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Una de les primeres decisions de la nova junta directiva del Gremi de la Construcció del
Baix Camp ha estat la d’impulsar el Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus, que en la
seva propera edició, la número 45, tindrà lloc el proper 11 de juny al Passeig Misericòrdia
de Reus. Amb aquest objectiu s’han pres una sèrie de decisions per assolir una major
participació i al mateix temps un major nivell dels participants.
La primera decisió ha estat encarregar a Aleix Plana, de Construccions Plana Hortoneda de
Vila-seca, la direcció d’aquesta propera edició. Plana és un dels paletes amb més premis
en els últims anys, ja sigui al Concurs de Paletes de Reus o en bona part dels concursos
que s’organitzen a Catalunya on acostuma a obtenir la victòria o a aconseguir les primeres posicions. L’experiència d’Aleix Plana ha de servir per organitzar un concurs molt més
atractiu i dinàmic.
Al mateix temps, aquesta nova edició ha limitat la inscripció a quinze parelles i també s’ha
decidit incrementar considerablement la dotació econòmica. De fet, la parella de paleta i
manobre que guanyin aquest 45è concurs s’endurà 600 euros, una xifra que quasi dobla la
quantitat de l’edició del 2014. A més, d’un segon premi, el jurat també atorgarà un primer
premi a la parella agremiada, en un premi que serà acumulable amb la primera posició del
concurs. Esperem que els professionals responguin, que el públic també torni al Passeig
de Misericòrdia i que amb la col·laboració de les empreses patrocinadores puguem realitzar un concurs de primer nivell com es mereix aquesta competició amb tanta història.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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SECTOR IMMOBILIARI

Reus és una de les ciutats amb
els pisos de lloguer més barats
Lluny de les ciutats de Sant Cugat i Castelldefels, el 81% dels contractes
que es van signar l’any passat estan entre 121 i 450 euros
La ciutat de Reus és una de les ciutats catalanes amb els lloguers més
baixos segons es desprèn d’un estudi ‘El mercat del lloguer a Catalunya’ presentat recentment per l’economista Agustí Jover, soci de Promo
Assessors Consultors de Barcelona,
que ha demostrat amb dades la diversitat de preus del territori i que
també afirma que aquestes xifres a
la capital del Baix Camp responen
a una forta depressió de l’activitat econòmica a la nostra comarca.
Aquest estudi el publica anualment
el departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Les ciutats que lideren els preus
més cars són Sant Cugat del Vallès
i Castelldefels, on el 23% i l’11%,
respectivament dels lloguers estan
per sobre dels 1.051 euros al mes,
mentre que els efectes colaterals
de la crisi han castigat a Manresa
i Reus, on el 86% i el 81% dels arrendaments estan entre 121 i 450
euros al mes.
L’informe del mercat del lloguer es
fa en base a les xifres de contractes
i preus de lloguer de les 20 ciutats
de Catalunya que tenen un volum
significatiu d’habitatges en arrendament, cosa que facilita treure mitjanes que marquen la tendència del
mercat, segons Jover.
Registre de fiances
Les dades de l’estudi surten del
registre de fiances de l’Incasol on
estan dipositats els contractes que
s’han signat on s’inclou el preu de
lloguer. A partir de l’estudi d’aquests
documents s’extreuen un conjunt
de xifres reals que mostren una fotografia fidel del mercat de lloguer
català. Jover porta des d’abans del
1984, quan comença la sèrie de l’In-

Cartell anunciant un pis en lloguer al centre de la ciutat de Reus.

L’estudi ‘El mercat del
lloguer a Catalunya’
analitza les 20 ciutats
més importants del país
i el publica anualment
el departament
de Governació i
Administracions Públiques
i Habitatge
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casol, treballant en dades del mercat de lloguer català.
Una primera conclusió de l’estudi
és que el mercat de lloguer a Catalunya té un comportament tant
dispar com la mateixa geografia del
territori. Això es veu en el fet que
a Sant Cugat, la ciutat més cara en
preus de lloguers, només un 9%
dels contractes de lloguer estan per
sota dels 450 euros, mentre que a
Manresa, sempre en xifres del 2015

SECTOR IMMOBILIARI
no es troben pisos de lloguer per
sobre dels 751 euros al mes.
Les dades de Sant Cugat indiquen
que el 58% dels contractes que es
van signar el 2015 estan entre 451
i 900 euros al mes, mentre que el
23% estan en la franja entre 1051 i
1.300 euros.
A Castelldefels, segona ciutat que lidera el rànquing de preus més cars,
el 74% dels pisos es lloguen entre
451 i 900 euros al mes i l’11% estan per sobre dels 1.051 euros. En
aquesta localitat del Baix Llobregat
només el 7% dels habitatges es lloguen per sota dels 450 euros.
En l’altre cantó de la balança, i en
sentit contrari, la ciutat on els preus
estan més baixos és Manresa on no
el 2015 no es va llogar cap habitatge per sobre dels 750 euros i on
el 86% dels arrendaments es van
situar entre els 121 i els 450 euros.
En un nivell similar a la capital del
Bages està Reus, la capital de Baix
Camp, on el 81% dels contractes estan entre 121 i 450 euros i com a
Manresa és una ciutat on no es va
signar cap contracte per sobre dels
750 euros.
Lleida, com Reus i Manresa
Agustí Jover també inclou la ciutat
de Lleida com una de les més barates però per raons de base diferents al cas de Manresa i Reus. Així
com la capital del Bages i del Baix
Camp el seu comportament a la
baixa respon a una forta depressió
de l’activitat econòmica, en el cas
de Lleida, pesa més la ‘sobreoferta’
de pisos procedent de la bombolla immobiliària que ha deixat una
difícil sortida a l’estoc d’habitatges
que s’arrossega des de la crisi. Ara,
l’única sortida que tenen aquests
pisos de l’estoc d’habitatges és entrar en el mercat de lloguer però a
preus baixos.
La fotografia d’aquesta sobreoferta
de Lleida és que el 78% dels contractes estan entre 121 i 450 euros
i només l’1% dels arrendaments
signats ha superat els 750 euros. A
Lleida l’any 2015 no es va llogar cap
habitatge per sobre dels 900 euros,
segons les dades del registre de fi-

Un altre cartell anunciant un pis en lloguer a la ciutat de Reus. Tot i que l’oferta no és
excessiva, la mitjana dels preus és una de les més baixes de Catalunya segons l’estudi
que ha fet públic la Generalitat.

ances de l’Incasol.
Les mitjanes agregades de preus de
les ciutats de Sant Cugat del Vallès
i de Castelldefels, les dues ciutats
més cares, es van situar el 2015 en
898 i 806 euros, respectivament,
cosa que suposa el 85% i el 66%
per sobre de la mitjana de lloguer
de Catalunya que el 2015 amb els
contractes signats en aquest exercici es va situar en 486 euros.
En el cas de les ciutats més barates,
Manresa, Reus i Lleida, les mitjanes
dels preus d’arrendament el 2015
es van situar en 345, 381 i 386 euros, respectivament, cosa que supo-

En el cas de les ciutats
més barates, Manresa,
Reus i Lleida, les mitjanes
dels preus d’arrendament
el 2015 es van situar en
345, 381 i 386 euros,
respectivament, cosa que
suposa tenir uns preus
del 29%, 22% i 21%
per sota de la mitjana
catalana
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sa tenir uns preus del 29%, 22% i
21% per sota de la mitjana catalana
dels contractes signats el 2015.
Jover explica que la ciutat de Barcelona, per les seves característiques
sistèmiques, té un comportament
especial perquè és una ciutat ‘esgotada’ i les ciutats de l’entorn metropolità també estan ‘esgotades’,
però menys que Barcelona, reflexiona l’economista.
Tendència
La tendència que es registrarà
aquest any 2016 en aquestes 20
ciutats catalanes, també a Barcelona, serà d’una disminució del preu
dels lloguers.
Aquesta previsió es complirà perquè
entre el 2014 i el 2015 el nombre
de contractes, és a dir la demanda,
s’ha reduït i això obligarà a l’oferta,
els arrendaments, a baixar el preu
després d’un increment del 7,08%
el 2015 a la ciutat de Barcelona i del
2,5% al conjunt de les 20 ciutats de
l’estudi.
La mitjana de preu de lloguer a la
ciutat de Barcelona ciutat el 2015
es va situar en 735 euros al mes,
mentre que el 2014 aquesta mitjana
va ser de 688 euros, amb aquest
increment citat del 7,08%.

