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Els membres del Gremi de la Construcció del Baix Camp van celebrar el passat 17 de març
l’assemblea anual en la qual van decidir conﬁar la presidència d’aquesta entitat empresarial quatre anys més a Gregori Salvat al capdavant d’una jova junta que ha vist una
renovació important. Gerard Prats i Òscar Porres han deixat el càrrec de vicepresident i
secretari, respectivament, a dos nous agremiats que ja participaven de les decisions del
Gremi com són Jordi Cabré, director de ‘La Façana’ i Pere Vinaixa, dos empresaris joves
però amb una llarga experiència professional i descendents d’una saga d’empresaris del
sector. La nova junta es compromet a treballar de nou per aconseguir millores pel sector
en general i pel Gremi en particular perquè s’incideix a manifestar que la unió fa la força.
Som plenament conscients que la situació econòmica és millor que fa uns mesos. Ara afortunadament ja no tanquen empreses, en part perquè n’han quedat molt poques i les que
queden han vist reduïdes les seves dimensions considerablement. Per aquest motiu és
molt important consolidar les empreses actuals i recolzar les noves iniciatives que sorgeixen. Ara bé, també cal que les administracions siguin conscients que no es pot seguir amb
la política de licitacions d’obra pública que s’ha fet en els últims anys. Només cal veure
què ha passat a Tarragona amb la renuncia de les dues UTE’s que havien de construir el
Palau d’Esports per acollir les competicions dels Jocs del Mediterrani que, a menys de 15
mesos del seu inici, encara no se sap qui executarà l’obra.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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‘Es veu una tímida
tendència a la recuperació’

ENTREVISTA: GREGORI SALVAT. President del Gremi de la Construcció del Baix Camp
L’empresari Gregori Salvat va ser
escollit en la darrera assemblea general del Gremi de la Construcció
del Baix Camp per unanimitat per
tornar a presidir l’entitat durant els
propers quatre anys. D’aquesta manera Salvat va rebre el suport dels
agremiats per un nou mandat amb
una nova junta directiva que ha incorporat els empresaris Pere Vinaixa
i Jordi Cabré en substitució d’Òscar
Porres i Gerard Prats. Aquesta és la
primera entrevista de Gregori Salvat
després de ser escollit de nou per
afrontar els reptes que té el sector
un cop sembla que la crisi ha ﬁnalitzat deﬁnitivament però que ara cal
esperar la remuntada.

‘Sempre hem reclamat
i sempre seguirem
reclamant que s’ha
de mirar més per les
empreses de proximitat
que són les que
reinverteixen el diner al
territori’

Gregori Salvat acaba de ser escollit
de nou com a president del Gremi
de la Construcció del Baix Camp.
Per què ha decidit de tornar-se a
presentar?
Per acabar la tasca que vaig començar ara fa quatre anys. Crec que he

En aquesta ocasió ha renovat el
50% de la junta directiva amb l’entrada de Pere Vinaixa i Jordi Cabré
en els llocs d’Òscar Porres i Gerard
Prats. Quina valoració fa dels antics
membres i què n’espera dels dos
nous?

viscut un dels moments més complicats de l’entitat i ara estem en
disposició de que fructiﬁqui la feina
que hem anat fent en beneﬁci dels
agremiats, de les seves empreses i
de tots els professionals del sector.
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Des d’aquí voldria agrair públicament
la feina feta pels ﬁns ara secretari i
vicepresident, Òscar Porres i Gerard
Prats, els quals fa molts anys que
estaven a la junta del Gremi i que
per motius personals han deixat el
càrrec. Desitjo i n’estic convençut
que així serà que els nous membres
sabran portar les ganes i l’ímpetu
de la gent jove amb empenta.
Vostè ha viscut en primera persona
quatre dels anys més durs de la crisi al sector. Creu que la recuperació
esperada serà efectiva en els propers quatre anys.
Sincerament crec que sí., Ara bé,
que ningú s’esperi una recuperació
per recuperar el 100% del que s’ha
perdut en aquest anys. El que crec
que hi haurà és un progrés de forma lenta i espero que sostinguda.
De moment, el Gremi torna a veure
com sorgeixen nous agremiats. Està
esperançat?

ENTREVISTA: GREGORI SALVAT. President del Gremi de la Construcció del Baix Camp
Els demano que eliminin les millores en
el pleu de clàusules de les licitacions
públiques, unes millores que es van incorporar a l’època del
plan Zapatero. En moments excepcionals es
poden prendre mesures excepcionals però
no les poden adoptar
de forma deﬁnitiva ja
que es mesuren de
forma subjectiva. realment les administracions utilitzen aquestes
millores en les licitacions per fer a les empreses una segona
baixa encoberta. Després passa el que passa en algunes obres
públiques.

Si, ja fa un any que com deia abans,
sembla que existeix un canvi real i
mes a mes hi ha nous agremiats,
ja siguin professionals o empreses.
Sortosament ja no succeeix com fa
uns anys que el sector va perdre
més de la meitat de les seves empreses i dels seus professionals que
van haver de canviar de sector. Ara
veiem com hi torna a haver-hi interès per agrupar-se al Gremi. Es veu
una tímida tendència la recuperació.
Cap on creixerà el sector de la construcció a casa nostra?
De moment el tenim més enfocat a
la rehabilitació i manteniment dels
ediﬁcis. En 2 o 3 anys crec que ja
es començarà a construir obra nova,
sobretot a les ciutats de Reus i Tarragona i també als municipis més
importants del litoral com ara Salou
o Cambrils. Als pobles costarà una
mica més perquè hi ha bastant d’estoc i els bancs encara tenen moltes
vivendes procedents d’execucions
hipotecàries o promocions senceres
a preu molt competitius.
En els darrers mesos el Gremi ha
signat diferents convenis amb empreses com ara Estacions Vilalta,
ENDESA, Previntegral o Adeslas per
oferir avantatges pels agremiats.
Intuïm que aquest és el camí a seguir?
Des del Gremi de la Construcció del
Baix Camp sempre es mira d’aconseguir les millors condicions econòmiques pels nostres agremiats i el
màxim d’avantatges possibles. Ara
n’hem signat uns quants ja sigui en
la prevenció de riscos laborals, per
millorar la comunicació i els tràmits
amb el sector elèctric o amb el combustible, però hem de seguir treballant per donar més avantatges pels
nostres agremiats. Estic convençut
que ens els propers mesos hi haurà més novetats en aquest sentit.
De vegades em pregunten de què
serveix el Gremi. Com es pot veure,
una de les raons d’estar agremiat
es poder tenir aquests avantatges,
tot i reconèixer que de vegades els
agremiats els costa canviar d’empresa i per aquest motiu no es

