta per internet.
Quin és el marge aproximat de descompte que podem obtenir?
En els últims processos de compra
agrupada, la reducció de costos ha
estat d’un 9% de mitjana en el cas
de l’energia elèctrica i d’un 15% en
el subministrament de gas natural.
El preu de partida de cadascuna de
les comercialitzadores participants

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

ENTREVISTA: JOSÉ ENRIQUE VÁZQUEZ, DIRECTOR DE BIOQUAT
permet incrementar o disminuir
aquest potencial d’estalvi.
Quins passos hem de seguir?
En el punt en que estem, preparatori de la subhasta, els interessats
s’han d’adreçar a la Cambra amb
la última factura que tingui d’electricitat o de gas, sense cap altra
compromís. Realitzada la subhasta
i coneixent ja els preus resultants,
s’informarà a aquests interessats
amb un anàlisi particularitzat de
l’estalvi que poden obtenir. És llavors decisió de l’empresa acollir-se
o no a la possibilitat de contractar a

‘Participar en aquest
projecte no suposa cap
dificultat. Es tracta d’un
procediment regulat per
la llei i molt habitual avui
en dia i en el que les
molèsties per a l’empresa
són inexistents’

millor preu amb la comercialitzadora adjudicatària. En aquest cas, les
empreses que no sigui associades
de la Cambra, hauran de formalitzar
aquesta afiliació per gaudir dels beneficis dels millors preus energètics
i de tots els serveis de la Cambra.
Quina despesa representa la compra agrupada d’energia de la Cambra?.
L’operatiu no és senzill i té uns
costos que s’intenten cobrir amb
la participació de les comercialitzadores. Cal explicar que, per a la
subhasta s’utilitza una plataforma
molt concreta i complexa i concebuda per aquesta finalitat, que suposa
una despesa significativa.
Representa una dificultat afegida en
la tramitació del canvi de companyia?
No és cap dificultat. Es tracta d’un
procediment regulat per la llei i
molt habitual avui en dia i en el que
les molèsties per a l’empresa són
inexistents.

17

gener 2016

Hi ha experiències d’èxit en aquest
sentit en altres sectors?
A tota la Unió Europea aquesta és
una forma comú de comprar l’energia. Ho fan servir a tots nivells.
Al nostre país és ja una forma de
compra habitual en sectors com
l’hortofrutícola, universitari, sanitari, empresarial i creiem que la construcció també hi pot entrar. En tots
els casos, els resultats obtinguts
han portat a mantenir o a ampliar el
nombre de participants en la compra agrupada d’energia.
Si tan positiu resulta aquesta subhasta elèctrica, no creu que les
grans operadores intentaran contrarestar-ho?
Creiem que la facilitat per participar
i la transparència del procediment
fan que la subhasta sigui una gran
oportunitat per a totes les parts. En
processos similars, han resultat adjudicatàries des de grans comercialitzadores amb una llarga presència
en el mercat a comercialitzadores
noves en el sector.

Opinió convidada

1.810 dies

Josep Baiges. Periodista. www.elmondereus.cat
He de reconèixer que, de manera
volguda, havia desviat durant els
últims mesos l’atenció de l’activitat
política del nostre Ajuntament. Després d’un any complicat a nivell personal, vaig decidir desintoxicar-me
d’aquesta addicció malaltissa. El
metge em va recomanar abandonar
aquestes emocions fortes per dedicar-me a aspectes més bucòlics de
la nostra ciutat. La meva salut ho
agrairia. Però en aquestes últimes
hores he caigut irremeiablement en
la temptació. No me n’he pogut estar. Durant el cap de setmana ja vaig
sentir els primers efectes al veure
al “jardinero del campo municipal”,
el David Vidal a La Sexta amb un figurant passant el tallagespa per un
camp de futbol evocant, així, el seu
passat professional a Reus Esport
i Lleure. Diumenge també vaig tenir palpitacions al descobrir la nova
web d’opinió ReusPolítik, on l’irreductible Lluís Gibert torna De Nou
a la càrrega.
Però dilluns, al veure als d’ARA
REUS entrant a l’equip de govern,
vaig mossegar definitivament la
fruita prohibida. De cop i volta vaig
reviure les imatges d’aquell llunyà
febrer de 2011 quan es va produir
un fet transcendent en la història
política contemporània del Món de
Reus. Aquell mes, en plena ebullició
per l’elaboració de les llistes a les
municipals del #Reus22m, Carles
Pellicer va protagonitzar una conferència al Palau Bofarull on es va
començar a visualitzar que el canvi era possible després de 32 anys
d’alcaldes socialistes. Pellicer era
dalt del tsunami convergent i sem-