SECTOR IMMOBILIARI

‘Necessitem una llei d’arrendaments
urbans que fomenti el lloguer’
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell
Borràs, vol que el text “garanteixi drets i deures de llogaters i propietaris”
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
Meritxell Borràs, en la presentació
de l’estudi sobre el mercat de lloguer a Catalunya va explicar que es
tracta d’un informe que utilitza com
a font les dades provinents de les
fiances dipositades a l’Incasòl i va
destacar la importància de disposar de dades reals de contractes de
lloguer, que serveixin de base per
a actuacions des de l’àmbit públic.
En aquest sentit, la consellera va
defensar la necessitat de promoure
el mercat de lloguer i l›elaboració
d’una llei d’arrendaments catalana.
“Necessitem una llei d’arrendaments urbans pròpia, innovadora,
eficient i moderna, que doni confiança a totes les parts i que asseguri
l’equilibri necessari entre els drets
i deures dels llogaters i dels propietaris, i que ajudi també a estabilitzar el mercat i a evitar possibles
bombolles”, va assegurar, la consellera, que va dir que ja s’ha començat a treballar per assentar-ne
les bases. “Ho farem des del diàleg
amb els agents econòmics i socials
i els experts universitaris en la matèria”.
La consellera Borràs va anunciar que
quan estiguin elaborades aquestes
bases, ella mateixa compareixerà
davant la comissió al Parlament per
explicar-les.
Noves formes de tinença
Borràs també va remarcar la necessitat de donar a conèixer noves
formes de tinença d’habitatges,
com ara la propietat temporal i la
propietat compartida, que ja estan
regulades.
El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, per la seva banda, va destacar les mancances de

La consellera Meritxell Borràs, al centre de la imatge, en el moment de la presentació
de l’estudi sobre el mercat de lloguer a Catalunya.

La consellera Meritxell
Borràs també va remarcar
la necessitat de donar a
conèixer noves formes de
tinença d’habitatges, com
ara la propietat temporal
i la propietat compartida,
que ja estan regulades
l’actual llei d’arrendaments espanyola que, segons va explicar, respon sobretot a les necessitats dels
grans tenidors i no dóna garanties
d’estabilitat als arrendataris. “És
una llei que s’allunya dels models
europeus que contenen estudis de
drets i obligacions i busquen fórmules d’estabilitat i flexibilitat per a
l’arrendatari. No és una llei que ajudi a canviar la percepció social del
lloguer ni que ajudi a desenvolupar
el mercat del lloguer a Catalunya”.
Canvi de cicle
L’economista especialista en cicles
immobiliaris, Agustí Jové, que ha
estat l’encarregat de presentar les

6

abril 2016

dades de l’informe, ha explicat que
Catalunya durant l’any 2015 s’han
dipositat 141.767 contractes de
lloguer nous, un 5,3% menys que
l’any 2014. “Aquestes dades”, va
explicar, “fan constatar un canvi de
cicle, amb una caiguda dels contractes i un lleuger increment dels
preus”.
Agustí Jové va explicar que després
de l’esclat de la bombolla immobiliària el 2008, els contractes de lloguer van anar augmentant mentre
que els preus baixaven. “Un cop
s’ha produït aquest ajust i els preus
inicien la recuperació, la demanda
no està en condicions de seguir
l’augment dels imports. Aquest és
un problema cíclic que tenim”, va
concloure.
D’altra banda, el president de la
Cambra de la Propietat Urbana de
Barcelona, Joan Ràfols, en relació
amb l’Informe sobre el mercat de
lloguer, va destacar la importància de disposar d’una estadística
com aquesta, perquè està basada
en una mostra de contractes reals
signats, inclosa en el pla estadístic
de la Generalitat i supervisada per
l’Idescat.
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L’Ajuntament de Reus treu una promoció
de lloguer social al barri del Carme
El preu del lloguer públic d’aquests pisos oscil·la entre els
300 i els 398 € amb aparcament i traster inclòs

- 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

L’Ajuntament de Reus, a través amb una antiguitat mínima de
de la societat municipal REDES- dos anys, haver estat empadronat
SA, promociona el lloguer dels a Reus amb anterioritat, amb una
habitatges de protecció oficial antiguitat mínima de dos anys i
del Barri del Carme, a l’entorn treballar a Reus amb una antiguide la plaça de La Patacada. La tat mínim de dos anys.
construcció d’aquests habitat- El preu del lloguer oscil·la entre
els 300 i els 398
ges va finalitzar a
Els
habitatges
tenen
entre
€ al mes i tots els
mitjans del 2015,
habitatges dispotenen entre 40 i 40 i 60 m2 i disposen
sen d’aparcament
60 m2 i disposen de preinstal·lació d’aire
i traster vinculat,
de preinstal·lació condicionat i cuina
inclòs en el preu.
d’aire condicionat americana amb forn i
El passat 10 de
i cuina americana vitroceràmica
desembre, el Con(amb forn i vitroceràmica). La promoció consta de sell d’Administració de REDESSA
46 habitatges, d’una o dues habi- va aprovar una rebaixa en el preu
tacions, als quals s’accedeix pel del lloguer d’un 20%. Aquesta, es
va aconseguir reduint el preu del
carrer Alt del Carme, 53-55.
Els requisits que han de complir lloguer de l’aparcament i del trasels sol·licitants són, entre d’altres, ter a 1 € al mes, per cada concepels següents: Ingressos anuals te i com a preu simbòlic.
mínims de 12.000 € a l’any i no Tots els interessats en els pisos
tenir cap habitatge en propietat. poden adreçar-se a l’oficina d’haA més, s’ha de complir un requi- bitatge a través del telèfon 977
sit dels tres següents: Que el sol· 010 869 o del mail habitatge@
licitant estigui empadronat a Reus redessa.cat.
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#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

