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Les dades que es desprenen de l’informe de conjuntura que fa uns dies van presentar les
cambres de comerç del territori amb el suport de la URV i la Diputació son moderadament
optimistes, però al mateix temps mantenen un alt grau de preocupació i incertesa que ens
obliga a no baixar la guàrdia i a continuar treballant.
Pel que fa a la construcció, l’informe confirma que la manca d’activitat edificatòria afecta
el sector immobiliari, excepte per la venda de l’estoc buit i un volum important de segones
residències com a habitatge usat.
De les dades del primer trimestre del 2016 se’n destaca la recuperació d’alguns indicadors,
si bé es mantenen llums vermells en l’ocupació i sobretot l’atur -superior al 20%, dos
punts per sobre de la mitjana catalana-, que és la dada més preocupant per als economistes. Com a dada positiva, s’ha detectat un augment del ritme exportador, especialment de
petites i mitjanes empreses agroalimentàries i de fabricació d›aparells elèctrics i mecànics.
Durant el primer trimestre, la creació d›ocupació s’ha estabilitzat i l’atur ha disminuït. La
taxa d’atur de la zona en dades interanuals ha baixat gairebé dos punts, una xifra que
consolida la línia de disminució iniciada el 2014. Però tant l’ocupació com l’atur continuen
molt per sota del què representaven a finals del 2008. I aquesta és la principal preocupació que tenim, perquè un territori que no generi ocupació difícilment se’n sortirà.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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EMPRESES

Constècnia enllesteix un nou
supermercat Lidl a Vinyols

L’edifici, de poc més de 2.000 m2, té forma rectangular amb coberta inclinada
en el qual destaca la seva part frontal amb les portes vidriades
La empresa constructora Constècnia
de la Selva del Camp ha enllestit
fa unes setmanes el nou supermercat de la cadena Lidl a Vinyols i els
Arcs, a la part més pròxima al palau
d’Esports i la piscina municipal de
Cambrils.
Les obres de construcció del nou supermercat de Lidl, que es van executar durant el segon semestre del
2015 i el primer trimestre del 2016,
han consistit en la implantació d’un
edifici de 2.303,50 m2 de superfície

construïda, sobre un traçat urbà de
7.079 m2 de superfície comercial.
L’edifici te una forma geometria rectangular aïllat, amb una coberta inclinada una aigua cap a la façana
lateral sud-est. Esta cimentat sobre
un terraplenat de 13500 m2, amb
una estructura prefabricada de formigó de dos nivells; a la planta baixa hi ha la sala de vendes, magatzem, moll de carrega, WC públics,
CCTV, oficina, Bake-off (on es prepara el pa/pastes) a mes d’un espai
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sense ús actualment d’uns 350 m2.
Amb una escala interior arribem a
la planta 1ª, on hi trobem els vestuaris i WC del personal, sala de descans i cuina, terrassa, oficina principal, sala IT (Racks), cuarto elèctric,
cuarto tècnic on hi ha els equips
de climatització, grup electrogen
i equips de fred de les 3 cambres
frigorífiques (congelat, fresc i fruites i verdures). També disposa d’un
moll de carrega i descarrega per camions; al damunt d’aquest hi ha un

EMPRESES

A l’esquerra, el nou supermercat Lidl a Vinyols i els arcs. A la dreta, dues imatges del
procés de construcció. Fotos: Constècni i Isaac Albesa

Les façanes estan
compostes de panells de
prefabricats formigó 20
cm. gruix, amb aïllament
tèrmic i formació de
trencament tèrmic,
suportat en neoprè.
L’acabat exterior i interior
del panell és en formigó
llis

altell exterior on hi ha els equips de
refrigeració de les neveres de la sala
de vendes. La coberta principal està
composta per: una xapa ondulada
d›acer galvanitzat amb un panell
aïllant PIR de 80mm, i un acabat
superior mitjançant làmina impermeabilitzant sintètic de composició
basada en un poliolefina termoplàstic (TPO), fixades a suport, soldades
per aire calent.
Les façanes estan compostes de
panells de prefabricats formigó 20
cm. gruix, amb aïllament tèrmic i
formació de trencament tèrmic, su-
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portat en neoprè. L’acabat exterior
i interior del panell és en formigó
llis. A l’exterior té un acabat tipus
SATE 5cm de gruix. A partir de la
cota +3,30 m, la façana està coberta
externa amb panell de compostos
d’alumini Alucobond®, 4 mm de
gruix, de cares planes, amb juntes
horitzontals i verticals iguals i color
RAL 9006.
Façana principal
La façana principal i el mòdul d’entrada (format per 3 conjunts de
portes automàtiques corredisses

EMPRESES
vidrades amb entrada i sortida independents); son un mur cortina
dividit en 15 mòduls + 1 mòdul de
porta d’emergència. Els perfils seran del tipus alumini acabat lacat
gris RAL 7024. Al mur cortina hi ha
un sistema de persianes motoritzades que cobreixen tota la longitud a
2 nivells, comandades manualment
o automàticament amb uns sensors
de llum solar col·locats al exterior.
Tota la il·luminació de l’interior i exterior de l’edifici es de tipus Led.
La superfície exterior al edifici, esta
pavimentada amb aglomerat asfàltic, adoquins i formigó fratassat i
polit. Disposa d’unes places de pàrking cobertes, mitjançant unes marquesines metàl·liques. La jardineria
existents en diferents espais del
pàrking es natural, amb sistema de
reg automàtic i sense, i amb gespa
artificial. S’ha instal·lat un sistema
de barreres i pilones hidràuliques,
per gestionar les entrades i sortides
del pàrking.
Un sector a l’alça
En els seus 25 anys d’història,
Constècnia ja fa temps que treballa en el sector dels supermercats
i hipermercats. Fins ara, segons explica Gerard Prats, de la direcció de
l’empresa, Constecnia ha treballat
per Consum, Fragadis, va realitzar
la construcció de la nau de Komkal
a tocar de la Canonja. Actualment
està treballant per Lidl, empresa
per la qual ja ha fet alguns supermercats com ara el del Vendrell o
Deltebre, el grup Clarel i també DIA,
empresa per la qual fa un parell
d’anys també va construir un nou
supermercat a Vinyols i els Arcs.
Actualment l’empresa intenta diversificar la seva activitat en diversos
sectors. A banda del sector terciari
en la construcció de supermercats,
Constècnia rep encàrrecs d’Infraestructures, l’antiga GISA; realitza la
reforma de la segona fase del servei
d’urgències de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona; diversos treballs a
l’edifici d’emergències 112, treballs
també a dos centres educatius del
Vendrell, l’escola Àngel Guimerà i
l’institut Andreu Nin i ben aviat durà