blava que res ni ningú pogués aturar-lo.
Però l’endemà mateix es va produir
un fet que ho podia haver canviat
tot. O potser –ves a saber- ho va
canviar tot. Em refereixo a la decisió del Jordi Cervera d’abandonar el
grup municipal de CiU per encapçalar una nova opció política de caire
municipalista, ARA REUS. Aquell dia
els nacionalistes van emetre un comunicat considerant que la decisió
de Cervera “no és lògica ni lleial” i
fins i tot els mitjans recollien declaracions de l’aleshores etern enfant
terrible dels socialistes, l’Eduard
Ortiz, que aprofitava la crisi per carregar durament contra Pellicer. Tot
això va ser abans de les cèlebres
ganivetades entre el Pérez i el mateix Ortiz. De tot plegat fa només
cinc anys però ja sembla que ens
remuntem a la prehistòria.
A partir d’aquí la trepidant successió de fets és sobradament coneguda i no cal explicar-la amb detall.
Entre d’altres coses perquè necessitaríem molta lletra per recordar
quantes coses han passat durant

Cervera sempre ha
volgut ser alcalde, però
el caramelet de fer de
regidor d’Esports no està
gens malament per un
home que en la seva
brillant etapa de nedador
d’elit va fer de la marca
Reus la seva raó de ser
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aquest intens període. En tot cas
deixar constància que les ferides
obertes per aquella traumàtica separació sembla que han cicatritzat amb la guaridora signatura del
pacte que ha fet possible la incorporació de Cervera i el seu inquiet
adlàter, el Dani Rubio, a l’equip de
govern municipal dels convergents.
Han calgut 1.810 dies de distància,
de separació, qui sap si d’aïllament.
Però a la fi Cervera i Pellicer –possiblement els dos polítics en actiu
amb més trajectòria municipalista
a l’Ajuntament- s’han retrobat per
compartir el seu somni en benefici
d’una ciutat que estimen amb bogeria. És cert que Cervera sempre ha
volgut ser alcalde, però el caramelet
de fer de regidor d’Esports no està
gens malament per un home que
en la seva brillant etapa de nedador d’elit va fer de la marca Reus la
seva raó de ser.
Per cert, posats a comptar dies
ahir també em vaig entretenir a
saber quant de temps haurà estat
regidor el Doctor Guix després de
saber-se que deixarà el grup municipal d’Esquerra Republicana per
convertir-se en el flamant director de l’Agència de Salut Pública
de la Generalitat. Des de les eleccions i fins ahir uns 245 dies. Un
pas, per tant, fugisser que ens ha
deixat, això sí, algunes actuacions
memorables com el dia que es va
enfilar a l’escenari del Bartrina per
convertir-se en el pianista d’Abba
en la gala de la Federació d’Associacions de Veïns. Allò va ser ‘aspactaculà’ com diria un insígne regidor.
Quants records.

ACTUALITAT REUS

ERC s’incorporarà al govern de
Reus després del pacte amb CiU
Montserrat Flores s’ha incorporat recentment al consistori reusenc en
substitució del republicà Joan Guix que ha marxat a la Generalitat
L’equip de Govern de l’Ajuntament
de Reus segueix creixent. Ens uns
dies s’oficialitzarà formalment la
incorporació d’ERC al govern municipal que ara mateix formen CiU i
Ara Reus i que sumen 9 regidors.
Tot i la suma dels dos nous regidors
republicans. Pellicer es mantindrà
amb minoria ja que el govern sumarà 11 del 27 regidors.
Les dues formacions ja han acordat
el nou cartipàs que deixarà la cap
de llista d’ERC, Noemí Llaudaró, com
a segona tinent d’alcalde i regidora
de Sanitat. D’altra banda, Montserrat Flores va pendre possessió com
a regidora de l’Ajuntament de Reus
durant la sessió plenària municipal

que es va celebrar el dilluns
15 de febrer.
En la mateixa
sessió plenària es va donar
compte
de l’adscripció
de
Montserrat Flores al
grup municipal
ERC-Més-MDCAvancem i de
la seva designació com a portaveu adjunta del
grup. Flores substitueix a Joan Guix
del qual el ple de l’Ajuntament del
passat 29 de gener va prendre co-

neixement de la seva renúncia com
a regidor per incorporar-se al Departament de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya.