‘El projecte de BCN World
s’està endarrerint més del
compte. És molt important
que no se’ns escapi
perquè ens ajudarà a tots
plegats a sortir del pou
on encara estem’

poden beneﬁciar tot el que podrien d’estar agremiats. Cal llegir els
acords i estudiar-los perquè sempre
son positius.
Vostè ha reclamat en més d’una
ocasió a les administracions que siguin valentes i tornin a treure obra
pública a licitació. Que més els demana?
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A l’Ajuntament de
Reus en concret què li
demana pels propers
quatre anys un cop la
situació econòmica del
consistori sembla que
ha millorat?
Sempre hem reclamat
i sempre seguirem reclamant que s’ha de mirar més per
les empreses de proximitat que són
les que reinverteixen el diner al
territori. Crec que les empreses de
casa nostra haurien de fer la majoria o la major part de les obres que
es facin a casa nostra sempre que
sigui possible.
Tem que el projecte de Barcelona
World acabi marxant del territori si
no hi ha una decisió ràpida i valenta del govern de la Generalitat?
Si perquè s’està endarrerint més
del compte. És molt important que
no se’ns escapi. Seria un nou motor econòmic per la zona com en el
seu dia va demostrar que seria Port
Aventura. La construcció d’aquesta nova infraestructura ajudaria a
molts professionals a sortir del pou
on encara estem de forma molt més
fàcil i ràpida.

ACTUALITAT GREMI

Desquerra a dreta, Pere Vinaixa, Jordi Cabré, Gregori Salvat i Joquim Fabra, el president del Gremi la nova executiva.

Gregori Salvat presidirà de nou el
Gremi els propers quatre anys
El ﬁns ara president ha estat reelegit per unanimitat per encapçalar una
nova junta que incorpora a Jordi Cabré i Pere Vinaixa a l’executiva
L’assemblea extraordinària del Gremi de la Construcció del Baix Camp
va aprovar el passat 17 de març
la reelecció de Gregori Salvat per
presidir l’entitat els propers quatre
anys. Finalment no va sorgir cap altre candidatura i Gregori Salvat, que
estava disposat a continuar, va ser
elegit per unanimitat entre les prop
de 25 persones que van assistir a
l’assemblea que va transcórrer amb
total normalitat.
Salvat, en la seva intervenció, va
demanar la conﬁança dels agremiats per continuar portant les regnes
del Gremi, per ajudar a millorar la
situació econòmica del sector i dels
agremiats en particular en tot el que
sigui possible. La nova junta direc-

Salvat va voler agrair
l’esforç personal que
han realitzat en aquests
anys amb l’assistència
a reunions i visites on
han participat els dos
membres que han deixat
la junta: Gerard Prats i
Òscar Porres
tiva del Gremi, a manca de deﬁnir
les comissions i els seus membres,
ha sofert un canvi important ja que
Gerard Prats, ﬁns ara vicepresident,
i Òscar Porres, el secretari, han dei-
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xat la junta directiva per dedicar-se
exclusivament a les seves empreses. Salvat va voler agrair l’esforç
que han realitzat en aquests anys
amb l’assistència a reunions i visites on han participat. Els dos nous
membres que s’incorporen a l’executiva del Gremi son Jordi Cabré, gerent de Jordis Cabré Construccions
i Pere Vinaixa, director tècnic de
Construccions Vinaixa. Salvat conﬁa
que aquestes dues incorporacions
ofereixen noves idees al Gremi i es
va mostrar convençut que aportaran
l’experiència que han rebut de les
seves famílies, amb gran trajectòria
en el sector. Per la seva part, Joaquim Fabra, ﬁns ara tresorer de la
junta, es manté en el càrrec.

ACTUALITAT GREMI
L’assemblea general del Gremi de la
Construcció del Baix Camp va servir
també per fer un balanç de l’entitat. Salvat va presentar les xifres. Es
va aprovar el pressupost del 2015
i es van presentar les previsions
del pressupost 2016 que s’espera
que es tanqui amb beneﬁcis. Salvat
també va dir que de nou el Gremi
incrementa el seu nombre d’associats i això és perquè al sector hi
ha moviment, encara que sigui de
forma tímida. En tot cas, Salvat va
aproﬁtar per reclamar de nou que
les administracions siguin valentes a l’hora d’invertir i que ho facin amb unes millors condicions a
les licitacions d’obra pública, unes
aﬁrmacions que espera poder traslladar ben aviat als responsables
polítics de l’Ajuntament de Reus o
a d’altres administracions.
Gregori Salvat també va dir que en
les properes setmanes es deﬁnirà la
composició de la resta de la junta
i també els responsables de cada
comissió.
En aquest sentit, la nova junta exe-

Imatge de l’assemblea que va ratiﬁcar de nou Gregori Salvat com a president.

cutiva ja ha començat les primeres
reunions de treball per tal de renovar convenis o aconseguir nous
avantatges pels agremiats i per les
seves empreses.
Festa patronal
Una de les primeres decisions que
ha pres la nova junta directiva del
GCBC és la data de la propera festa patronal. Enguany se celebrarà
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amb un sopar el proper 11 de juny
on s’aproﬁtarà per homenatjar com
cada any a aquelles persones que
s’han jubilat després de tota una
vida d’esforç i dedicació al sector.
Al mateix temps, també s’ha anunciat que enguany es convocarà una
nova edició del Concurs de Paletes,
que tindrà lloc el mateix dia 11 de
juny al matí al Passeig Misericòrdia
de Reus.