INFRAESTRUCTURES

El conseller de Territori reclama a
l’Estat per l’oblit de les carreteres
Josep Rull va ser convidat fa uns dies als ‘Dinars Cambra’ que organitza la
Cambra de Comerç de Reus per parlar sobre l’actualitat del territori
El conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern de Catalunya, Josep
Rull, va protagonitzar al Círcol de
Reus el darrer ‘Dinar Cambra’ que
organitza la Cambra de Comerç. Rull
va reivindicar que cal ser capaços
de resoldre els problemes de congestió i d’inseguretat de la Nacional
340 i va opinar que la finalització
de la concessió de l’AP-7 des de
Cambrils cap al sud, l’any 2019, “és
una gran oportunitat” per fer-ho.
Segons el conseller, el perllongament de l’autovia “no sembla una
bona opció”, però sí que caldria duplicar l’actual traçat en alguns trams
i, en d’altres, ampliar la capacitat
de l’autopista “en lloc de construir
noves infraestructures paral·leles”.
El conseller va subratllar que l’autopista l’A-27 és també una obra
“inajornable” i de vital importància
per al Port de Tarragona. Rull manté la voluntat que s’acabi l’autovia
fins a Montblanc i que, entre Lleida
i les Borges Blanques, es dupliqui
l’actual carretera. D’altra banda,
va equiparar la situació de l’N-420
entre les comarques del Priorat i la
Terra Alta a la situació de l’N-II a
Girona, que va titllar de carreteres
“de la vergonya”.
El conseller va assegurar també que
el Govern treballa conjuntament
amb els operadors per redefinir el
projecte conegut inicialment com
BCN World i que està previst al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vilaseca i Salou.
Rull va afirmar que estan treballant plegats per redimensionar-lo
i “veure quines són les necessitats
concretes”, especialment en l’àmbit
del joc, que tindrà, va dir, “el pes
just i la dimensió necessària” per
fer viable el projecte. El conseller

El conseller Josep Rull, a la taula rodona de Reus, rodejat del president de la Cambra
de Comerç, Isaac Sanromà, i el periodista Gerard Gort.

El conseller va assegurar
també que el Govern
treballa conjuntament amb
els operadors per redefinir
el projecte conegut
inicialment com BCN
World i que està previst a
Vila-seca i Salou
va evitar parlar de terminis, però va
garanti que han acordat els calendaris de tramitació amb les empreses interessades “perquè no tinguin
la temptació d’excloure-se’n en cap
moment”.
El Corredor del Mediterrani
Durant la seva intervenció en els
‘Dinars Cambra’ el conseller es va
referit també a les infraestructures
pendents al territori, la situació de
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les quals ha atribuït a una mala política portada a terme pel govern
espanyol, que no ha prioritzat la
construcció dels projectes veritablement rendibles i que s’ha abocat a
la construcció de l’Alta Velocitat.
Cavall de batalla
Segons Rull, el Corredor del Mediterrani és el principal “cavall de
batalla” del Govern i, per aquest
motiu, va reivindicar la implantació
de la figura d’un “coordinador del
projecte” que tingui la capacitat de
prendre decisions “sobre el terreny”
i d’anticipar-se a les necessitats de
les empreses que volen invertir a
la zona. “En tot el recorregut corredor tenim una inversió paralitzada
d’uns 300 milions d’euros”, va lamentar el conseller, qui va avançar
també la creació d’una taula estratègica a Catalunya i la voluntat de
fer front comú amb el País Valencià
per reivindicar l’execució definitiva
del projecte “sense més retards”.

ACTUALITAT GREMI

El 45è Concurs Intercomarcal de
Paletes de Reus dobla els premis
La propera edició d’aquest esdeveniment se celebrarà el dissabte 11 de
juny al Passeig Misericòrdia i s’ha limitat la participació a 15 parelles
L’edició 45 del Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus, que organitza cada dos anys el Gremi de la
Construcció del Baix Camp dins els
actes de la festa patronal de Sant
Antoni de Pàdua, se celebrarà el
proper dissabte 11 de juny a partir
de les 9 del matí al Passeig Misericòrdia de Reus. Enguany la principal
novetat és la limitació del concurs a
15 parelles de paleta i manobre que
participen amb l’objectiu d’aconseguir un premi que en aquesta ocasió dobla la xifra respecte la darrera
edició.
Aquesta nova dotació pressupostària busca un nou impuls a aquest
concurs segons explica Aleix Plana,
membre de la junta del Gremi de
la Construcció del Baix Camp, guanyador de les tres últimes edicions
al constat de Vasile Safta, i que a
partir d’ara serà el director d’aquest
concurs i, per tant, ja no hi participarà.
A banda del primer premi de 600
euros, les quinze parelles inscrites
també opten a un segon premi de
300 euros. El jurat també ha instaurat un premi a la millor parella
agremiada dotat amb 150 euros. A
banda, tots els concursants ja reben un premi de 80 euros només
pel sol fet de participar-hi. Segons

Aleix Plana i Vasile Safta amb l’0bra guanyadora en la darrera edició del concurs. Ara,
Aleix Plana no hi participarà per que en serà el nou responsable.

La dotació econòmica del
primer premi augmenta
fins els 600 euros. També
hi haurà un segon premi
de 300 euros i una
distinció per la primera
parella agremiada de 150
euros

Aleix Plana l’objectiu és assolir una
major inscripció i que els paletes
ofereixin un bon nivell i retornar a
aquest històric concurs el prestigi
que havia tingut anys enrrera.
Com sempre el Concurs de Paletes
es desenvoluparà de les 9 del matí
fins a la 1 del migdia com a màxim.
Durant aquestes quatres hores, la
parella haurà de realitzar una obra
a partir d’un plànol que els donarà
l’organització poc abans de l’inici

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
ja que es tracta d’una peça secreta
amb l’objectiu que cap participant
tingui cap informació i així tothom
parteixi amb les mateixes possibilitats.
Les bases
Les bases del concurs estableixen
que la participació és per parelles
de paleta i manobre. La respectiva
condició s’acreditarà en el moment
d’executar el treball proposat en el
concurs i per això caldrà aportar
el document d’identitat. Es formalitzarà la inscripció a les oficines
del Gremi o també per telèfon. Les
places són limitades i s’acceptaran
per rigorós ordre d’inscripció. Els
concursants hauran de presentar-se
al Passeig Misericòrdia mitja hora
abans del seu inici.
Caldrà construir un element o fer
un treball propi de l’art del mestre
de cases, els materials seran ceràmics normals i se’n subministrarà la
quantitat necessària. El jurat facilitarà als concursants un plànol de
160426 AF Prensa Reus 180x128.pdf
l’obra a escala 1:10. El plànol con-

tindrà la planta,
els alçats i les
seccions necessàries per definir l’obra, amb
les mides bàsiques acotades,
la descripció de
les instruccions
que es considerin oportunes i també
una perspectiva
aclaridora.
A cada parella
Una imatge de dos dels participants en la darrera edició.
se li lliurarà, a
l’hora assenyalada per començar el
concurs una còpia del plànol. Cada
El nou director del
parella construirà la peça dins l’esConcurs de Paletes
pai acotat amb el material subministrat. Els concursants hauran de
és Aleix Plana, de
dur les eines de mà pròpies de l’ofiConstruccions Plana
ci. El concurs finalitzarà una hora
Hortoneda i guanyador
després que la primera parella hagi
finalitzat el treball i el jurat l’hagi
en les últimes edicions
acceptat. En qualsevol cas, el condel trofeu, que d’aquesta
curs s’allargarà durant un període
1
26/4/16
13:19
màxim de 4 hores.
manera
no hi participarà

Els treballadors guanyen
en salut i el negoci, en
tota la resta.
C

M

Y

CM

El negoci creix
en el més important.

AdeslasNEGOCIS
I EMPRESES

A Adeslas sabem que cada negoci i cada empresa té
unes necessitats concretes i, per tant, t’oferim una
extensa gamma d’assegurances de salut. D’aquesta
manera, només cal que triïs la modalitat de cobertura que
s’adapti millor al que et convingui per poder disposar
d’un ampli quadre mèdic arreu d’Espanya, a més
d’avantatges interessants.