La portalada de vidre de la façana i l’interior durant la seva construcció.

Ja fa anys que
Constècnia treballa en
el sector terciari en la
construcció i adequació
de supermercats o gran
superfícies Condis, Dia,
Clarel, Fragadis, Komkal o
Lidl
a terme la nova construcció de 9 vivendres al casc antic de Tarragona.
Nova certificació
D’altra banda, la direcció de l’empresa treballa per assolir nous
reptes i per això segueix millorant
els procesos de gestió interna i de
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certificació. En aquest sentit, la comissió de seguiment de l’Associació
Empresarial Química de Tarragona
(AEQT) ha certificat recentment a
Constècnia per haver superat l’auditoria amb una qualificació de “4 estrelles”. L’abast de l’auditoria comporta la verificació dels requisits de
seguretat establerts per l’AEQT. El
procediment utilitzat per a certificar a Constècnia és un mètode de
qualificació del sistema de gestió
de seguretat de la pròpia empresa
indispensable per poder desenvolupar els seus serveis en l’àmbit de
l’AEQT. La qualificació de “4 estrelles” permetrà a la constructora de
la Selva del Camp oferir els nostres
serveis a totes les empreses de
l’Associació Empresarial Química de
Tarragona.

IMPULSORES DE UN NUEVO SECTOR

FORMACIÓN

cursosenconstruccion.com

Amplia oferta
formativa
especializada
dirigida a empresas
y trabajadores del
sector

GESINPREC
gesinprec.com

Herramienta
para la gestión
integrada de la
prevención de
riesgos laborales

Asesoramiento
gratuito en
materia de
prevención de
riesgos laborales

LÍNEA
PREVENCIÓN

lineaprevencion.com

Bolsa de empleo
especializada en
el sector de la
construcción

EMPLEO

construyendoempleo.com

TPC

trabajoenconstruccion.com

93 221 33 53

Avda. Comunitat Europea, 32
08917 Badalona

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

#yoinnovoenconstruccion

catalunya.fundacionlaboral.org

ENTITATS

Dotze personalitats rebran els
guardons de la Fundació Gresol
Hi destaquen figures com Jaume Cabré, Josep Maria Mainat, Joan Pera,
Manel Fuentes, Marc Marquez o la Fundació Banc dels Aliments
L’auditori Gaudí del Tecnoparc FiraReus serà l’escenari el pròxim 9 de
juny de la gala de lliurament dels
Premis GaudíGresol a la Notorietat
i l’Excel·lència, que enguany arriben
a la desena edició. Es tracta d’uns
guardons promoguts per la Fundació Gresol amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Reus.
Els premis s’estructuren en aquesta ocasió en dotze categories, que
tenen els premiats següents: Agustín Cordón (Lideratge Empresarial),
Marc Márquez (Esports), Jaume Cabré (Literatura), Jordi Cruz (Gastronomia), Neus Segrià (Art), Fundació
Banc dels Aliments (Tasca Humani-

L’auditori Gaudí del
Tecnoparc FiraReus serà
l’escenari el pròxim 9
de juny de la gala de
lliurament dels Premis
GaudíGresol a la Notorietat
i l’Excel·lència
tària), Joan Pera (Teatre), Manel Fuentes (Periodisme), Obra Social “la
Caixa” (Solidaritat), Josep M. Mainat
(Música), Núria Oliver (Ciència i Tecnologia) i Hiroya Tanaka (Arquitectura).
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L’esdeveniment inclou un sopar
solidari, que es farà a benefici del
Banc dels Aliments. Els assistents
al sopar faran una donació de 55
euros i les persones interessades a
participar-hi cal que s’inscriguin al
telèfon 977 32 84 81 o enviant un
correu electrònic a inscripcions@
gresol.org.
Els regidors de Promoció Econòmica, Marc Arza, i Projecció de Ciutat,
Montserrat Caelles, van presentar
els premis al costat del president de
la Fundació Gresol, Julián Mollá, el
director dels Premis Gaudí Gresol,
Joan Batet i el secretari del Banc
dels Aliments, Antoni Garcia.

ACTUALITAT GREMI

El Gremi celebra la seva festa
patronal i l’homenatge als jubilats
El proper 11 de juny a l’Hotel NH es retrà homenatge a quatre professionals:
José Luis Liarte, Marcelino Linares, Antonio Ortiga i Manuel Sánchez Torres
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp (GCBC) celebrarà el dissabte
11 de juny la Festa Patronal en honor
de Sant Antoni de Pàdua, una festivitat que a banda dels actes litúrgics
tradicionals contempla la celebració
de l’homenatge als jubilats, un acte
entranyable que té com a objectiu
reconèixer la feina que durant tota
una vida han fet diversos professionals del sector que vindran al sopar
acompanyats de familiars i amics.
En aquesta ocasió la comissió de la
festa de la junta directiva del Gremi
ha establert que l’homenatge serà
a quatre professionals agremiats:
El reusenc José Luis Liarte Lisa, de
Constructora Noray; Marcelino Linares López d’Excavacions Marcelino
Linares de Vila-seca i els també
reusencs Antonio Ortiga Alpáñez i
Mnanuel Sándhez, de SUER Obras y
Estructuras. Des de la junta directiva del GremiAl sopar com sempre hi
assistiran les autoritats de la ciutat
encapçalades per l’alcalde Carles
Pellicer i també el president de la
Cambra de Comerç Isaac Sanromà,
juntament amb altres professionals
com representants del Gremi de
Fusters, representants del Col·legi
d’Arquitectes Tècnics de Tarragona,
juntament amb els membres de la
junta, agremiats i altres. En aquesta