#yoinnovoenconstruccion
Síguenos en:

EL VALOR DE LO QUE HACEMOS
FORMACIÓN

Amplia oferta
formativa
especializada
dirigida a empresas
y trabajadores del
sector

GESINPREC

Herramienta
para la gestión
integrada de la
prevención de
riesgos laborales

Asesoramiento
gratuito en
materia de
prevención de
riesgos laborales

LÍNEA
PREVENCIÓN

Bolsa de empleo
especializada en
el sector de la
construcción

TPC

Tarjeta Profesional
de la Construcción.
Acreditación de la
formación y
experiencia de los
trabajadores del
sector

C/ Joan d'Austria, 39-47, 5º A - 08005 Barcelona

93 221 33 53

EMPLEO

catalunya.fundacionlaboral.org
formaciocatalunya@fundacionlaboral.org

- SERRALLERIA GENERAL

- MANTENIMENTS

L’Optimista
Hey

- PROJECTES PERSONALITZATS

Josep Baiges és periodista

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

- 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

Els eﬁcients companys del departament de comunicació de l’Ajuntament
de Reus ens van obsequiar dimarts
amb una altra de les delicioses imatges del regidor Hipòlit Monseny en
plena acció procurant per la nostra
via pública. Un servidor col·lecciona
aquestes estampes amb la mateixa
passió que els meus xiquets enganxen
als seus àlbums als cromos de Panini.
Cadascú té l’aﬁció que li ve de gust.
En aquesta imatge es pot veure a l’inquiet regidor dirigint les actuacions per
renovar el magníﬁc roserar Joaquim
Gallisà de Rueda que omple d’aroma
i color el parc de Mas Iglesias. En la
nota de premsa que acompanya la fotograﬁa apunten les declaracions del
regidor recordant que “el plec de condicions establert en el darrer concurs
per adjudicar els treballs de jardineria
a la ciutat incloïa el subministrament
de rosers, de manera que l’Ajuntament
no haurà d’esmerçar-hi recursos suplementaris”.
Poca broma. Aquesta plantació inclou
350 rosers de 7 noves varietats que
encara no estaven presents en aquest
roserar i 350 rosers de reposició d’altres varietats entre les quals destaca l’Albert Via, en record de l’activista

cultural del Centre de Lectura que ens
va deixar fa anys després de patir un
desgraciat accident. L’Albert era una
persona excepcional en tots sentits,
que treballava desinteressadament en
beneﬁci de l’ateneu del carrer Major i,
per tant, de la nostra ciutat.
Però tornant al roserar de Mas Iglesias observo que la relació de noves
plantacions inclou, també, la Ciutat de
Reus, la Centre de Lectura i -atenció!la Lluís Llongueras i la Julio Iglesias.
Al llegir-ho no donava crèdit: el perruquer nacional de Catalunya i el cantant
de fama internacional també tenen les
seves pròpies roses, amb placa i tot, al
parc més ﬂorit que es fa i es desfà en
aquesta ciutat.
Després d’aquesta sorprenent revelació un servidor, que sempre havia
identiﬁcat la diligència de l’Hipòlit
Monseny amb el ritme que gastava el
Cliff Richard al seu ‘Congratulations’,
s’imaginarà a partir d’ara al regidor de
via pública xiulant el ‘Hey’ de l’Iglesias acompanyant la feina dels diligents
operaris de les brigades municipals. I
és que el Món de Reus -i el benvolgut
Hipòlit- no ens deixaran mai de sorprendre.

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 GREMI

Conveni entre Endesa i el Gremi
per millorar la comunicació
Els interessants rebran assessorament de les tarifes més adients, per la
contractació o la tramitació de canvis de nom, altes i baixes de comptadors
Endesa ha signat un conveni de
col·laboració amb el Gremi de la
Construcció del Baix Camp amb
l’objectiu d’establir un canal de comunicació i assessorament sobre
el subministrament d’electricitat,
així com la realització de xerrades
i conferències relacionades amb
temes energètics. Aquest conveni
del sector de l’urbanisme i la rehabilitació s’afegeix al que es va establir el passat mes de febrer amb
la demarcació de Tarragona del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
L’acord l’han signat el responsable
d’empreses de nova construcció
d’Endesa a Catalunya, Eduard Domingo, i el president del Gremi de la
Construcció del Baix Camp, Gregori
Salvat. A partir d’ara, la companyia
elèctrica obre una línia directa de
comunicació per tal d’agilitzar els
tràmits i donar a conèixer les solucions més òptimes en temes energètics. Gregori Salvat ha valorat molt
positivament aquesta iniciativa que
permetrà als agremiats treballar de
forma més ràpida gràcies al nou sistema de comunicació amb Endesa.
Aquesta iniciativa contempla diverses vies d’actuació. D’una banda,
el vessant més administratiu; d’una
altra, temes d’eﬁciència energètica
i, per últim, la mobilitat elèctrica.
També s’organitzaran xerrades i tallers amb l’objectiu que els interes-

Gregori Salvat i Eduard Domingo, durant la signatura del conveni.

També s’organitzaran
xerrades i tallers amb
l’objectiu que els
interessats estiguin al dia
de tot el que fa referència
al sector elèctric i que els
pot ser d’utilitat en el seu
dia a dia
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sats estiguin al dia de tot el que fa
referència al sector elèctric i que els
pot ser d’utilitat en el seu dia a dia.
Des del vessant burocràtic, els interessants rebran assessorament
sobre diversos aspectes com les tarifes més adients per la contractació
o la tramitació de canvis de nom,
altes i baixes de comptadors. També s’oferiran estudis previs a les
peticions de desplaçament de línies
com per a nous subministraments,
gestió dels tràmits per a nous projectes elèctrics, com ampliació de
potència, canvis de tensió, remodelacions d’instal·lacions o desplaçaments de línies.

ACTUALITAT SECTOR

Segueix creixent el nombre
d’hipoteques sobre habitatges
Catalunya encadena 19 mesos consecutius d’increments interanuals de
contractes per ﬁnançar la compra d’un pis. A Tarragona també pugen
El nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya es va situar al
gener en 3.857 contractes, el 7,32%
més que l’any passat, segons les
dades facilitades per l’Institut d’Estadística espanyol. L’import agregat
d’aquestes hipoteques va sumar
457,207 milions d’euros, ﬁxant un
import per habitatge de 118.540
euros per pis, amb un increment
del 0,94% en relació amb el mateix
mes de l’any passat. Amb aquest
increment del nombre d’hipoteques
registrat al gener, Catalunya encadena 19 mesos seguits d’augments
de contractes hipotecaris en taxa
interanual. El passat mes de gener
ha estat el mes amb el resultat més
gran des del gener del 2012 quan
el nombre d’hipoteques es va situar
en 4.614 contractes.
En el conjunt de l’estat espanyol, el
nombre d’hipoteques sobre habitatges es va situar en 23.275 contractes, amb un increment del 10,62%.
L’import agregat d’aquestes hipoteques va sumar un capital de 2.460
milions d’euros, un augment del
0,18%. La mitjana d’import per habitatge es va situar en 105.680 euros per pis.
Per demarcacions, les comarques
de Barcelona van signar 2.693 hipoteques sobre habitatges, el 3,42%

Imatge d’una promoció de pisos en venta

Tarragona encadena
9 mesos seguits
d’increments del nombre
d’hipoteques i el resultat
d’aquest mes de gener
és el més gran en aquest
mes des de l’any 2012
més que el gener de l’any passat.
L’import d’aquestes hipoteques va
sumar un capital pendent d’amortitzar de 342,060 milions d’euros,
amb un increment del 0,38%, ﬁxant