MY

CY

CMY

K

Demana un projecte personalitzat a:
Xavier Jounou
Agent d’assegurances exclusiu - SegurCaixa Adeslas
Passeig de Prim, 32, 5è 1a, Reus
620 877 304
jounoufx@agente.segurcaixaadeslas.es
www.segurcaixaadeslas.es
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social
al c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (Espanya). CIF: A-28011864.
Inscrita en el RM de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492.
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FORMACIÓ

La FLC inicia la seva activitat al
nou centre de Badalona
L’entitat programa per al mes de maig cursos gratuïts adreçats a treballadors
en actiu i amplia la seva formació en matèria d’eficiència energètica
La Fundación Laboral de la Construcción ja està iniciant l’activitat
formativa en el seu nou Centre de
Formació de Badalona, que en els
pròxims mesos es convertirà també
en la seva seu a Catalunya.
Les instal·lacions de Badalona compten 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 ubicades 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 de construcció i sectors afins.
En aquestes instal·lacions està previst que s’imparteixi també formació orientada a l’obtenció de Certificats de Professionalitat i per a
l›acreditació de competències per la
via de l’experiència.
També es prestarà servei d’assessorament i es realitzaran accions encaminades a la informació i orientació professional. Cal destacar que,
des de 2013, la Fundación Laboral
està acreditada com a agència de
col·locació i recol·locació autoritzada pel Servei Públic d’Ocupació
Estatal. De la mateixa manera, s’hi
podrà tramitar la Targeta Professional de la Construcció (TPC). Des del
passat 23 de febrer, i durant tot el

Instal·lacions de la FLC a Badalona

Les instal·lacions de
Badalona compten
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
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2016, ja es pot sol·licitar la renovació de la TPC, acreditació que caduca als cinc anys de la seva emissió.
Cursos gratuïts
Des de maig i fins al mes de juliol,
la Fundació ha programat a Catalunya una vintena de cursos gratuïts
adreçats majoritàriament a treballadors en actiu que inclouen places
per a aturats. Estan subvencionats
pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya.
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

FORMACIÓ
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 SGE 900, operador de carretons elevadors, formació programada per les empreses, Gestió empresarial per a autònoms, Tècniques de
venda i formació de venedors.
Els interessats poden posar-se en
contacte amb l’entitat a través del
telèfon 932.213.353 o ampliar la
informació a través del web catalunya.fundacionlaboral.org.
Formació en eficiència energètica
La Fundación Laboral de la Construcción ve reforçant des de fa
mesos el seu itinerari formatiu en
construcció sostenible. A partir del
mes d’abril amplia la seva formació
on line en aquesta matèria amb un
innovador curs sobre “Rendibilitat
de les actuacions de rehabilitació i
eficiència energètica d’edificis”.

D’altra banda, continua treballant
en diversos projectes europeus relacionats amb la formació en construcció sostenible. Després de liderar la primera part del Build Up Skills
Spain (2011-2013), en l’actualitat es
troba immersa en la segona part del
projecte, que sota el lema “Construeix 2020”, tracta de fomentar la
qualificació dels treballadors del
sector de la construcció, principalment de l’edificació, amb l’objectiu
de comptar amb suficient mà d’obra
qualificada en eficiència energètica
i energies renovables, per complir
amb els objectius energètics fixats
per Europa per a l’any 2020.
Si en la primera part del Build Up
Skills, es va crear un Full de Ruta
que incloïa un total de 29 accions i
11 recomanacions per contribuir a la
consecució de l’esmentat objectiu,
en aquesta segona part es tracta
de posar-les en marxa. D’aquesta
manera, l’entitat està immersa en el
disseny d’itineraris i accions formatives relacionades amb ocupacions
i competències professionals relaci-
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onades amb l’eficiència energètica i
instal·lacions d’energies renovables
en edificis.
Jornades pràctiques amb fabricants
Així mateix, la Fundación Laboral de
la Construcción i les principals empreses fabricants del sector estan
duent a terme, des de l’any passat
i de manera itinerant per tota Espanya, un conjunt de jornades pràctiques per apropar tant a operaris
com a tècnics del sector les últimes
tècniques constructives i nous materials emprats en rehabilitació i
construcció sostenible. El passat 25
de febrer, es va celebrar la primera
jornada a Catalunya, que va tenir
lloc al centre de formació de l’entitat de Badalona.
Una trentena de tècnics i operaris van assistir a aquesta trobada
gratuïta, sota el títol “Rehabilitació de nuclis històrics i patrimoni.
Rehabilitació amb calç i formigons
lleugers”. Així mateix, el 14 d’abril,
va tenir lloc la jornada “Reparació i
protecció de formigó en obra civil”.

ACTUALITAT SECTOR

Forta caiguda de la licitació pública
al primer trimestre de 2016
La manca de licitació de les administracions està deteriorant un sector
econòmic estratègic per l’economia catalana frenant la incipient recuperació
En el període de gener a març del
2016 la licitació oficial d’obres a Catalunya ha estat de 182,6 milions
d’euros, un 23% inferior respecte
el mateix període de l’any anterior, en el qual es varen licitar 238,0
milions d’euros. Aquestes dades es
desprenen de l’informe presentat
per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obra de Catalunya (CCOC).
De confirmar-se aquesta tendència,
seria el pitjor de la sèrie, conjuntament amb el 2.012 (797,4 milions
anual d’euros), certificant així la
interrupció de la incipient recuperació dels anys 2013 i 2014. El 2015
(1.157,9 milions d’euros) la licitació
va experimentar un retrocés del
34% i, respecte el 2008 (8.064,7
milions d’euros), del 86%.

ATT

Amb aquest nivells tan
baixos d’activitat és molt
difícil que el sector de la
construcció pugui fer una
aportació més positiva a
la recuperació econòmica i
a l’ocupació

Per administracions, la disminució
més significativa en la licitació ha
estat la de l’Administració Local,
amb un -41% (essent, però, el nivell administratiu més actiu, amb

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057
www.andamiostejeda.com
Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

A
arnigreen

Telf: 977611057
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www.andamiostejeda.com

Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT

Paisatgisme & Jardineria

& 619 244 720

arnigreen.cat@gmail.com

C/ Serè nº 4, urb. Planes del Puig
43392 Castellvell del Camp
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87,8 milions d’euros), seguida de la
Generalitat, amb -28% (34,9 milions
d’euros). La licitació de l’Administració General de l’Estat, en canvi,
ha augmentat un 51% (59,9milions
d’euros), si bé partia d’imports molt
baixos.
L’administració local
Pel que fa als serveis licitats que
són d’interès pels grups d’empreses
constructores, el retrocés experimentat ha estat del 19%, produïda
per la caiguda del 38% de la licitació
dels ens locals. En canvi, tan l’Administració General de l’Estat com
la Generalitat, l’han incrementada
un 124% i 97%, respectivament.