Mesa presidencial de l’homenatge als jubilats de l’any passat

La junta directiva
del Gremi destaca
la importància de
l’homenatge als jubilats,
ja que es considera
que és una forma de
reivindicar un ofici i,
sobretot, de reivindicar la
feina dels professionals

ocasió el convidat especial serà l’alcalde Salou, Pere Granados.
Actes litúrgics
El divendres 10 de juny a les 19.30h
tindrà lloc a l’Església de la Puríssima Sang de Reus la tradicional
celebració en sufragi dels socis difunts de la Germandat, del Gremi
de la Construcció i de la Confraria.
També el dilluns 13 de juny, dia en
que s’escau la celebració de Sant
Antoni de Pàdua, tindrà lloc a les
12.00h una missa solemne a la Prioral de Sant Pere. En acabar la missa es farà la veneració al patró i es
repartiran els tradicionals clavells i
estampes commemoratives.

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 loft, 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

Primers contactes entre el Gremi i
el Col·legi d’Arquitectes Tècnics
A la trobada entres les dues entitats es van debatre estratègies de
col·laboració que s’espera que fructifiquin en les properes setmanes
La nova junta directiva del Gremi de
la Construcció del Baix Camp continua treballant en les darreres setmanes mantenint diversos contactes a nivell institucional a la ciutat
de Reus. Durant aquest mes el Gremi s’ha reunit amb el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus,
Marc Arza; amb el responsable de
Via Pública, Hipòlit Montseny i també amb els responsables de Reus
Esport i Lleure per tractar diversos
temes d’actualitat municipal.
Però les trobades de la junta del
Gremi no s’han limitat només a les
institucions, també hi ha hagut una
primera presa de contacte amb la
nova junta directiva del COATT, el
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers de l’Edificació
de Tarragona. En concret, el president del Gremi Gregori Salvat juntament amb vicepresident Jordi Cabré
van reunir-se a les instal·lacions del
Gremi amb Alfons Quetcuti Carceller,
president del COATT, que va estar
acompanyat en tot moment per
Pere Vinaixa, que es vicepresident
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp i a l’hora vocal del COATT.
Aquesta reunió va ser un primer
contacte entre les dues parts que
van refermar el compromís de col·
laborar en diversos aspectes que siguin favorables per les dues parts.
Així, els arquitectes tècnics van pre-

Reunió entre la junta del GCBC i el president del COATT

Els presidents de les dues
entitats, Gregori Salvat i
Alfons Quetcuti, es van
reunir al Gremi del Baix
Camp per explorar una
col·laboració entre les
dues entitats que sigui
beneficiosa per tots
sentar el projecte Obres amb garantia i l’oficina virtual que han posat
en marxa a través de la seva web
per realitzar consultes (www.obresambgarantia.com). Jordi Cabré,
vicepresident del Gremi, va assegu-

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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rar que és molt interessant aquest
servei que els arquitectes donen al
públic que generalment desconeix
aquestes qüestions i es va mostrar
interessat en que el Gremi participi
en aquest projecte com a ‘partner’.
De la mateixa manera, les empreses
del Gremi utilitzarien els serveis del
COATT de manera preferent. El president del Gremi de la Construcció,
Gregori Salvat, es va mostrar satisfet per la trobada ja que considera
que “sumar esforços entre totes els
sectors que treballen al voltant de
la construcció és positiu i encara ho
és més anar de la ma d’un col·legi
professional com és el COATT”.

ACTUALITAT GREMI

Tot a punt pel
Concurs Intercomarcal
de Paletes de Reus
Tindrà lloc el dissabte 11 de juny a partir de les
9 del matí al Passeig de Misericòrdia
L’edició 45 del Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus, que organitza cada 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. 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, un premi que és acumulable amb el de la victòria absoluta.
A banda, tots els participants ja reben un premi de 80 euros només
pel sol fet de participar-hi. Segons
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 enrere.
Com sempre el Concurs de Paletes
es desenvoluparà de les 9 del matí
fins a la 1 del migdia. 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 ja que es tracta
d’una peça secreta amb l’objectiu
que cap participant tingui cap informació.
Les bases del concurs estableixen
que la participació és per parelles

- 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

Participants en l’edició 2014

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
l’obra a escala 1:10. El plànol contindrà 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.
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ECONOMIA

L’economia al Camp de Tarragona i
l’Ebre es recupera de forma moderada
L’informe de conjuntura de les cambres de comerç, la Diputació i la URV sobre
el primer trimestre d’enguany manté l’atur com a indicador més negatiu
L’informe de conjunta econòmica
que trimestralment elaboren les
tres cambres de comerç del Camp
de Tarragona, Reus, Valls i Tarragona, juntament amb la de Tortosa, la
Diputació i la URV presenta un moderat optimisme respecte la situació
econòmica. De les dades del primer
trimestre del 2016 se’n destaca la
recuperació d’alguns indicadors, si
bé es mantenen llums vermells en
l’ocupació i sobretot l’atur -superior
al 20%, dos punts per sobre de la
mitjana catalana-, que és la dada
més preocupant per als economistes. D’altra banda, com a dada positiva, s’ha
detectat
unReus
augment
del
160426
AF Prensa
180x128.pdf

La manca d’activitat
edificatòria afecta el
sector immobiliari, excepte
per la venda de l’estoc
buit i un volum important
de segones residències
com a habitatge usat

1

ritme exportador, especialment de
petites i mitjanes empreses agroalimentàries i de fabricació d’aparells
elèctrics i mecànics. Durant el primer
trimestre,
26/4/16
13:19 la creació d’ocupació

Els treballadors guanyen
en salut i el negoci, en
tota la resta.
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El negoci creix
en el més important.
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Xavier Jounou
Agent d’assegurances exclusiu - SegurCaixa Adeslas
Passeig de Prim, 32, 5è 1a, Reus
620 877 304
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www.segurcaixaadeslas.es
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Inscrita en el RM de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492.