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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BAIX CAMP

Cambrils projectarà una avinguda
fins a la nova estació de tren
Es tracta de la creació d’una avinguda que permeti accedir a l’estació de
tren directament des de l’autopista AP-7 i l’autovia A-7
Cambrils planteja canvis en els accessos a la futura estació del tren
del Corredor del Mediterrani que
està enllestint a la part nord del
municipi, a tocar a l’actual camp de
futbol i al costat de la Riera d’Alforja. Així ho va anunciar fa uns
dies l’alcaldessa d’aquesta localitat
del Baix Camp, Camí Mendoza, en
el tradicional cicle de conferències
dels alcaldes de Tarragona que organitza el Col·legi de Periodistes.
La principal novetat que va anunciar Camí Mendoza en la conferència que va reunir un centenar de
persones s’emmarca en la definició
del nou mapa ferroviari que ja està
a la volta de la cantonada. De fet
aquesta mateixa setmana s’ha explicat que la nova estació podria
estar enllestida a finals del proper
estiu, d’aquí a mig any.
Polígon Belianes
Respecte a la nou projecte anunciat
per Camí Mendoza es tracta de la
creació d’una avinguda que permeti accedir a la nova estació de tren
directament des de l’autopista AP-7
i l’autovia A-7, que connecti amb el
polígon Belianes.
Fins i tot va avançar el nom: Avinguda de l’Esport. «Seria un nou accés
a Cambrils, tenint en compte que
l’estació estarà en un lloc privilegiat
i podrà donar servei a altres municipis de la zona», va apuntar. Una
reivindicació que han posat sobre
la taula des de la Federació d’Empresaris de Cambrils (Fecam) i que
sembla que pot pendre forma.
També en matèria ferroviària, l’alcaldessa Camí Mendoza va assenyalar
que ben aviat tenen previst viatjar
a Madrid per parlar precisament sobre la nova estació. A més, va reite-

Obres de construcció de la nova estació de tren. A la part inferior, l’alcaldessa de Cambrils, la republicana Camí Mendoza.

Camí Mendoza va reiterar
també la seva aposta
pel desmantellament de
l’actual via i per la posada
en marxa d’un tramvia i
va assegurar que tenen
previst millorar l’accés
des de Cambrils per
l’avinguda Charles Darwin
rar la seva aposta pel desmantellament de l’actual via i per la posada
en marxa d’un tramvia, i ha assegurat que tenen previst millorar l’accés des de Cambrils per l’avinguda
Charles Darwin.
Pont de la N340
Sobre el projecte d’enderrocar el
pont de l’antiga N-340, va manifestar en el transcurs de la seva con-
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ferència que tenen previst dur-lo a
terme durant aquest any, tot i que
no va concretar dates. Amb l’enderrocament -anunciat inicialment
la passada legislatura- d’aquesta
infraestructura que divideix el poble per la meitat Cambrils milloraria enormement la seva mobilitat a
més d’ajudar a teixir la localitat.

INFRAESTRUCTURES

Adif renova la línia ferroviària entre
Barcelona, Móra i Saragossa
Es millorarà la via, els canvis d’agulla, els túnels i la instal·lació elèctrica i
de fibra òptica entre Reus i Nonasp
L’empresa pública Adif està executant obres de modernització de la
infraestructura de la línia d’ample
convencional Barcelona-Móra la Nova-Saragossa.
Es vol optimitzar l’estat de les
instal·lacions ferroviàries i augmentar els nivells de seguretat, fiabilitat
i eficiència de l’explotació i reduir la
probabilitat d’incidències que puguin alterar el trànsit ferroviari, com
ha passat amb els darrers accidents
per descarrilament de trens de mercaderies.
Els treballs per millorar la via, els
canvis d’agulla, els túnels i la instal·
lació elèctrica i de fibra òptica en
diferents punts entre Reus i Nonasp,