A
arnigreen

una mitjana per pis de 127.018 euros.
A Tarragona, el nombre d’hipoteques que es va signar al gener va
sumar 519 contractes, amb un increment del 7% amb un capital agregat pendent d’amortitzar de 44,827
milions d’euros, amb un augment
del 2,11%. L’import mitjà per pis al
gener es va situar en 86.372 euros
per habitatge. Tarragona encadena
9 mesos seguits d’increments del
nombre d’hipoteques i el resultat
d’aquest mes de gener és el més
gran en aquest mes des de l’any
2012.
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FORMACIÓ

La FLC impartirà una vintena
de cursos gratuïts subvencionats
Del 15 al 17 d’abril l’entitat paritària participarà a la III Fira Immobiliària de
Badalona, on presentarà el nou centre de formació de la localitat
Des de maig i ﬁns al mes de juliol,
la Fundación Laboral de la Construcción ha programat a Catalunya una
vintena de cursos gratuïts dirigits
majoritàriament a treballadors en
actiu que inclouen places per a desocupats. Estan subvencionats pel
Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya,
s’ofereixen en modalitat presencial i
se celebraran en el seu nou centre
de formació a Badalona.
Els cursos que s’ofereixen són els
següents: Nivell Bàsic de Prevenció, Nivell Bàsic de prevenció en
Construcció, PRL per a responsables d’obra, Formació obligatòria en
prevenció del Conveni General del
Sector de la Construcció de 20 hores, Gestió ambiental, Powerpoint,
Excel, Word, Tècniques de coaching,
Tècniques de negociació, Comptabilitat bàsica i avançada, Nòmines i
seguretat social i i II, Gestió de pimes SG900, operador de Carretons
Elevadors, formació programada
per les empreses, Gestió empresarial per a autònoms, Tècniques de
venda i formació de venedors.
Fira Immobiliària de Badalona
Aquests cursos, així com la nova
oferta formativa de l’entitat paritària, serà presentada durant la III
Fira Immobiliària de Badalona que
tindrà lloc del 15 al 17 d’abril. L’entitat paritària disposarà a la ﬁra d’un

Les noves instal·lacions de la FLC a Badalona

Les noves instal·lacions
de Badalona, que
obriran les portes en
els propers mesos,
comptaran amb més de
4.000 m2 construïts,
distribuïts en set aules,
serveis i oﬁcines,
zones d’assessorament
i orientació laboral i
professional, així com
1.000 m2 destinats a
tallers

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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estand on es podrà visitar la seva
Aula Mòbil i la maqueta del nou
centre, que serà també seu de la
Fundación a Catalunya.
Les noves instal·lacions de Badalona, que obriran les portes en els
propers mesos, comptaran amb
més de 4.000 m2 construïts, distribuïts en set aules, serveis i oﬁcines,
zones d’assessorament i orientació laboral i professional, així com
1.000 m2 destinats a tallers. Estan
situades en una parcel·la, cedida
per l’Ajuntament de la localitat, de
més de 16.000 m2 d’espais exteriors, que es destinaran a formació
pràctica d’oﬁcis i maquinària.

INVERSIONS

El Govern assegura que CDC
i ERC treballen per BCN World
El conseller d’Empresa i Coneixement aﬁrma que es tracta d’una oportunitat
que no es pot perdre en beneﬁci de l’economia del territori
El projecte BCN World que avui es
diu Centre Recreatiu Turístic (CRT)
ha anat canviant en el temps i on
abans el joc tenia un pes rellevant
en l’actualitat s’ha convertit en un
‘element no essencial del projecte’,
segons Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement.
En una entrevista al programa
‘L’Oracle’ de Catalunya Ràdio, Baiget, però, va recordar que el projecte va començar amb un ‘desencontre’’ entre Convergència i ERC i
que aquesta discrepància encara es
manté. Per el conseller la responsabilitat del Govern és treballar per
aconseguir ‘arribar a un acord’ entre
aquests dos partits perquè es tracta
d’una oportunitat ‘que no es pot
deixar passar’ en beneﬁci de l’economia del territori.
El conseller va afegir que en aquests
moments s’està treballant per arribar aquest consens en el sí del Govern però ha advertit que ara per
ara no hi ha ‘garanties’ per poder
tancar-se un acord per tirar endavant en el projecte.
Les reclamacions de Junqueras
El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras,
va criticar que el projecte de BCN
World de l’anterior Govern de CiU
va ser un fracàs rotund i estrepitós,
ja que era un projecte que va donar

totes les facilitats als suposats inversors i després els inversors van
desaparèixer. Junqueras ha advertit
que aquest cop cal que els criteris
d’ERC es recullin de forma adequada en el disseny del macrocomplex
d’oci per evitar un nou fracàs.
Preguntat sobre l’opció de compra
dels terrenys, que expira al juny,
el vicepresident es va mostrar convençut que això no suposarà cap
problema perquè tothom està interessat que surti bé, també els venedors.
El conseller Jordi Baiget.

El conseller Jordi Baiget
va afegir que en aquests
moments s’està treballant
per arribar aquest consens
en el sí del Govern però
ha advertit que ara per
ara no hi ha ‘garanties’
per poder tancar-se un
acord per tirar endavant
en el projecte

La resposta de Rull
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va dir després que
la Generalitat actualitzarà l’oferta
turística de Vila-seca i Salou amb
“el millor projecte” de BCN World,
fet amb “el màxim consens”. En una
sèrie de tuits, Rull ha contestat a
les declaracions que el vicepresident del Govern i conseller d’Economia, Oriol Junqueras.
El conseller de Territori també ha
defensat la gestió de l’anterior Govern, de CDC, que considera que va
fer “una passa endavant quan Veremonte va fallar”, i ha assenyalat
que presentaran “el millor Pla Director Urbanístic (PDU)” per captar
inversions, afavorir la dinamització
econòmica i l’ocupació a la Costa
Daurada.