12

s’ha estabilitzat i l’atur ha disminuït.
La taxa d’atur de la zona en dades
interanuals ha baixat gairebé dos
punts, una xifra que consolida la línia de disminució iniciada el 2014.
Però tant l’ocupació com l’atur continuen molt per sota del què representaven a finals del 2008. Això
estructuralment és el més preocupant, afirma l’autor de l’informe i
professor de la URV, Joaquim Margalef. Plantejament agredolç d’aquest
primer trimestre perquè l’economia,
tot i unes dècimes per sota, segueix
el creixement del 2014 i 2015; hi ha
un cert to de recuperació, si bé per
uns impulsors externs, va afegir.
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Aquesta xifra representa el 9,56%
de la variació catalana. L’increment
ha tingut lloc principalment al Tarragonès i al Baix Camp, que representen el 77% del conjunt del Camp i
l’Ebre. El nombre d’autònoms sobre
el total de noves cotitzacions s’estabilitza a la baixa, amb preferència
de les contractacions del règim general -és a dir, assalariades. El pes
dels autònoms representa un 5,90%
de la variació del nombre total de
cotitzants.
La construcció d’habitatges
El pes del sector de la construcció
residencial, segons l’informe de
conjuntura, ha perdut rellevància
progressivament tant en l’economia
de la zona com en relació amb el total català. Així, el nombre d’habitatges iniciats és inferior al d’acabats,
amb percentatges que cada cop tenen menys pes en el total català.
L’any 2012, les comarques de Tarragona van acollir el 20,71 % dels
habitatges acabats i el 18,83 % dels
iniciats a Catalunya, uns percentatges que al 2015 van disminuir fins
al 10,67 % i el 7,86 % respectivament. L’any 2015 hi ha una millora
respecte de l’exercici anterior. Les
xifres percentuals mostren un augment notable —si bé les de 2014
eren molt baixes— i passen dels
389 als 486. Tot i això, encara estan molt lluny de les previsions que
van provocar la construcció de noves edificacions alguns anys enrere.
La manca d’activitat edificatòria
afecta el sector immobiliari, excepte per la venda de l’estoc buit i un
volum important de segones residències com a habitatge usat. A
la zona, aquesta dinàmica és molt

Presentació de l’informe de conjuntura a la Cambra de Reus

més efectiva que la construcció
d’habitatges nous. D’altra banda,
també es pot observar la variació
mitjana de preus per habitatge i el
descens que han patit els preus des
de 2012, un 18 % en quatre anys.
Una disminució similar s’ha produït en l’habitatge usat, tot i que la
demanda d’aquest tipus d’habitatge
ha augmentat el 2015, mentre que
la d’habitatge nou ha continuat a la
baixa. La diferència de preu entre
tots dos ha anat canviant, tot i que

L’estudi també recull la
variació mitjana de preus
per habitatge i el descens
que han patit des del
2012: un 18% en quatre
anys. A Taragona, el valor
mitjà de venda és un 35%
inferior a la zona que la
mitjana catalana

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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al 2012 i al 2015 el preu de l’habitatge nou era un 35 % superior.
Un altre aspecte que s’observa és
la pèrdua de pes d’aquesta activitat
en relació al total català. Pràcticament tots els indicadors pateixen
un descens relatiu, tot i que destaca notablement la diferència del
valor mitjà de venda, que al 2015
és un 35 % inferior a la zona que
a la mitjana catalana. El finançament d’aquest mercat prové principalment del crèdit hipotecari i, en
menor mesura, dels recursos propis
del comprador. En relació a les hipoteques concedides per a finques
urbanes, se n’observa la correlació
amb els valors de les vendes indicades anteriorment. L’any 2012 la diferència és del 4 % i després disminueix progressivament, mentre que el
pes d’altres recursos de comprador
augmenta fins a arribar a una diferència del 19 % l’any 2015. Durant
aquests quatre anys, el valor mitjà
per hipoteca a la zona ha disminuït, mentre que al conjunt català ha
augmentat.

Col·laboració especial

En la mort d’Eladi Vallduví
Miquel Vilella Suazo

L’Eladi ens ha deixat. Deixeu-me
dir dues paraules en el seu record, per haver compartit molts
anys amb ell a la Junta del Gremi
de la Construcció del Baix Camp i
també a la Junta de la Confraria de
Nostre Pare Jesús a la Columna i
a la Germandat de Sant Antoni de
Pàdua. El primer que em ve al cap
és que l’Eladi sempre tenia aquell
aspecte de senyor. I com és lògic,
no ho dic pas per la seva inseparable corbata, no; ho dic perquè ho
era. Els seus raonaments, sempre
eren assenyats. I ho eren tant que
de vegades en discutir sobre un
determinat tema els presidents de
torn preguntaven: I això qui ho ha
dit?. Al respondre’l que ho havia dit
l’Eladi el tema estava tancat.

tit de l’humor. Sempre seriós, però
amb aquell toc d’ironia en tot el
que deia que calia escoltar amb
atenció perquè tard o d’hora deixaria anar aquella paraula o frase que
reblaria el que deia, segur, d’importància, amb un somriure que humanitzava el tema encara que fos
espinós.
Però sobretot el recordo, com una
bona persona i un molt bon amic.
Per això, tots els qui l’hem conegut
resarem o en tindrem un record per
ell. I especialment vosaltres -esposa, fills i demés familiars- dintre de
la tristesa d’aquest moment, estigueu-ne orgullosos d’haver-lo tingut al vostre costat.
Eladi, descansa en pau
6 de maig 2016

També el recordo amb el seu sen-

endesa.com

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que
l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per progressar
explica per què una nova identitat. Una transformació
que reflecteix el nostre nou model de negoci basat en la
innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors
per als nostres clients, els nostres inversors i, en definitiva,
per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia,
el progrés és possible per a tots.