Opinió convidada

I la inversió pública?
Joaquim Llansó. President de la Comissió d’Infraestructures de Foment del Treball Nacional
La inversió pública desenvolupa un
paper cabdal en la competitivitat i
la qualitat econòmica, social i ambiental d’un territori perquè facilita,
conjuntament amb la inversió privada, poder oferir als seus habitants
les millors condicions d’oportunitat,
qualitat de vida i serveis. L’any 2015
la inversió pública fou el 2,7% del
PIB de la Zona euro (3,6% el 2009),
sent a Espanya el 2,1% (5,1% el
2009). En el període 2009-2015 la
disminució de la inversió ha suportat, a Espanya, el 45% de la reducció
del dèficit, i el 22% a la zona Euro.
I a Catalunya? A manca de dades
oficials publicades, s’estima que la
inversió pública va ser, aproximadament, l’any 2015, de l’1,9% del PIB
(1,6% segons els pressupostos d’inversió en infraestructures dels tres
nivells de govern, més el 0,3% de la
recerca i desenvolupament).
Aquestes dades s’han de minorar,
probablement, a causa de la baixa
execució pressupostària a Catalunya
del Ministeri de Fomento (direccions
generals, organismes autònoms i
empreses públiques com Ports de
l’Estat, ADIF, Enaire, etc), que els
darrers 15 anys només ha executat,

de mitjana, el 78% del previst als
pressupostos generals de l’Estat,
mentre que el 2013, la darrera dada
publicada, fou només el 65% (el capítol 3 dels anuaris estadístics del
Ministeri de Foment, dedicat a la liquidació per territoris de la inversió
real, ha deixat de ser accessible a la
seva web).
La caiguda de la inversió pública a
la zona euro en els darrers anys ha
impulsat diverses instàncies nacionals i internacionals a demanar que
s’estimuli la despesa en inversió
pública com a forma d’incrementar
la demanda a curt termini i augmentar el potencial de l’economia. Responent a aquesta demanda, la Unió
Europea va adoptar el Pla d’Inversió
per a Europa (2015), conegut com
pla Juncker.
Un estudi recent del Banc Central

Un estudi del BCE
demostra que l’augment
de la inversió pública en
infraestructures afavoreix
el creixement i la millora
de les finances públiques

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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Europeu demostra que l’augment
de la inversió pública en infraestructures, sota circumstàncies determinades per tal que la inversió sigui
efectiva, afavoreix el creixement i la
millora de les finances públiques,
suggerint que cal un canvi en les
polítiques de consolidació fiscal
fins ara adoptades.
El juny del 2015, Foment del Treball
va publicar el document “Per un
nou model de gestió d’infraestructures”, l’actualització del qual es
farà pública aviat, en el qual s’analitzaven quins canvis s’han d’introduir, en línia amb les recomanacions dels organismes internacionals,
en les polítiques d’infraestructures
perquè la inversió sigui efectiva.
Aquest baix volum inversor, per sota
de l’espanyol o de la zona euro, en
cas de mantenir-se en el temps,
posa en risc la competitivitat de
l’economia catalana i la qualitat de
vida dels seus ciutadans. Quantes
oportunitats, llocs de treball, riquesa i benestar s’han perdut per la
manca, per exemple, del corredor
mediterrani de mercaderies, d’unes
rodalies eficients o d’equipaments
socials necessaris?

ENTREVISTA MONTSE RÚBIO. ARQUITECTE

‘La llar és
la nostra
tercera pell’

Montse Rúbio Alvinyà (la Seu d’Urgell, 1976) és llicenciada en Arquitectura Superior, té un postgrau en
Salut i Harmonia a l’Hàbitat, un en
Rehabilitació d’Edificis i un altre en
Disseny de Producte, així com estudis en Geobiologia i Feng Shui. Des
del seu despatx a la Seu d’Urgell
ens explica, per als lectors de La Façana els treballs que duu a terme
redissenyant espais per aconseguir
millorar la qualitat de vida de les
persones que viuen o treballen en
aquests espais. Assegura que l’arquitectura moderna sovint treballa
d’esquenes al benestar de la gent.
Com veus l’arquitectura actual?
Amb preocupació. Manen els criteris
de rendibilitat econòmica, l’estètica

‘A l’arquitectura actual
manen els criteris de
rendibilitat econòmica,
l’estètica de les modes
comercials i les presses’
de les modes comercials i les presses. De fet, moltes de les malalties
actuals tenen relació directa amb la
forma com organitzem les nostres
ciutats, els nostres habitatges o els
nostres llocs de treball. Els nostres
avantpassats feien les coses amb
molts menys recursos i amb més
sentit comú i, de vegades, el resultat acabava sent millor que no pas
ara.

Anem a pams. Com es fa això?
Amb la Geobiologia, i aplicant criteris de Bioconstrucció, Biohabitabilitat i Feng Shui. Són eines per
a treballar de manera complerta o
holística l’arquitectura. Així aconseguim tenir cura dels aspectes que
fan que la nostra llar o espai de treball harmonitzin amb les persones
que els habiten.
Per què?
Els edificis ens protegeixen de la
mateixa manera que la pell protegeix el nostre cos, per això els anomenem la nostra «tercera pell». Oi
que si com a «segona pell» (la roba)
ens emboliquéssim el cos amb cinta plastificada, no ens sentiríem a
gust? Impediríem que la pell trans-

CONTENIDORS
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ENTREVISTA MONTSE RÚBIO. ARQUITECTE
pirés adequadament, i ens provocaríem multitud d’altres problemes.
Això no ho dubta ningú, no? Doncs
el mateix passa amb les nostres
llars; aquestes són els nostre refugi, el nostre espai de recollida, de
confort, de protecció. Si estudiem
l’entorn on vivim (Geobiologia), si
cuidem els materials amb els que
construïm (Bioconstrucció), utilitzant criteris beneficiosos per la salut (Biohabitabilitat), i aplicant sistemes d’harmonització (Feng Shui),
aconseguirem habitatges on ens
trobarem millor. Tot això es materialitza utilitzant materials naturals i
propers, amb criteris ecològics, sostenibles i respectuosos amb el medi
ambient.
De què parlem quan parlem de la
Geobiologia?
És l’estudi que relaciona els éssers
vius amb el lloc on habiten. És important saber quines influències
rebem de l›entorn que ens acull.
Rebem radiacions de dos tipus: naturals i artificials. L’exposició prolongada d’una persona de qualsevol edat, a aquestes radiacions pot
resultar més o menys perjudicial per
a la nostra salut, depenent del tipus
de radiació i del temps d’exposició
a aquesta radiació.
En què consisteixen les radiacions
naturals i artificials?
Les radiacions naturals són les que
provenen del subsòl, freqüències
produïdes per la circulació de les
corrents d’aigua subterrànies, les
falles geològiques i línies electromagnètiques naturals de la Terra,
entre altres. Les radiacions artificials són les que provoca la tecnologia de l’ésser humà i els seus
sistemes de comunicació que tenim

Montse Rubio, treballant al seu despatx de la Seu d’Urgell.

a l’actualitat: antenes i aparells de
telefonia mòbil, wi-fis, electricitat,
electromagnetisme, etc.
Hauríem de desfer-nos de les noves tecnologies i tornar enrere en
el temps?
I ara! No podem anar en contra de
l’evolució, que també ens aporta
molts beneficis. El que hem de fer
és aprendre a utilitzar-los de manera saludable.
Creus que la majoria de la gent en
som conscients d’això?
Ens falta molta informació. Has sentit a parlar del síndrome de l’edifici
malalt? I de la casa malalta? Bé, en

‘Moltes de les malalties
actuals tenen relació
directa amb la forma com
organitzem les nostres
ciutats, els nostres
habitatges o els nostres
llocs de treball’

realitat, no és la casa la que està
malalta, sinó que la casa provoca
certes deficiències i/o malalties als
seus habitants.
Què podem fer per viure millor a
casa nostra?
Hi ha una sèrie de tècniques que
ens ajuden a mesurar les radiacions
naturals i artificials de les cases i
dels edificis on vivim o treballem.
Aquestes radiacions són les que
ens poden provocar problemes com
mal de cap, nerviosisme, insomni,
sensibilitat química o electromagnètica, etc. Nosaltres les mesurem
i en funció dels resultats busquem
solucions per resoldre els problemes i per fer que la gent visqui més
tranquil·la i millor.
I quines solucions proposes per resoldre aquests problemes de salut
relacionats amb les radiacions?
De vegades n’hi ha prou, per
exemple, canviant la situació del
llit, o fent petites modificacions
a la vivenda. En altres casos les
solucions són més complexes.