CONTENIDORS
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INFRAESTRUCTURES

Foment conﬁrma la construcció
de l’estació intermodal del Camp
Segons el secretari d’estat d’Infraestructures es manté dins del seu programa
El Ministeri de Foment manté en
el seu programa d’actuacions la
construcció de l’estació intermodal
del Camp. Així ho ha comunicat el
secretari d’estat d’Infraestructures,
Transport i Habitatge, Julio GómezPomar Rodríguez, al president de
la Cambra de Comerç de Reus,
Isaac Sanromà. Segons va informar
l’ens el ministeri els ha fet arribar
una carta on s’apunta que des de
la reprogramació de 2010, que va
obligar a paralitzar l’obra, la infraestructura en cap moment s’ha
desprogramat, sinó que “s’ha mantingut en la planiﬁcació del departament i, per tant, la seva execució
es podrà reprendre tan aviat com la
sostenibilitat econòmica i la demanda estiguin plenament garantides.
Des de la cambra reusenca, el president s’ha felicitat per la disposició
del Ministeri de Foment a l’entorn
d’una infraestructura que es considera estratègica pel territori. Tot i

Gregori Salvat, president
del Gremi de la
Construcció del Baix
Camp, va ser un dels
primers a signar aquesta
reclamació en nom
de l’entitat ja fa unes
setmanes
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així Sanromà ha insistit
que es continuarà amb
la recollida de signatures
a favor del manifest per
a la construcció de l’estació. Una campanya que
es va iniciar el passat mes
de novembre i que ja ha
recollit una seixantena
adhesions de municipis i
entitats econòmiques del
territori, entre les quals
els Ajuntament de Reus,
Salou, Vila-seca i Montblanc i els Consells Comarcals del
Tarragonès i del Baix Camp. De fet,
Gregori Salvat, president del Gremi
de la Construcció del Baix Camp, va
ser un dels primers a signar aquesta
proposta en nom del Gremi.
L’estació es va adjudicar el 2009
per 54,7 MEUR, i les obres s’havien
d’iniciar el 2010 i estar enllestides
l’any 2012, però el projecte va quedar aparcat per la crisi.

ACTUALITAT MUNICIPAL

Important reducció a l’Ajuntament
del 13% de la factura de la llum
El consistori de Reus ha estalviat 340.423,95 euros en la factura de la llum
amb accions implementades en 3 anys, entre 2013 i 2015
L’Ajuntament de Reus ha estalviat
340.423,95 euros en la factura de
la llum amb accions implementades en 3 anys, entre 2013 i 2015.
La xifra representa una rebaixa del
13,6% respecte el cost que l’energia
va suposar pel consistori l’any 2012.
El regidor de Medi Ambient, Daniel
Rubio, ha fet balanç de les mesures que han permès la reducció del
cost del consum elèctric, alhora que
ha avançat les línies generals de
les futures actuacions que es portaran a terme en matèria d’eﬁciència
energpetica, i que formaran part del
Pla d’Acció de Medi Ambient de la
ciutat de Reus 2016-2019 que està
elaborant la regidoria.
L’evolució de la factura pels consums de llum dels equipaments i
dependències gestionats per l’Ajuntament dels darrers quatre anys ha
estat la següent:
• 2012: 2.500.862,89
• 2013: 2.280.141,81
• 2014: 2.243.807,61
• 2015: 2.160.438,94
Accions d’ eﬁciència energètica
L’estalvi en la factura de la llum s’ha
aconseguit, majoritàriament, amb
actuacions sense cost, amb la millora de la gestió i d’eﬁciència energètica dels contractes signats i els
serveis prestats. Algunes de les accions impulsades són les següents:
La uniﬁcació de totes les pòlisses

El regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio.

L’estalvi en la factura de
la llum s’ha aconseguit
amb actuacions sense
cost, amb la millora de
la gestió i d’eﬁciència
energètica dels contractes
signats i els serveis
prestats
contractades a una sola empresa
subministradora, amb la qual cosa
l’Ajuntament ha deixat de pagar el
recàrrec del 20% d’aquelles pòlisses que encara estaven a la tarifa
d’últim recurs i que no havien sortit
al mercat lliure.

L’optimització de les potències contractades per tal d’ajustar-les a les
necessitats de cada pòlissa. Cal tenir en compte que l’agost de 2013
hi va haver un increment del 125%
en el preu vinculat a la potencia,
fet que l’Ajuntament va aconseguir
paliar amb les reduccions dels consums realitzats.
Els canvis en les programacions
dels horaris d’encesa dels sistemes
d’il·luminació i de climatització de
les dependències municipals per tal
d’ajustar-los a les hores de sol i a
les temperatures de comfort.
L’optimització de la reducció de ﬂux
de l’enllumenat públic des del moment de l’encesa en alguns quadres
de la ciutat.

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

ENERGIA

Reus dóna suport a la compra
elèctrica agrupada de la Cambra
La compra agrupada d’electricitat i de gas que la Cambra té en marxa, ha
recollit l’interès de més de 300 empreses del territori
Marc Arza, regidor delegat de l’Àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus, i Isaac Sanromà,
president de la Cambra de Comerç
de Reus, han concretat el suport
que l’Ajuntament dóna a la Iniciativa d’Estalvi Energètic que la Cambra
està tirant endavant en beneﬁci de
les empreses de Reus i de la demarcació. La reunió ha servit també per
comentar les fases d’aquests iniciativa i l’impacte que pot tenir entre
les nostres empreses.
La compra agrupada d’electre i de
gas que la Cambra té en marxa, ha
recollit l’interès de més de 300 empreses que ara estant atentes als
resultats de la subhasta a la baixa

Isaac sanromà i Marc Arza

per internetí. Més de 15 comercialitzadores d’electricitat i de gas s’han
manifestat interessades en participar en la subhasta el que, si hi afe-
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gim el bon comportament
dels
mercats energètics
en aquests mesos,
fan preveure l’obtenció d’uns preus
molt competitius
per les empreses
que s’acullin a
aquestes noves tarifes. Cal recordar,
en aquest sentit,
que experiències
de subhastes anteriors han assolit beneﬁcis d’un
15 % de mitjana, però amb puntes
superiors al 20%, sobretot per a les
micro i petites empreses.

INFRAESTRUCTURES

Segona renuncia per construir el
Palau d’Esports de Tarragona
La proposta de la UTE (Copisa, Calaf i Sau) era de poc més de 8 milions
d’euros i contemplava dotze mesos d’execució. Ara s’haurà de licitar de nou
Nou contratemps en la construcció
del Palau d’Esports de Tarragona,
que ha d’estar enllestit per a la celebració dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 –que començaran el 30
de juny de l’any que ve–. La segona Unió Temporal d’Empreses (UTE)
adjudicatària del projecte, que el va
acceptar després de la renúncia de
la primera empresa, ha declinat ferse’n càrrec tot just dues setmanes
després d’assumir-lo. La proposta
de Copisa, Calaf i Sau era una mica
més barata que l’anterior, de 8,062
MEUR (IVA exclòs), i contemplava
un termini d’execució més llarg, de
dotze mesos. Davant d’aquest es-

cenari, després de Setmana Santa
tindrà lloc una reunió amb totes les
parts implicades per trobar una solució tècnica a la qüestió. Anteriorment, la primera UTE que va rebre
l’adjudicació també va decidir reti-

rar-se basant-se en
una de les clàusules
del contracte. En
aquesta ocasió, la
primera era la societat formada per Dragados, Garcia Riera i
Rubau.
A la reunió hi assistiran l’Ajuntament
de Tarragona, la
delegació del Govern al territori,
Infraestructures.cat –empresa pública mitjançant la qual s’adjudiquen
aquests treballs– i el Departament
de Presidència –del qual depèn la
Secretaria de l’Esport–.