BaixCamp_180x53_S&S_Endesa2016_OP_F_M_CAT.indd 1

31/5/16 9:50
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El Govern preveu un creixement de
l’economia del país del 2,9% el 2016
Les previsions del departament que dirigeix el republicà Oriol Junqueras
parlen d’una reducció de l’atur fins al 16’6%
El Govern preveu que el PIB de Catalunya moderi el creixement fins
al 2,9% el 2016, mig punt menys
del que ho va fer el 2015, segons el
projecte de pressupostos presentat
recentment al Parlament pel vicepresident i conseller d’Economia i
Hisenda, Oriol Junqueras. Segons
aquestes previsions, l’economia seguiria creixent el 2017 però a un ritme encara més moderat, del 2,7%.
La millora econòmica implicarà una
reducció de la taxa d’atur fins al
16,6% aquest any i el 15% l’any vinent, davant del 18,6% del 2015. Es
preveu la creació de 73.100 llocs de
treball enguany i 68.600 el vinent.
Pel que fa als preus, el pronòstic és

que augmentin un 1% el 2016 i un
1,3% el 2017.
En la seva compareixença al Parlament davant dels mitjans de comunicació, Junqueras va assegurar que
la previsió de creixement econòmic
és molt factible i realista. En milions d’euros, el volum de l’economia
catalana serà de 223.277 MEUR el
2016 i de 232.225 el 2017, després
que el 2015 es tanqués amb un volum de 214.927 MEUR. Els pronòstics de creixement dels anys 2016 i
2017 són superiors a la mitjana de
la Unió Europea, de l’1,8% i l’1,9%
respectivament.
L’increment del PIB vindrà impulsat
sobretot per l’aportació positiva de
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la demanda interna en els dos propers anys. En aquest sentit, el vicepresident va explicat que el consum
de les famílies pujarà sobretot per
l’increment del desendeutament, no
pas perquè augmentin els ingressos
de les unitats familiars. Pel que fa
a les exportacions, el titular d’Economia va vaticinar que es podrien
registrar nous rècords en el futur.
Segons les previsions establertes en
el pressupost, enguany la demanda
interna creixerà un 2,8% gràcies a
l’increment en la despesa en consum de les llars (3%), de la despesa
en consum de les administracions
públiques (1,4%) i de la formació
bruta de capital (5,3%).

ENTREVISTA A PERE GRANADOS. Alcalde de Salou

‘Amb BCN World podem ser
l’Orlando d’Europa, no Las Vegas’
A mitjan del 2016 el projecte BCN
World hauria de començar a ser
una realitat segons les primeres
informacions. Això és evident que
no serà així. Quina és la realitat ara
mateix sobre aquesta qüestió?
Fa molts mesos que tenim els tràmits avançats, tot i que és evident
que hi ha hagut un endarreriment
respecte les primeres informacions. Ara mateix tenim l’aprovació
inicial d’un pla director, però hi ha
una paràlisis per part de qui té la
competència de tirar cap endavant
administrativament el projecte. És
el Govern de la Generalitat qui ho
va paralitzar al seu dia, però ara
ja fa uns mesos que el Govern va
decidir deixar de banda el pla director aprovat inicialment, recordem
només amb un vot en contra, ja que
hi ha gent que parla en contra del

‘Nosaltres reivindiquem
amb fermesa al projecte
perquè és totalment
necessari. És generador
de llocs de treball i motor
econòmic per Salou,
per Vila-seca, pel Camp
de Tarragona i per tota
Catalunya’

projecte però a l’hora de la veritat
es va abstenir. Nosaltres el que volem és que el nou pla director es
faci el més aviat possible amb les
millores que es creguin necessàries.
El pla anterior ja té les al·legacions
fetes per part de tothom –adminis-
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tracions, plataformes i empresaris
del sector- i per tant ja tenim les
propostes. El que no volem es que
el temps esgoti als operadors del
projecte que són els que l’impulsen,
per tant demanem celeritat a la resta d’administracions.
Per què és necessari BCN World?
Nosaltres reivindiquem amb fermesa el projecte perquè és totalment
necessari. És generador de llocs de
treball i motor econòmic pel territori i per tota Catalunya. Ara mateix
ja som un referent a nivell mundial
com a destinació de turisme d’oci,
però amb BCN World serem un referent mundial amb una particularitat,
que nosaltres ens especialitzarem
com a destinació. Ens convertirem
en l’Orlando d’Europa. El positiu de
tot plegat és que ja no dependrem