Especialites en reformes
i manteniments

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS

• CALEFACCIÓ
• GAS

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

Pellicer ofereix un projecte de
ciutat compartit amb la ciutadania
El nou projecte se sustenta en tres pilars: la implicació de la ciutadania, la
definició de les prioritats i la identificació de noves oportunitats
Un projecte compartit i il·lusionant,
centrat en les persones i en la capacitat de projectar una imatge pròpia de Reus; un projecte basat en
les fortaleses de la ciutat, en noves actituds i en la identificació de
les oportunitats. L’alcalde de Reus,
Carles Pellicer, va oferir a la ciutadania definir conjuntament aquest
nou projecte de futur per ciutat. Ho
va fer en el marc de la conferència
«Reus 2016: una il·lusió compartida», que va pronunciar a començament del mes d’abril a la Biblioteca
Pere Anguera, organitzada entre la
Demarcació de Tarragona del Col·
legi de Periodistes i l’Ajuntament de
Reus.

Carles Pellicer va
pronunciar la conferència
Reus 2016 a la Biblioteca
Pere Anguera en un acte
organitzat pel Col·legi de
Periodistes de Tarragona
«Ara cal fer un pas endavant per
projectar la ciutat i reforçar la marca
Reus», va afirmar l’alcalde. «Hem
d’obrir un nou capítol, una nova il·
lusió compartida». «D’aquí la necessitat d’un nou relat, d’una proposta
de ciutat capaç d’acollir i generar
iniciatives en tots els àmbits. Una
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gran plataforma per mostrar-nos al
món. Un relat que generi confiança,
adhesió i complicitats, capaç de seduir els que ens visiten i sobretot
als que hi vivim».
El nou projecte compartit que va
oferir l’alcalde se sustenta en tres
pilars: la implicació de la ciutadania, amb la planificació d’un procés
de participació estratègica; la definició de les prioritats que configuren les bases de l’acció del Govern
de Reus; i la identificació de noves
oportunitats: la Capital de la Cultura
Catalana i els Jocs Mediterranis.
L’alcalde va avançar el que va denominar la iniciativa més evident de
la voluntat de compartir el projecte

ACTUALITAT REUS
de ciutat: la posada en marxa d’un
procés de participació ciutadana
amb visió estratègica, amb la col·
laboració de la Cambra de Comerç
i la Universitat Rovira i Virgili. Amb
el nom provisional d’«Il·lusió Compartida 21», el procés participatiu
reflexionarà a l’entorn de cinc grans
eixos: Innovació i competitivitat;
Cultura; Cohesió social i benestar;
Sostenibilitat i mobilitat; i Projecció
i territori.
Procès en paral·lel
Un procés que anirà en paral·lel a
un altre projecte nou, «Cercle 21»,
impulsat per teixir xarxes i potenciar oportunitats territorials en el
context de la gran àrea geogràfica
definida per l’àmbit d’actuació de la
Cambra de Comerç de Reus, amb la
qual la ciutat hi està històricament
vinculada.
Igualment, l’Ajuntament manté el
compromís de continuar apostant
per la col·laboració, la construcció
conjunta i la creació de sinergies
amb l’Ajuntament de Tarragona, a

buits, la política
d’accessibilitat a
les llars d’infants,
entre altres.
La marca Reus
El segon gran objectiu del Govern
de Reus és la projecció de la ciutat
i el reforç de la
marca Reus. Una
marca basada en
Pellicer, envoltat de periodistes a la Biblioteca Pere Anguera.
el comerç, en la
cultura i l’oci, però també en l’empartir de l’experiència de la Comispresa, l’ocupació i l’emprenedoria.
sió Bilateral constituïda entre les
«Cal reforçar la marca més potent:
dues ciutats.
la marca Reus», va dir l’alcalde.
«La nostra prioritat són i seran les
persones». L’alcalde va fer un re- L’alcalde va incloure l’empresa,
pàs dels projectes que impulsa el l’ocupació i l’emprenedoria en l’àmGovern de Reus per avalar aquesta bit de la projecció de ciutat. REDESafirmació: programes de recupera- SA, Tecnoparc i FiraReus, va dir, són
ció d’aliments, polítiques d’habitat- apostes estratègiques que el Goge, mesures contra la pobresa ener- vern de Reus potencia i que estan
gètica, beques menjador, reducció facilitant el posicionament de ciutat
del preu de l’habitatge social, els a nivell nacional, principalment en
expedients a la banca pels pisos l’àmbit de la innovació.

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 nova estació de tren de Cambrils
podria funcionar el febrer de 2017
Així ho va anunciar la Ministra de Foment en funcions, Ana Pastor, en una
visita institucional a aquesta població del litoral del Baix Camp
La Ministra de Foment en funcions,
Ana Pastor, assegura que la nova
estació ferroviària a Cambrils és una
de les més importants del Corredor
del Mediterrani que ara mateix està
en construcció després de patir un
endarreriment de diversos anys. Ho
va dir en el marc d’una visita institucional d’obres que va tenir lloc
fa uns dies a la nova estació que
s’està construïnt. La Ministra va estar acompanyada en tot moment
per l’alcaldessa de Cambrils, Camí
Mendoza, regidors i regidores del
consistori, representants polítics
del territori i tècnics i responsables
d’Adif i de l’empresa adjudicatària
de les obres.

qüestions
relatives a la seguretat.
En aquest sentit,
l’alcaldessa va insistir en la necessitat que les obres
s’acabin amb premura. Per la seva
banda, la Ministra
creu que la posada
en funcionament
de la infraestructura podria ser una
L’alcaldessa de Cambrils al costat de la ministra Ana Pastor
realitat el primer
L’alcaldessa de Cambrils, Camí trimestre del 2017 i n’ha garantit el
Mendoza, va voler comprovar per- pressupost. Amb aquesta nova essonalment que els treballs estan tació, Cambrils guanyarà pes espeavançats i que manca principalment cífic al Camp de Tarragona.

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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IMMOBILIARIA

Segueixen creixent les hipoteques
sobre habitatge a Tarragona
El creixement a les comarques del sud és sensiblement inferior a les dades
del conjunt de Catalunya
El nombre d’hipoteques a Catalunya
sobre habitatges va créixer un 19,4
al febrer respecte el mateix mes de
l’any passat, concretament fins a
les 3.989, segons l’Institut Nacional
d’Estadística, tot i que el creixement
a casa nostra va ser inferior. A les
comarques de Tarragona només es
van signar 357 hipoteques, un 3,5%
més que el febrer de l’any passat,
amb un import mitjà de 87.638 euros, un 6,1% més.
En el còmput de Catalunya es tracta
de la millor xifra des del juny des
del 2012, quan aleshores es van
constituir 3.948 hipoteques. Pel que
fa respecte el gener d’aquest mateix
any, l’increment ha estat d’un 2,1%.