formen part del pla de millora iniciat al setembre de 2014, que s’està
duent a terme en diverses fases.
La nova fase inclou la substitució
parcial del carril en diversos punts
del trajecte entre Flix-Ascó, Guiamets-Marçà i Pradell-Riudecanyes;
la modernització dels canvis d’agulla a las estaciones de Flix i Ascó; i
algunes obres d’adequació en quatre túnels consistents en el sanejament de la plataforma ferroviària, la
renovació de via o la construcció de
drenatges, entre altres.
Es faran també treballs de tractament i consolidació de dos trinxeres i es completarà l’actuació amb
el condicionament dels diferents

elements afectats pels dos descarrilaments de trenes de mercaderies
que van tenir lloc el passat 31 de
desembre i 23 de gener. En l’electrificació es renovarà elements de
protecció i altres dispositius, como
la pendolada, per augmentar el
subministrament de la tracció dels
trens i la fiabilitat del funcionament
de les instal·lacions. Per últim, també s’instal·larà la xarxa de fibra òptica en el tram Móra la Nova-Reus,
per poder millorar la seguretat i les
comunicacions.
Els treballs es fan en horari nocturn
per reduir el màxim possible les
afectacions en els serveis de viatgers.

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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INSTITUCIONS

‘Aparcar’ permet pagar la zona blava a Reus i Cambrils des del mòbil
L’acord s’emmarca en el conveni de col·laboració per al desenvolupament
de projectes Smart City i solucions innovadores per millorar la mobilitat
Els ajuntaments de Reus i Cambrils
han posat en marxa una nova aplicació per facilitar el pagament de
l’estacionament a la zona blava de
les dues ciutats a través de dispositius mòbils. L’aplicació s’emmarca
en el conveni de col·laboració signat
entre Reus i Cambrils per al desenvolupament de projectes Smart City
i solucions innovadores per millorar
la mobilitat. A través de l’aplicació, l’usuari de la zona blava podrà
pagar per aparcar de manera més
pràctica i ràpida, sense necessitat
de desplaçar-se fins al parquímetre
per extreure el tiquet. Gràcies al sistema de geolocalització del telèfon
mòbil, l’usuari pot localitzar fàcilment el carrer on estaciona el vehicle i pagar la tarifa corresponent. El
sistema permet seleccionar manualment el lloc de l’estacionament, en
cas de possible error del GPS.

Carles Pellicer i Camí Mendoza, alcaldes
de Reus i Cambrils, respectivament

ca a l’usuari quan s’està a punt de
sobrepassar el temps màxim autoritzat d’estacionament. També permet activar el tiquet fora de l’horari
de regulació –migdia, nit o festiu– i
el temps comença a comptar quan
s’inicia l’horari regulat. Sempre cal
finalitzar l’estacionament quan s’arriba al vehicle i, en cas de superar el
temps màxim permès en cada zona,
es podrà anul·lar la denúncia des de
la mateixa aplicació.
L’aplicació té un apartat de gestió
de multes, des d’on l’usuari podrà
anul·lar les possibles denúncies per
haver sobrepassat el temps màxim
d’estada.

Pagar pel temps real
Una de les novetats que introdueix l’aplicació és que els usuaris
només han de pagar la zona blava
pel temps exacte d’aparcament del
vehicle: cal activar l’aplicació en el
moment de l’estacionament –”iniciar estada”– i desactivar-la quan es
torni al vehicle –”finalitzar estada”.
L’aplicació disposa d’un sistema
d’avisos –es pot programar amb
fraccions de temps que van des
dels 5 minuts a l’hora– que notifi-

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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MEDI AMBIENT

El Govern simplifica el registre de
productors i gestors de residus
El decret estableix el règim de comunicació prèvia per a l’inici de l’activitat
El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat recentment un nou
decret que simplifica i ordena els
registres generals adscrits a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC),
i detalla les activitats sotmeses al
règim de comunicació prèvia en
aquest àmbit.
Fins ara, l’activitat vinculada a la
producció, la gestió i el transport
de residus quedava recollida en
quatre registres diferents: el Registre general de gestors de residus
de Catalunya, el Registre general de
productors de residus industrials, el
Registre de transportistes de residus, i el Registre de transportistes
de residus inerts de la construcció i
la demolició de Catalunya.