ENTREVISTA A PERE GRANADOS. Alcalde de Salou
mai més exclusivament del sol i la
platja a l’estiu, ja que podrem desestacionalitzar la temporada turística i podrem crear contractes de
treball durant tot l’any. A banda, a
nivell local, serà una gran entrada
de recursos que acabaran beneficiant als ciutadans que podran tenir
més serveis.
Acusa a algú de paralitzar el projecte?
Jo parlo clar i intento dir la veritat.
El que ens està passat és pura demagògia política. És la mala praxis
política el que ha fet que això estigui com està. Mentre els partits
estan a l’oposició diuen una cosa
i, quan estan al poder i impera la
responsabilitat política, s’adonen
que tot allò que van dir no pot ser.
La societat ens demanda inversió
per crear riquesa i tenir més qualitat de vida per tenir una societat
més justa, que en definitiva és el
que volem. L’empresa privada és
generadora de llocs de treball i l’administració ha de generar un clima
favorable al projecte.
Parli clar, si us plau.
Sí, parlem clar. El projecte inicial de
BCN World es tira endavant perquè
es una proposta de CiU recolzada i
ben entesa pel PSC. La resta, tots
als mateix sac. Aquí necessitem que
tothom estigui a favor d’aquest gran
projecte turístic que és molt bo per
Vila-seca, per Salou, pel Camp de
Tarragona i per tot Catalunya.
Fa unes setmanes va rebre el suport
del teixit social i empresarial del
territori. Està content amb aquest
recolzament?
Estic molt content perquè entre
tots hem defensat aquesta inversió.

Pere Granados, alcalde de Salou, al seu despatx. Al costat, durant l’entrevista mantinguda amb el director de la Façana, Jordi Cabré.

Aquesta defensa ha estat necessària
perquè alguns grups polítics s’adonin que és un projecte necessari.
S’magina que no tiri endavant el
projecte?
Aquest escenari seria molt lamentable. Perdríem l’oportunitat de ser
un referent turístic mundial davant
d’altres competidors de l’Estat espanyol i d’altres zones de tot el
món. Malauradament, els partits es
posicionen en contra de forma demagògica i parlen com si es tractés
de Las Vegas. Aquest model no és
el de Las Vegas, és el d’Orlando.
Tenim Port Aventura, tindrem ben
aviat Ferrari Land i després BCN
World. Segurament després vindran
altres operadors que partint del sol
i la platja s’interessaran per la resta
d’atractius del territori.
Com pot convèncer a la gent de l’interior una mica més reticent a BCN
Word?
Hi ha gent de l’interior que no en-

tén encara el tema turístic. Si no
tenim BCN World està clar que milions de turistes deixaran de venir.
Aquests turistes generen riquesa
perquè compren productes de tot tipus que es produeixen a la resta de
comarques de Tarragona. Per tant,
el turisme aporta també un volum
important d’exportació dels nostres
productes cap a l’exterior.
Deixant banda BCN World, què projecta per Salou en els propers anys
en quant a millores?
Estem iniciant una millora general
del carrer Carles Buhigues i els carrers del voltant com ara l’Avinguda
Andorra. Volem fer una transformació integral en la qual hi participin
tots els agents: administració pública, habitatge, comerç, restauració i sector hoteler. Ja fa dos anys
vam encarregar un estudi a la URV
i a la Politècnica de Catalunya per
fer una diagnosi de millora. Volem
transformar de forma transversal
aquesta zona. La millora de les edi-

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
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ENTREVISTA A PERE GRANADOS. Alcalde de Salou
ficacions antigues evidentment entren en aquest pla de millora, igual
que la millora dels hotels i també la
via pública. Volem aprofitar un programa d’ajudes de la Generalitat per
destinacions turístiques madures que
ens permeti canviar tot allò que sigui
possible.
I el futur ferroviari, com afectarà a
Salou?
A Salou hi passarà tot allò que estava
previst fa 25 anys. El nostre municipi
està dividit per la via del tren i sempre hem dit que no volem barrera ferroviària, però sí que volem estar connectats amb el territori. Sempre he
defensat que nosaltres hem de tenir
connexió des de Salou fins al corredor del Mediterrani. El nou traçat no
arriba ni a 2 quilòmetres de l’actual
traçat i el volem amb ample europeu.
No podem permetre que continuï el
nyap actual de les comunicacions al
Camp de Tarragona. Nosaltres apostem per l’estació central del Corredor
del Mediterrani a l’Aeroport que és on
també hi haurà connexió amb l’AVE.

A Salou mantindrem la connexió amb
ample ibèric fins a Tarragona i a l’estació de l’Aeroport a través de l’actual estació de Salou-Port Aventura que
ens connectarà amb París, Londres o
Berlín, amb Europa en definitiva.
Creu en el tren com a mitjà del futur
per portar turistes?
L’Aeroport de Reus era una base
aèria que es va reconvertir en aeroport gràcies als vols xàrter que veien
a Salou, no als habitants de Reus i
Tarragona. Amb el tren ha de passar
el mateix. Nosaltres volem estar connectats amb el món a través del tren
que és el mitjà de transport del futur

‘El que no volem es
que el temps esgoti
als operadors del
projecte que són els
que l’impulsen, per tant
demanem celeritat a la
resta d’administracions’
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perquè els trens xàrter son el futur,
igual que en el seu dia ho van ser els
vols xàrter.
Se sent recolzat pels ajuntament de
Reus i Tarragona en tots aquests projectes?
Jo acuso al nostre territori de manca de lideratge. És necessari que hi
hagi un lobby d’interessos comuns
amb una visió més enllà de la política localista. Veiem des de Salou que
perdem grans oportunitats d’acostar
el ferrocarril als principals nuclis.
Nosaltres apostem per l’estació central de l’aeroport, però hi ha altres
municipis que no ho tenen clar. Per
aquest motiu he començat un seguit
de trobades i vaig començar amb la
Cambra de Reus per aconseguir la
millora de les infraestructures entre
tots. Estem en període electoral i
per això m’agradaria saber la postura dels partits polítics perquè les
decisions es prenen a Madrid, al Ministeri de Fomento, i no a Reus ni
a Tarragona. Ara és el moment de
parlar clar. /Isaac Albesa