A les comarques de
Tarragona es van signar
357 hipoteques, un 3,5%
més que el febrer de l’any
passat, amb un import
mitjà de 87.638 euros, un
6,1% més
L’import prestat va ascendir fins als
492 milions d’euros, el que suposa un augment del 19,1% respecte
el febrer del 2015 i un 7,6% respecte el gener, i situa l’import mitjà
per hipoteca en els 124.912 euros.
D’altra banda, a l’Estat, el nom-
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bre d’hipoteques va augmentar un
15,9%, fins a les 24.887, amb un
import mitjà de 108.466 euros. Per
demarcacions, a Barcelona es van
formalitzar 2.781 hipoteques sobre
habitatges, el que representa un increment del 15% respecte el febrer
del 2015. L’import mitjà es va situar
en els 138.011 euros, un 1,1% interanual més. Les comarques on més
va créixer el nombre d’hipoteques
van ser a les gironines i lleidatanes.
Així, a Girona se’n van concedir un
54,54% més al febrer respecte el
mateix mes de l’any passat, fins a
les 595, mentre que l’import mitjà
va caure un 10,6%, fins als 96.331
euros.

ACTUALITAT SECTOR

La Generalitat licita les obres del
Palau d’Esports de Tarragona 2017
S’ha licitat amb caràcter d’urgència el projecte d’obra civil amb un import
màxim de 5,5 MEUR després de la renuncia de les dues primeres adjudicatàries
El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat va donar fa uns dies
el seu vistiplau a l’inici de les actuacions per tramitar, pel tràmit d’urgència, la licitació de les obres del
Palau d’Esports de Tarragona 2017,
a l’Anella Mediterrània de Campclar.
Tal com va anunciar el Govern el
passat 19 d’abril, la construcció del
pavelló, amb un import màxim de licitació de 14,7 MEUR (IVA inclòs), es
licitarà en tres projectes: obra civil,
arquitectura i instal·lacions. Precisament, l’empresa Infraestructures.
cat va publicar el 19 d’abril al seu
web les característiques del projecte d’obra civil, que s’estructura en
tres capítols principals: fonamentació, estructura i coberta del pavelló.
L’import de sortida és de 5,48 milions d’euros i el termini d’execució
és de sis mesos.
El termini
Les empreses interessades tenen
fins al 12 de de maig per presentar
les seves ofertes. L‘adjudicació de
les obres d’aquest primer projecte
està prevista per a finals del mateix mes. L’arquitectura i les instal·
lacions es licitaran a mesura que els
respectius projectes constructius siguin aprovats pel Consell Català de
l’Esport, que és l’òrgan que encarrega l’obra. El Govern ha recorregut a
aquesta fórmula per poder desblo-

Maqueta del Palau d’Esports de Tarragona que ha de començar a construir-se en breu
un cop es confirmi la licitació.

El termini per presentar
les ofertes es tanca el
12 de maig. Aquesta
primera fase s’estructura
en tres capítols principals:
fonamentació, estructura i
coberta del pavelló

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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quejar la construcció del Palau d’Esports, que s’havia d’iniciar a finals
de març i que ha d’estar enllestit
abans del 30 de juny del 2017. La
UTE que va guanyar el concurs públic va renunciar al projecte adduint
motius d’inviabilitat econòmica i, el
segon grup d’empreses a qui es va
traspassar l’encàrrec, també el va
acabar rebutjant esgrimint les mateixes raons. Totes dues empreses
havien presentat ofertes inferiors
respecte el preu de licitació inicial.
El Palau d’Esports 2017 serà un dels
equipaments estrella dels Jocs de la
Mediterrània i, amb una capacitat
per a 5.000 espectadors, el futur
pavelló acollirà les competicions de
bàsquet i voleibol.

Opinió convidada

El Senyor del Vermut de Reus
Josep Baiges és periodista

A casa sempre vam ser molt de fer
el vermut. I aquesta litúrgia gastronòmica tan agraïda es reproduïa
mimèticament cada diumenge. La
mare, seguint la tradició de l’històric Bar del Timbaler de Riudoms que
regentaven els seus avantpassats,
preparava una deliciosa sípia amb
all-i-oli, uns saborosos xampinyons
fregits amb un polsim de julivert o
unes boníssimes escopinyes amb el
suc acolorit amb un raig de vinagre
i un esquitx de pebre vermell. I tot
s’acompanyava d’un genuí vermut
de Reus.
Un servidor se’n n’havia fet farts
d’anar-lo a comprar a la bodega Salomó del carrer de la Sardana. La
seva propietària, la senyora Antonieta, sempre me’l tenia preparat en
una bossa on també hi havia unes
patates de cal Laurie que despatxava entre la clientela. I el vermut,
naturalment, era Miró. Sempre Miró.
Bé, de vegades s’escapava alguna
Martini blanc, és cert. Però era molt
de tant en tant. A casa sempre s’havia begut Miró perquè al bar del
Timbaler els meus avis ja el servien.
Potser fascinant per aquests records
familiars, quan vaig començar a col·
laborar amb Canal Reus un bon dia
se’ns va oferir l’oportunitat de fer
un reportatge a les bodegues dels
vermuts Miró. I un servidor d’immediat es va oferir voluntari. Em feia
molta gràcia descobrir com s’elaborava aquell beuratge que sempre
m’havia acompanyat –primer com a
petit observador i ja de més gran
com a fidel tastador- en aquells inoblidables migdies de diumenge.
Amb el meu bon amic i company

Santi Suárez-Baldrís vaig visitar la
fàbrica amb una amfitrió de luxe, el
seu propietari, el Pere Miró Aguadé.
Va ser un tarda magnífica, senzillament inoblidable. Recordo que a
l’arribar a casa li vaig dir a la meva

Fa uns dies ens va deixar
el senyor Miró després
d’una llarga malaltia que
va afrontar amb una gran
dignitat i que en cap
cas el va fer tòrcer ni un
mil·límetre de la seva línia
empresarial
mare que havia conegut a l’autèntic senyor Miró. En això els de Reus
també som uns afortunats. A Itàlia
és impossible conèixer al senyor
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Martini. I a Reus, en canvi, la podies
fer petar tot sovint amb el propietari del millor vermut del món.
Amb els anys aquella empresa de
referència ha esdevingut imprescindible en l’imaginari reusenc. Miró
ha crescut de manera exponencial amb el boom del vermut. Però
a més l’empresa ha demostrat una
militància extraordinària a l’hora
de col·laborar amb les coses de
la seva ciutat. La responsabilitat
de l’empresari no és únicament la
de crear riquesa. També ha de tenir la sensibilitat de retornar part
d’aquest benefici a l’entorn que li
ha permès créixer. I això el senyor
Miró, amb la complicitat de la esposa i col·laboradora Remei Prats, del
seu fill Pere i del gerent de la seva
empresa, el gran Carles Prats, ho va
saber entendre i aplicar durant tota
la seva vida.
Fa uns dies ens va deixar el senyor
Miró després d’una llarga malaltia que va afrontar amb una gran
dignitat i que en cap cas el va fer
tòrcer ni un mil·límetre de la seva
línia empresarial. El vaig veure pels
voltants de Nadal a les oficines de
l’empresa, encara al peu del canó. I
vaig tenir l’oportunitat de reiterar-li
el que sempre hem pensat els Baiges: que el seu, de vermut, és el
millor del Món de Reus.
Després, al rebre el comunicat de
l’empresa advertint de la trista notícia, vaig mirar cap al cel. Amenaçava pluja. Si hagués arribat a ploure
les llàgrimes haurien estat de vermut, segur. Gràcies Senyor Miró per
tanta i tan bona feina en benefici de
la nostra ciutat.