El text aprovat pel Govern actualitza
la regulació d’aquests registres, que
ha quedat obsoleta, i la simplifica
per facilitar l’activitat administrativa
vinculada a aquest sector.
El nou decret estableix dos únics registres: un per a productors i un per
a gestors. Aquest últim, es dividirà
en tres seccions:
· Gestors de residus: vinculats a
activitats d’emmagatzematge, recollida i transferència, valorització i
disposició del rebuig;
· Transportistes de residus: transport de residus amb caràcter professional amb seu social a Catalunya;
· Agents o negociants de residus:
persones amb seu a Catalunya que
desenvolupin aquesta activitat.
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El decret concreta el règim de comunicació prèvia a l’inici de l’activitat per als casos següents:
Activitats que produeixin residus
perillosos; Activitats que generin més de 1.000 tones per any de
residus no perillosos; Transport de
residus professional; Recollida de
residus sense instal·lació associada;
Activitats d’agent o negociant de
residus o l’eliminació de residus
propis no perillosos en el lloc de
producció, així comvalorització de
residus no perillosos, quan no necessiti autorització.
La formalització, modificació i baixa
de la comunicació prèvia es podrà
fer mitjançant el portal de la Generalitat adreçat a empreses.

CULTURA

El Museu de Reus indaga en els
paisatges del seu fons d’art
L’exposició repassa fins el 30 d’abril la mirada dels artistes de diferents
èpoques i estils pertanyents als segles XIX i XX sobre el seu entorn proper
Artistes com Marià Fortuny, Baldomer Galofre, Hortensi Güell, Tomàs
Bergadà i Domènec Soberano, entre
d’altres, protagonitzen des del dijous, 25 de febrer, la mostra “Paisatges del fons d’art del Museu”, una
exposició que presenta destacades
obres del fons de l’Institut Municipal de Museus de Reus que tenen el
paisatge com a fil conductor i que
habitualment no es poden veure
exposades al públic. La selecció es
podrà visitar al Museu de la plaça
de la Llibertat fins al 30 d’abril.
Segles XIX I XX
L’exposició repassa la mirada dels
artistes de diferents èpoques i estils pertanyents als segles XIX i XX
sobre el seu entorn proper. L’objectiu és posar en valor la riquesa de les col·leccions de l’IMMR i
mostrar obres poc conegudes, amb
una visió transversal pel que fa a
èpoques, estils, escoles i tècniques
i que centra l’interès en la temàtica
del paisatge.
La representació de la natura i de
l›entorn és fruit de l›experiència i
de com l’artista es relaciona amb el
paisatge. Al mateix temps, les modes, les tendències estètiques i les
ideologies de cada moment influeixen en l’obra i es poden percebre

en els treballs de
cada un dels autors.
Durant
molts
anys, el paisatge
va ser considerat
com un gènere
menor i es limitava a tenir una
funció decorativa, gairebé escenogràfica,
amb
l’escena d’un personatge o d’una
història, i és a
partir del romanticisme quan passa a ser protagonista, en ocasions
representant la natura de manera
minuciosa i detallista i altres vegades mirant de transmetre sentiments i sensacions.

Artistes com Marià
Fortuny, Baldomer Galofre,
Hortensi Güell, Tomàs
Bergadà i Domènec
Soberano, entre d’altres,
protagonitzen des del
dijous 25 de febrer
aquesta exposició

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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Paisatges urbans, rurals, naturals
o marítims; paisatges íntims, evocadors, misteriosos, imaginaris o
realistes; creats per artistes de diferents èpoques que experimenten
amb tècniques i llenguatges diversos, apropen l’espectador a la seva
realitat particular.
El paisatge, protagonista
Aquesta exposició és la segona
d’un seguit d’activitats incloses en
una línia de treball del Museu de
Reus iniciada aquest any que té
el paisatge i les diferents maneres
d’entendre’l al llarg del temps com
a fil conductor.