ACTUALITAT REUS

Millores a la xarxa d’aigües del
Camí de l’Aleixar i Avinguda Jaume I
Les obres, a càrrec de l’empresa pública Aigües de Reus tenen un pressupost
de 122.716,21 i 95.179,36 euros, respectivament
Aigües de Reus, la divisió de l’empresa municipal Reus Serveis Municipal, ha iniciat aquest mes de
maig les obres de millora de la xarxa de sanejament en dos vials de
la ciutat, a l’avinguda de Jaume I i
al Camí de l’Aleixar. Les obres tenen un pressupost de 122.716,21 i
95.179,36 euros, respectivament.
Els treballs a l’avinguda Jaume I
s’allargaran fins a l’Avinguda de Salou i afectaran el tram entre l’Avinguda Pere el Cerimoniós i la plaça
del Canal. L’actuació consistirà en la
substitució de les canonades existents, que es troben en un estat
molt deficient, per unes de noves
que permetran ampliar la capacitat

de la xarxa i el seu comportament
especialment davant episodis de
pluges intenses.
Noves canonades
S’instal·laran noves canonades de
major diàmetre i capacitat que les
existents, en total es construiran
347 ml de nova canalització de PVC
de diàmetre 630 i 500 mm, així com
13 pous de registre, substituint també 26 escomeses existents d’aigües
residuals, en definitiva es tracta
d’una millora de les condicions del
servei ofert a tots els usuaris de la
zona.
Aquestes obres no suposaran cap
despesa econòmica pels veïns i es-

taran finançades integrament per Aigües de Reus. Els treballs es amb una
durada estimada de 1 mes i mig amb
un pressupost de 122.716,21 euros.
La segona obra que portarà a terme Aigües de Reus es preveu iniciar
la setmana que ve. Es tracta de la
millora de la xarxa de sanejament
del Camí de l’Aleixar, entre el carrer
de Campoamor i el passeig Sunyer.
També s’hi instal·laran noves canonades per ampliar la capacitat de
la xarxa actual per tal de millorar
el funcionament i evitar problemes
d’inundacions en episodis de pluges intenses. Igualment, s’hi instal·
laran noves canonades de major
diàmetre i capacitat que les actuals.

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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Acte unitari de tot el territori a
favor del Corredor del Mediterrani
El president Puigdemont demana que “el Corredor Mediterrani ha de formar
part de manera prioritària de les agendes dels governs espanyol i francès”
El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, ha reivindicat recentment “la imperiosa necessitat que
el Corredor Mediterrani formi part
de manera prioritària de les agendes dels governs espanyol i francès”, perquè es tracta d’una “prioritat inajornable”.
El cap de l’Executiu va anunciar que
en les properes setmanes es farà
una reunió a València amb els governs valencià, balear i també en
sintonia amb els de Múrcia i Andalusia i molt significativament de la
regió d’Almeria, per demostrar “el
gran i creixent consens interregional” i “constatar en la pràctica el
que representa el retard de Corre-

El cap de l’Executiu va
anunciar que farà una
reunió a València amb
els governs valencià,
balear i també en sintonia
amb els de Múrcia i
Andalusia per demostrar
“el gran i creixent consens
interregional”

dor Mediterrani”. Ho va dir després
de celebrar-se la reunió de la Taula
Estratègica del Corredor Mediterrani, on també hi van participar el
consellers de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget i bona part de
la classe política i empresarial del
nostre país, entre ells el president
de la Diputació de Tarragona, Josep
Poblet.
El president va explicar que
d’aquesta manera es vol donar “un
missatge clar i contundent sobretot
a l’Estat espanyol i a la Unió Europea”. “Volem que el Govern espanyol escolti la veu d’Europa, de
la societat diversa i plural, amb

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

INFRAESTRUCTURES
empresaris, institucions, sindicats,
universitats, representants polítics,
que considerem de manera molt
generalitzada que cal atenció, compromís i execució sense demora als
projectes que formen part del tram
del Corredor Mediterrani”, va reblar.
El cap del Govern va subratllar també “l’enorme consens social i polític” que hi ha hagut entre els més
d’un centenar d’agents econòmics
i socials i administracions participants a la sessió de treball que es
va celebrar a Pedralbes respecte a
la “preocupació pel retard” d’aquesta infraestructura i a les conseqüències que se’n deriven. I, en aquest
sentit, es va mostrar convençut
que amb la voluntat de coordinació entre territoris i els actors diversos implicats “en els deures del
futur Govern de l’Estat espanyol, a
les primeres ratlles de la llibreta en
blanc que haurà d’obrir hi hauria
de constar, per voluntat d’amplíssim consens de tot aquest territori,
una obra que discorre a un espai on
l’economia europea se la juga”.
En la seva compareixença davant
dels mitjans de comunicació, el pre-

ATT

sident es va referir a l’informe emès
pel Tribunal de Comptes de la UE
que denuncia la manca de compromís dels governs espanyol i francès
per tirar endavant el corredor Mediterrani. Una “alerta europea”, va dir
Carles Puigdemont, que “ens confirma que estem en temps de descompte”. “Volem i necessitem que
sigui una realitat aquesta expectativa que diu la UE que té el corredor
Mediterrani”, va continuar el president, perquè, va recordar, és una
infraestructura que “discorre per un
espai on l’economia europea se la
juga”. I és que és un eix que concentra el 44% del PIB de tot l’Estat
espanyol, el 50% de les exportacions i les importacions i el 47% de
les empreses que hi ha a tot l’Estat.
Aglutina també grans infraestructures com els ports d’Algesires, Almería, Màlaga, Motril, Almería, Cartagena, Alacant, València-Sagunt,
Castelló, Tarragona i Barcelona, que
generen el 78% de tot el trànsit de
mercaderies de l’Estat i el 82% del
moviment de contenidors.