COMERÇ

Nou record de la Ganxet Pintxo
superant les les 238.000 tapes
La ruta de tapes de Reus torna a trencar barreres en la desena edició de
l’operatiu que va tenir lloc entre els dies 7 i 17 d’abril
La Ganxet Pintxo ha aconseguit un
nou rècord de tapes servides en
aquesta edició. En concret la ruta
ha arribat a les 238.000 unitats.
Una xifra que supera en 8.000 el número de tapes de la tardor passada.
La magnífica climatologia d’aquests
dies sense ni un sol dia de pluja
ni mal temps, l’increment d’establiments participants o les diverses activitats paral·leles que s’han
programat per celebrar la desena
edició poden explicar aquest nou
increment. Tot i així el president de
la Cambra, Isaac Sanromà, va voler
també posar en valor novament la
capacitat d’atracció de la ruta com
element determinant a l’hora d’explicar aquests extraordinaris resultats.
“La Ganxet Pintxo ha tornat a sorprendre’ns. Però res és per atzar. Els
establiments han pujat un esglaó a
l’hora d’oferir més qualitat. I els clients, sabedors d’aquesta excel·lent
oferta, han convertit novament la
ruta en un fet excepcional” va apuntar Sanromà, que s’ha felicitat del
magnífic ambient d’aquests dies i
de l’absència total d’incidents malgrat la gernació que omplia carrers i
establiments. A destacar, de manera
ben especial, l’afluència registrada
aquest darrer cap de setmana i molt

desena edició cal
destacar l’èxit de
la bicicletada programada per avui
amb el suport de
BiciCamp. I també
la cloenda, el dissabte 17 d’abril del
cicle Ganxet Pop
a Cal Massó amb
el cantautor Joan
Masdéu.
A tot plegat cal
Participants a la Ganxet Pintxo de Primavera.
afegir les visites
teatralitzades
d’Ans
Educació, el
La magnífica climatologia
concurs del Ganxet Mot amb el Censense ni un sol dia de
tre de Normalització Lingüística, la
col·laboració amb el Festival Quarts
pluja ni mal temps,
Teatre i la tradicional vinculal’increment d’establiments de
ció amb el CF Reus Deportiu com
participants o les diverses elements principals del programa
paral·lel. Una sèrie d’activitats que
activitats paral·leles que
marquen, segons Sanromà, “el camí
s’han programat per
a segir. La ruta ha arribat a un punt
de maduresa i d’experiència que
celebrar la 10a edició
ens permet ser molt optimistes de
expliquen l’increment
cara al futur. El que cal, però, és ser
imaginatius per mantenir la Ganxet
especialment ahir dissabte, que va Pintxo com un referent de ciutat. I
servir perquè molts establiments per això, cara a la tardor, hem de
batessin el seu propi rècord de ta- continuar en la línia de la prograpes despatxades.
mació paral·lela que converteix la
Pel que fa a la programació d’activi- ruta en un fet ciutadà de primera
tats vinculades a la celebració de la magnitud.”

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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EMPRESES

………………………………………………………………………………

Trobada empresarial
al Baix Camp
organitzada per la
CEPTA
La trobada amb els empresaris locals
servirà per prendre el pols a l’actualitat
empresarial de la comarca

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

Després de la bona acollida de les trobades d’empresaris que ja s’han dut a terme al territori -Baix Penedès, Baix Ebre i Conca de Barberà- el Consell Comarcal
del Baix Camp acollirà, el 3 de maig una nova edició
d’aquestes jornades que volen prendre el pols de les
empreses del conjunt de les comarques de Tarragona.
Les empreses del Baix Camp tenen una cita aquesta
tarda amb els responsables de la organització de les
Jornades Comarcals del territori, les jornades itinerants
organitzades per CEPTA, la URV i els diferents consells.
La trobada que es durà a terme servirà per debatre les
conclusions i aportacions de les empreses locals del
Baix Camp que, juntament amb les dels altres territoris,
seran recollides en el document de conclusions que
es presentarà un cop finalitzin les jornades al conjunt
del territori. La segona edició de les Trobades Comarcals de CEPTA –que recull l’esperit de les 309 idees
del territori que es van dur a terme l’any 2010 a les
comarques tarragonines- té com a màxim objectiu reivindicar les fortaleses del territori, buscar solucions a
possibles debilitats, escoltar les opinions i comentaris
dels empresaris del territori i marcar vies executables
de treball per a fer progressar les empreses locals. Les
empreses que vulguin participar en les taules que es
portaran a terme a diferents comarques de la província
poden formalitzar la seva inscripció a l’adreça de correu
comarcals2016@cepta.es.
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CULTURA

Una conferència del periodista Enric
Calpena obre l’Any Toda a Reus
Durant tot l’any es faran una vintena d’actes en record d’aquest cònsol,
home de cultura, egiptòleg, bibliòfil i viatger des d’enfocs ben diversos
L’Ajuntament de Reus, amb el suport de la Diputació de Tarragona
i el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, ha inaugurat oficialment el 25 d’abril al
Palau Bofarull de Reus la programació de l’Any Toda, un ampli recull
d’activitats que serviran per ampliar
l’estudi i el coneixement de la personalitat i la trajectòria de l’il·lustre
reusenc Eduard Toda i Güell (18551941) en el 75è aniversari de la seva
mort. Va ser al Círcol on es va fer
l’acte inaugural, una conferència
d’Enric Calpena, periodista que realitza el programa En guàrdia de Catalunya Ràdio.
El programa d’activitats s’ha titulat
“Eduard Toda i Güell. Un reusenc
polièdric” i abordarà la figura polifacètica de qui va ser cònsol, home
de cultura, egiptòleg, bibliòfil i viatger des d’enfocs ben diversos:
exposicions, conferències, cicles de
lectures, itineraris teatralitzats i lectures de textos que posaran al dia
la informació sobre aquest interessant personatge que va ser contemporani, company d’estudis i amic de

l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet.
L’àmplia programació
prevista
durant els pròxims mesos inclou més d’una
vintena d’actes,
entre els quals
hi ha l’exposició
“Eduard Toda i
Güell (1855-1941):
Conferència d’Enric Calpena sobre Eduard Toda al Círcol.
de Reus al món”,
que es podrà
veure al Museu
A més de Reus, l’Any Toda de Reus del 22 de juny al 7 de gener, la mostra “Eduard Toda i (els)
inclou actes i referències
Güell”, prevista a l’Arxiu de Reus
a dos dels escenaris clau
del 10 de maig al 10 de juny, l’esde la vida d’Eduard Toda: trena oficial del documental “Les
set vides d’Eduard Toda” al CastellEscornalbou i Poblet,
Monestir d’Escornalbou el 23 de juque tindran un especial
liol i un cicle de clubs de lectura a
diferents biblioteques del Camp de
protagonisme durant tot
Tarragona dedicats a l’obra escrita
aquest cicle
i la trajectòria d’Eduard Toda, que
serà coordinat per l’autora del llibre
‘Eduard Toda i Güell. La passió per
la cultura’, Jordina Gort Oliver.

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

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e
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DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
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Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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Prades
La Febró

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

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

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

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

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

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí

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