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

paviments
revestiments
reforma integral
de cuina i bany

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

La Unió Temporal
d’Empreses formada per
Copisa, Calaf i Sau va
renunciar a l’obra igual
que setmanes abans ho
havia fet l’UTE Dragados,
Garcia Riera i Rubau
A més, properament també es realitzarà un Consell d’Administració
d’Infraestructures.cat, on també es
tractarà el tema. En aquest sentit,
estudiaran si adjudicar els treballs a
l’empresa que va presentar la tercera millor oferta o bé optar per altres
fórmules. Segons fonts properes al
Govern, no es descarta cap opció.
Tot i aquest endarreriment el president del Comitè Internacional dels
Jocs Mediterranis (CIJM), Amar Addadi, ha aﬁrmat que no està “en absolut preocupat” pel fet que encara no
s’hagi pogut iniciar la construcció
de dos dels principals equipaments
de Tarragona 2017.

Clamor per les licitacions ‘perverses’
Precisament al voltant d’aquesta información sobre les renúncies de la
construcción del Palau d’Esports de Tarragona, el diari ‘La Vanguàrdia’
es feia ressò del clamor profesional contra el que anomena licitacions
‘perverses’. La Vanguaria assegurava el passat 25 de febreroque “professionals dels col·legis d’Arquitectes, Economistes, Enginyers Industrials i Enginyers de Camins, Canals i Ports critiquen la “perversitat” del
sistema d’adjudicació d’obres públiques que l’Estat ha imposat a Catalunya i que prioritza les qüestions econòmiques sobre les tècniques.
Els degans d’aquestes quatre corporacions van denunciar aquesta situació en un altre comunicat, tan o més contundent que el que es va fer
públic al desembre, quan van exigir “que la licitació del projecte de la
Sagrera garanteixi la qualitat de l’estació i de l’entorn urbà”.
Les ofertes de les empreses licitadores han estat la gota que ha fet
vessar el got. La mateixa Adif va establir un preu base d’adjudicació de
3.130.00 euros. Però totes van presentar projectes per sota d’aquesta xifra (ﬁns a un 59,1% menys). Ho van fer així perquè, altrament,
sabien que no tenien cap opció. Les qüestions econòmiques podien atorgar un màxim de 75 punts sobre 100, i les professionals, només 25. Passa el mateix en totes les obres (aeroports, ports, carreteres) de l’ Estat a Catalunya. Els degans Lluís Comerón (Arquitectes),
Joan Casas (Ecnomistes), Jordi Guix (Enginyers Ind.) i Oriol Altisench
(Enginyers de Camins, Canals i Ports) lamenten que l’Estat hagi dilapidat
sumes ingents en “obres absurdes i inútils, com algunes estacions de
l’AVE” i ara vulgui estalviar amb una peça clau de la Barcelona del futur.

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35
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TERRITORI

El Port de Tarragona invertirà 36
milions d’euros al llarg de 2016
L’Autoritat Portuària ja té compromès prop del 90% del Moll de la Química,
inaugurat el 2014, i preveu que el tràﬁc creixi un 4%
El Port de Tarragona estima un creixement de tràﬁc del 4% de cara al
2016, un any en què preveu executar inversions per valor de 36 MEUR
després d’haver tancat el 2015 amb
un beneﬁci de 6,2 MEUR, un 17%
més. El seu president, Josep Andreu, ha signat un acord amb l’empresa Euroenergo per desenvolupar
nou hectàrees al Moll de la Química,
unes instal·lacions inaugurades el
juliol del 2014 que ja tenen compromès entre un 85 i un 90% del
terreny disponible. L’Autoritat Portuària es proposa desencallar el creixement del Port cap al sud. D’una
banda, espera iniciar enguany les
obres de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) i, de l’altra, l’any que
ve vol impulsar el contradic dels
Prats, futur emplaçament de la terminal provisional de creuers.
El Port de Tarragona va tancar el
2015 amb dades positives tant a
nivell econòmic com de volum de
mercaderies. En concret, l’any passat les instal·lacions tarragonines
van generar una xifra de negoci de
51,3 MEUR, un 4,48% més que l’any
anterior, i van mantenir el seu nivell
d’endeutament en 60 MEUR.
En termes ﬁnancers, el resultat
d’explotació del Port va créixer d’un
26,67%, ﬁns als 7,6 MEUR, amb un
Ebitda de 26,8 MEUR –un 7,63%
més-, un resultat d’exercici que es
va traduir en un beneﬁci de 6,2

Josep Andreu, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

De cara al 2016, l’Autoritat
Portuària es marca la
ﬁta dels 34,5 milions de
tones, el que suposaria
un creixement del 4%,
amb un pes important
dels líquids a doll -21,3
milions de tonesMEUR -un 16,98% més- i un ‘cash
ﬂow’ de 24,5 MEUR, prop d’un 3%
més. Pel que fa al tràﬁc, el Port de
Tarragona es va situar com el quart
de l’Estat espanyol, amb un movi-

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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ment de prop de 33,2 milions de
tones, un 3,9% més. Malgrat el seu
caràcter eminentment importador,
destaca l’increment del 17,7% registrat en les exportacions, que surten
sobretot cap a Europa, els Estats
Units i el nord d’Àfrica.
De cara al 2016, l’Autoritat Portuària
es marca la ﬁta dels 34,5 milions
de tones, el que suposaria un creixement del 4%, amb un pes important dels líquids a doll -21,3 milions
de tones-. “És un objectiu ambiciós,
però que ens permetria retornar als
nivells que teníem abans de la crisi”, va subratllar el seu president,
Josep Andreu.