TURISME

………………………………………………………………………………

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

Empresaris del
Japó s’interessen
pels atractius
turístics de Reus
Una delegació del país nipó ha estat
rebuda per les principals institucions de
la capital del Baix Camp

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

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va rebre fa uns dies
a l’ajuntament una delegació d’empresaris japonesos
amb l’objectiu d’explorar noves vies de col·laboració i
possibles línies de negoci a la ciutat, principalment en
el sector del turisme.
La delegació va estar formada per Jorge Lasheras, president de Shacho Kai, Associació d’Empreses Japoneses; Takayuki Maejima, de Danaplex; Koji Saito, de JTB
Viajes Spain, SA; Minoru Takeda, de Miki Travel Agency,
SAU; i Fumi Kitsu, de Kuoni Group Travel Experts
La trobada s’emmarca en el bon clima institucional
obert arran de les diverses visites institucionals que en
els darrers mesos han intercanviat l’alcalde i el cònsol
general del Japó a Barcelona, Hiroyuki Makiuchi.
Amb la recepió als empresaris japonesos, l’Ajuntament
de Reus vol donar continuïtat a la política de l’agència
Reus Promoció d’explorar nous mercats turístics a Àsia,
i que ja ha començat a donar fruits en les darreres
temporades amb la incorporació de la visita a Reus en
el programa turístic d’algun operador japonès.
Entre les actuacions realitzades en els darrers mesos
per l’Agència Reus Promoció orientades al mercat asiàtic destaquen les accions de comercialització al Japó i a
Corea del Sud de la mà de Turisme de Barcelona; la col·
laboració del Gaudí Centre amb l’exposició sobre Gaudí
que es va poder veure en diferents ciutats de Corea del
Sud; o sessions de treball i vistes al patrimoni de la
ciutat amb touroperadors japonesos.
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Reus ja es prepara
per la Setmana Santa
Un altre any i com qui no vol la cosa
ja ens tornem a trobar immersos
dins els actes de la Setmana Santa de Reus, Un any més en el qual
la Confraria de nostre Pare Jesús a
la Columna participa en la Setmana
Santa reusenca.
Aquest any tenim el goig que ens
acompanyi portant l’estàndard de la
Confraria en la processó de Divendres Sant el company d’ofici Josep
Cabré Borau acompanyat per Carmela Montpeó Borràs i Margarida
Cabré Montpeó, El guió infantil el
portarà la nena Paula Salvadó Parra, filla d’un altre company d’ofici,
acompanyada com a cordonistes
per Blanca Mollón Expósito, Bernat
Graset Vilella, Anna Graset Vilella i
Lucía Gigante Guinjoan. Tots aquells
que ens vulgueu acompanyar com
cada any no dubteu a posar-vos en
contacte amb nosaltres i us ajudarem per qualsevol dubte que tingueu. A continuació us mostrem un
recull dels actes principals d’aquestes festes tan arrelades a la ciutat
de Reus.
DIVENDRES DE DOLOR, 18 DE MARÇ

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

a les 20:30h.
A la Sala de l’Auditori del Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona,
Pregó de Setmana Santa de Reus
a càrrec de la Rvdma. Mare Maria
Emilia Sebastià Llorens, Superiora
General de la Germanes de Nostra
Senyora de la Consolació.
DIMARTS SANT, 22 DE MARÇ
Solemne Processó de l’Amargura a
les 20:15h.

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

DIMECRES SANT, 23DE MARÇ
De les 17h. a les 21h. Al temple de
la Reial Congregació de la Puríssima
Sang, Visita, adoració i ofrenes a la
imatge del Sant Crist de la Sang.
DIJOUS SANT, 23 DE MARÇ
Solemne Processó del Silenci
23h. Sortida des de l’església de
Sant Francesc d’Assís
Solemne Processó del Sant Enterrament, celebrada a Reus des de
temps immemorials.
20h. Organitzada per la Reial Congregació de la Puríssima Sang de
N.S.J., amb la participació de les
disset congregacions, arxiconfraries, confraries i germandats de la
Setmana Santa de Reus. La processó surt de la Prioral de Sant Pere a
les 20 hores, donada pel Campanar,
i segueix per la plaça de Sant Pere,
Fossar Vell, ravals de Robuster, Martí Folguera i Jesús, plaça de Prim,
raval de Santa Anna, plaça de Catalunya i raval del Pallol, per acabar
al Temple de la Puríssima Sang. Si
voleu sortir en qualsevol acte representant a la Confraria de Nostra
Pare Jesús, us heu de posar en contacte amb la mateixa.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom

C.P.

Domicili

Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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Prades
La Febró

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

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

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

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

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

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí

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