ECONOMIA

Espanya tanca el 2015 un
punt per sobre del dèﬁcit pactat
La xifra del dèﬁcit per damunt de l’objectiu pactat s’eleva al 5,24% si es
tenen en compte els ajuts ﬁnancers donats per l’Estat a algunes autonomies
El conjunt de les administracions
públiques d’Espanya van tancar
el 2015 amb un dèﬁcit públic del
5,16% del PIB, gairebé un punt per
sobre de l’objectiu del 4,2% pactat
amb la Comissió Europea, segons
Ministeri d’Hisenda. El dèﬁcit va arribar al 5,24% si es tenen en compte els ajuts ﬁnancers donats per
l’Estat a algunes autonomies i altres
projectes, tal com han puntualitzat
les mateixes fonts.
El dèﬁcit registrat per l’administració de l’Estat ascendeix al 2,68%
(dues dècimes per sota l’objectiu
que s’havia marcat, 2,9%), mentre
que el de les comunitats autònomes se situa a l’1,66% (l’objectiu

El ministre d’Hisenda,
Cristóbal Montoro,
ha culpat les CCAA
i especíﬁcament a
assenyalat Catalunya i
el País Valencià, de la
desviació i ha anunciat
l’aplicació de la regla de
despesa de la Llei de
Sostenibilitat
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era del 0,7%) i el de la Seguretat
Social va ser de l’1,26% (l’objectiu
era el 0,6%). Per contra, els ajuntaments van registrar un superàvit del
0,44% (0%).
El ministre d’Hisenda, Cristóbal
Montoro, ha culpat les CCAA i especíﬁcament a assenyalat Catalunya i
el País Valencià, de la desviació i ha
anunciat l’aplicació de la regla de
despesa de la Llei de Sostenibilitat.
Demanarà als territoris incomplidors un acord de no disponibilitat
que garanteixi que els recursos que
rebran aquest any no vagin a incrementar la despesa sinó que serveixi
per corregir la desviació del dèﬁcit
del 2015.

COMERÇ

La Ganxet Pintxo arriba a la desena
edició amb rècord de participants
Una setantena d’establiments de la ciutat presentaran les seves tapes a la
ruta de primavera del 7 ﬁns al 17 d’abril
La Gantxet Pintxo Primavera 2016
es convertirà en la desena edició
de la ruta de tapes de Reus presentant tot un seguit de particularitats
singulars. D’entrada assolirà un nou
rècord de participants. En concret
es presenten les creacions gastronòmiques de 71 establiments, tres
més que a l’edició anterior. Un augment motivat per l’alta demanada
de participants a la ruta i, també,
les poques baixes espontànies –només 5- que s’han produït en relació
a la tardor.
Els establiments participants únicament han d’estar associats a la
Cambra per poder participar. La
Cambra i Estrella DAMM, d’acord
amb el conveni subscrit, fan possible que els establiments formin
part de la ruta a cost zero, gaudint,
d’aquesta manera, dels avantatges
promocionals d’un esdeveniment
de referència pel sector de la restauració.
De fet els grans protagonistes de la
festa d’inauguració, que es realitzarà el dijous 7 a les 20h a la Pizzeria Bella Itàlia, seran els mateixos
establiments i, més concretament,
aquells que han participat ininterrompudament en les deu edicions.
Així es lliurarà un reconeixement especíﬁc a les 13 empreses que són

Presentació oﬁcial de la desena edició de la Ganxet Pintxo.

La Ganxet Pintxo
reconeixerà els 13
establiments que
han participant,
ininterrompudament,
a totes les edicions
celebrades ﬁns ara
les següents: Arrels-Espai Priorat,
Bon Mar, Cafè de Reus, Campus Bar,
Casa Coder, Taverna Despertaferro.
Déu n’hi do, La Presó, Restaurant
del Círcol, Mantakay, Flaps Cafè, La
Taverna i Vermuts Rofes.
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La inauguració d’aquesta edició anirà a càrrec de les actrius Georgina
Llauradó, Irene Benavent i Alba Aluja, conegudes com Les Artistes Locals. I la música també hi serà present amb l’actuació del grup Cover
H format pel duet reusenc Helena
Tarragó (Veu) i Jorge Varela (piano).
Pel que fa a aspectes formals, la
ruta tindrà una durada de 10 dies
(del 7 al 17 d’abril) i permetrà als
participants conèixer les creacions
dels establiments participants i
acompanyar la degustació amb un
quinto Estrella DAMM. El preu no
variarà i es mantindrà en els dos
euros i mig de les últimes edicions.

CULTURA

Magda Folch, la
mestria del retrat,
al Museu de Reus
««««««««««««««««««««««««««««««

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

«««««««««««««««««««««««««««««««
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Folch va treballar com a professora a
l’Escola d’Art de Tarragona i va continuar
creant al seu taller ﬁns pocs mesos abans
de morir, el juliol de 1981
El Museu de Reus (raval de Santa Anna, 59) ha inaugurat recentment l’exposició “Magda Folch, la mestria
del retrat”. Es tracta d’una producció realitzada d’acord
amb el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona i comissariada per la historiadora Carme Puyol
que ret homenatge a la pintora reusenca Magda Folch
(Reus, 1903 – Tarragona, 1981). La mostra es podrà
veure de l’11 de març al 15 de maig. En paral·lel, el
museu tarragoní presentarà “Magda Folch, la mirada
impressionista” del 10 de març a l’1 de maig.
El Museu d’Art Modern de Tarragona i el Museu de Reus
han treballat plegats per
dur a terme dues exposicions simultànies amb
la voluntat de retirar el
vel que va condemnar
a l’oblit la trajectòria i
l’obra d’aquesta gran artista, una exposició que
en el cas de Tarragona
s’emmarca en els actes
de celebració dels 40
anys de la creació del
Museu d’Art Modern.
Dona culta, lluitadora, pintora brillant i mestra vocacional, que va desenvolupar la seva tasca creativa i
pedagògica en el context engrescador de la Segona
República, la convulsa Guerra Civil i la posterior dictadura, Magda Folch va treballar com a professora a
l’Escola d’Art de Tarragona i va continuar creant al seu
taller ﬁns pocs mesos abans de morir a Tarragona, el
juliol de 1981.
En són mostra les exposicions realitzades en diverses
galeries i sales d’art, des del començament a Reus,
després a Figueres, en prestigiades sales de Barcelona, l’experiència eivissenca, i ﬁnalment a Tarragona i
el retorn expositiu a Reus. Ciutats, totes elles, en què
hi féu arrels i amistats, una per naixença i les altres
com a conseqüència dels canvis d’ubicació familiar, que
van comportar les diverses destinacions del seu marit
Emili Donato, catedràtic de Filosoﬁa, company de vida,
d’alegries i dissorts.
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La Processó
de Divendres Sant
vista des de dins
Divendres 25 de Març de 2016. La
majoria dels actes de Setmana Santa ja han passat. Al mati hem preparat l’estàndard de la Confraria,
el guió infantil i hem revisat els
fanals. El misteri ja està guarnit i ho
tenim tot preparat per sortir al vespre. Tot i que a aquesta hora queda
la tornada del Crist de la Sang des
de Sant Pere, “Les Tres Gràcies”, a
primera hora de la tarda, cap a les
quatre, cau un petit plugim però
sembla que no anirà a més. Sigui
com sigui i per evitar problemes, el
pas està esperant al magatzem del
passos de Setmana Santa al carrer
Castellvell.
Cap a les set ens anem trobant
darrera l’altar de Nostre Pare Jesús
a la Columna a la Prioral de Sant
Pere: Arriba la Paula Salvadó Parra
que portarà el guió infantil i els cordonistes que l’acompanyaran. Poc
a poc van arribant els confrares a
buscar les atxes, els arrengladors
també hi son. Després arriben el
portador de la senyera de la Cofradia i els seus Cordonistes, Josep Cabré Borau acompanyat per Carmela
Montpeó Borràs i Margarida Cabré
Montpeó. Després de passar el plugim, el Pas ja es troba a la Plaça
Mercadal davant de l’actual Gaudí
Centre, el lloc d’on sortirà com cada
any la nostra Confraria.
Després d’oferir l’estàndard i el guió
als seus portadors i fer les fotos
de rigor, l’estàndard es dirigeix al
Raval Robuster amb el Fossar Vell
on esperaran amb la resta d’estàndards de les altres confraries i les
autoritats l’arribada del Misteri i els
confrares.
A les vuit els armats comencen a
marxar i poc a poc van sortint els
passos que ens precedeixen ﬁns
que arranquem amb els dos fanalers al capdavant seguits del guió

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 dues imatges d’aquesta pàgina es poden veure el portador de la Senyera Josep
Cabré amb les cordonistes Carmela Montpeó i Margarida Cabré els portadors del guió
infantil. A l’altra pàgina, tres imatges de la processó de Divendres Sant

infantil, els nens i els confrares amb
les atxes, al toc de dos bombos
que van marcant el solemne pas del
Misteri, tancant la comitiva per dos
membres de la Junta de la Confraria.
El recorregut va evolucionant amb
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arrencades i parades i sempre escoltant el comentari dels assistents a la processó que antigament
aquest pas sortia portat a coll, ”mireu aquest és el pas dels paletes”,
es podia escoltar.

TRADICIONS

Amb el Tomb de Ravals i l’arribada
a Sant Pere un any més la Confraria
de Nostre Pas Jesús a la Columna ha
participat en la Processó del Sant

Enterrament. Ara només toca donar
les gracies als col·laboradors, portadors de l’estàndard i el guió, als
confrares i a tots els que participen

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

perquè cada any es pugui sortir i
participar en els actes de la Setmana Santa de Reus.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 €

Quota Anual 26 €
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CULTURA

Les novetats de Sant Jordi
Destaca la historia del nazi de Siurana de Toni Orensanz, la novel·la de Marta
Magrinyà ambientada a Reus o una biograﬁa de Gaudi de Luis Racionero

‘El nazi de Siurana’
Després de la Segona Guerra Mundial, derrotat el feixisme, un nazi fugitiu es va amagar a la inaccessible
Siurana on es va fer construir un xalet
immens i va viure protegit pel franquisme i per uns gossos ferotges.
Tothom coneixia l’amagatall com el
xalet del nazi o el xalet del belga,
perquè el suposat nazi era belga
d’origen. O això explica la llegenda.
Què hi ha de veritat darrere de la
llegenda? És possible que aquest
veí de Siurana que va morir l’any
2002, quan tenia 89 anys, reconegut, aplaudit i homenatjat pels seus
mèrits muntanyencs, fos oﬁcial d’un
cos d’elit de les SS i una peça clau
de l’ocupació nazi de Bèlgica? I
quin paper hi va jugar la seva dona,
Anita Salden, en aquesta història?
En un exercici de periodisme d’investigació de primer ordre, Toni
Orensanz (Falset, 1970) s’endinsa a
‘El nazi de Siurana’ (Ara Llibres) en
els horrors més obscurs del segle
XX, aquells que van revelar la veritable essència del mal. Una història
apassionant sobre nazis, memòria
històrica, fugues sonades i silencis.

‘La força del vent’
La reusenca Marta Magrinya (1969)
ens explica en la seva tornada a la
literatura de ﬁcció a ‘La força del
vent’ (Cossetània) com a la ciutat
de Reus, l’any 1958, la majoria de
persones estan sotmeses a un vida
grisa i imposada.
Les tensions d’una societat injusta
com la de la posguerra, plena de
ferides, queden ocultes sota una
falsa aparença d’ordre i resignació.
A la corredoria de fruita seca dels
Jansana, les circumstàncies no són
diferents. La Dela Pons fa dos anys
que hi treballa com a meritòria. La
seva mare es va fugar amb un desconegut i la va convertir, a ella, en
una empestada. La seva existència
sembla condemnada ﬁns que un robatori a la corredoria provoca un seguit d’esdeveniments extraordinaris
que ho canvien tot.
Un negoci carregat de secrets i tacat per un pecat imperdonable que
s’ha silenciat durant massa temps.
La veritat i els sentiments, però,
acaben desfermant-se. Sens dubte
és una bona manera d’apropar-nos
al Reus de fa 50 anys.
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‘Gaudí. La última catedral
de Europa’
Luis Racionero ha escrit una novella publicada per Stella Maris que
ens convida a recórrer la vida del
genial arquitecte des de la seva infància ﬁns a la seva mort, quan es
trobava completament imbuït en la
construcció de la Sagrada família.
Una novel·la que ens ofereix un retrat íntim i detallat de la vida de
l’artista, disseccionant la seva ànima i obrint les portes de la seva
intimitat. Racionero fa un revelador
recorregut per la vida de l’arquitecte que es desenvolupa en paral·lel,
a partir de la seva joventut, a la de
la ciutat de Barcelona. El relat es
remunta a la seva infància a Reus,
on va créixer com a ﬁll i nét de
calderers, entre fargues, iniciant-se
en els misteris artesanals, fent-se
home «amb aquest fulgor ataronjat que es va gravant en les seves
pupil·les». Serà en aquests primers
anys quan comenci a adquirir una
increïble capacitat per contemplar
els volums per dins, com invertits,
cosa que marcarà la seva carrera
com a arquitecte.

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