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

G

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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Cambrils defensa
la centralitat de la
nova estació
L’entrada en funcionament del
Corredor del Mediterrani suposarà que l’estació de tren de
Cambrils guanyi centralitat i es
converteixi en un punt neuràlgic del traçat. Un nou panorama
que Cambrils creu que cal potenciar, a nivell de territori, per
tal de millorar la mobilitat en la
comarca. És per aquest motiu
que, l’alcaldessa de Cambrils,
Camí Mendoza, s’ha reunit amb
el Director General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre, Xavier
Flores, i altres tècnics del departament, a Barcelona, per tal
de fer-los arribar les seves propostes. Mendoza considera que
“cal que la Generalitat aposti
per aquesta nova oportunitat de
mobilitat per al territori”

ACTUALITAT REUS

Reus invertirà 2,4 milions per
millorar les instal·lacions esportives
L’objectiu és la remodelació del Pavelló Olímpic Municipal i l’Estadi
Municipal de cara als Jocs del Mediterrani 2017
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el
regidor d’Esports, Jordi Cervera, han
presentat les inversions, per valor
de 2,4 milions d’euros, que l’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal Reus Esport i Lleure, portarà a terme en els pròxims
mesos al Pavelló Olímpic Municipal
i a l’Estadi Municipal, per modernitzar les instal·lacions esportives i
posar-les a punt per als Jocs Mediterranis 2017.
Amb aquestes obres, l’Ajuntament
posa les instal·lacions al dia, amb
sis objectius generals que són els
de modernització del conjunt de les
instal·lacions, Millores de seguretat

funcional, adequació normatives,
millores a la sostenibilitat i millores
accessibilitat i eliminació de barreres.
Són inversions previstes pel Govern
de Reus que ara es poden accelerar gràcies als Jocs Mediterranis i
a la col·laboració econòmica de la
Diputació de Tarragona. Les inversions tenen un pressupost total de
2.468.815,46 euros —abans d’adjudicació—, dels quals la Diputació
de Tarragona n’aportarà 1.805.310
i l’Ajuntament de Reus 663.505,46
euros.
La societat municipal ja ha començat a tramitar els plecs de clàusules

per licitar l’adjudicació dels contractes d’obres. En total es tracta
de sis actuacions que requeriran
de la convocatòria de quatre concursos públics: Al Pavelló Olímpic
Municipal: Projecte de remodelació,
impermeabilització de les cobertes
lateral, instal·lació dispositius d’ancoratge i protecció i el subministrament i instal·lació vídeo marcador.
A l’Estadi Municipal es farà la substitució i millora del terreny de joc
i l’adequació i reforma de l’Estadi
Municipal. La previsió és que els
treballs a l’Estadi comencin entre
els mesos de juny i juliol, i les obres
al Pavelló, el mes d’agost.

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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INVERSIONS

Liciten la tercera fase del Palau
d’Esports dels Jocs del Mediterrani
El projecte, amb un preu de sortida de 3,37 milions d’euros, inclou les
instal·lacions elèctriques, de climatització i hidràuliques del complex
L’empresa pública Infraestructures.
cat ha tret a licitació les obres de
la tercera i última fase de la construcció del Palau d’Esports de Camp
Clar, seu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017.
Amb un preu de sortida de
3.370.943,82 euros i un termini
d’execució previst de vuit mesos, es
tracta del tercer i últim projecte que
s’adjudicarà per completar l’equipament, després que s’hagin ja licitat
els d’arquitectura i d’obra civil i que
ha de permetre que el Palau d’Esports sigui una realitat abans de
l’inici dels Jocs del Mediterrani, l’estiu vinent.
En el cas de l’última fase pendent,

la licitació inclou les instal·lacions:
elèctriques, de climatització i hidràuliques, entre d’altres. Les empreses interessades a participar en

En el cas de l’última
fase pendent, la licitació
inclou les instal·lacions:
elèctriques, de clima
i hidràuliques, entre
d’altres. Les empreses
interessades en el concurs
podran presentar la seva
oferta fins al 6 de juny
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el concurs podran presentar la seva
oferta fins al 6 de juny. L’adjudicació està prevista al llarg d’aquest
mateix mes de juny. El passat 28
d’abril, Infraestructures.cat va donar
el vist-i-plau a la licitació de l’obra
del Palau d’Esports per tràmit d’urgència i un import màxim total de
14,7 milions d’euros. El primer dels
projectes, l’arquitectònic, amb un
preu de sortida de 5,4 milions, va
rebre setze ofertes i serà adjudicat el
pròxim 31 de maig. El corresponent
a obra civil, amb una pressupost
de 5,8 milions, està previst també
que s’adjudiquin al mes de juny. En
aquest cas, el termini de presentació
d’ofertes finalitzava el 26 de maig.

COMERÇ

La 8a edició de la Reus Viu el Vi
comptarà amb prop de 40 cellers
La fira obrirà excepcionalment dissabte 4 de juny al migdia per acollir
l’Ostrada Solidària en benefici de la Fundació Jordi Pitarque
La fira del vi de les Denominacions
d’Origen de l’àmbit territorial de la
Cambra comptarà enguany els dies
3,4 i 5 de juny amb la presència de
prop de 40 cellers que delimitaran
tot el perímetre de la plaça de la
Llibertat. Una de les novetats és el
canvi d’estands. En aquesta ocasió
l’organització ha apostat per unes
cases de fusta prefabricades més
grans, més compactes i més segures que els estands que s’han fet
servir fins ara. Un canvi de disseny
que busca la comoditat de l’expositor i, també, donar una nova imatge
a la fira amb l’objectiu de renovar la
panoràmica general.
L’oferta dels cellers presents es
completarà amb la tradicional proposta gastronòmica, amb la presència de diversos proveïdors vinculats
a diverses marques de referència
de la ciutat i d’arreu de Catalunya,
on també hi haurà una representació d’establiments participants a la
Ganxet Pintxo, la ruta de tapes de
Reus, organitzada per la Cambra.
L’any passat la fira del vi va superar
els 11.000 pacs servits. Pel que fa
a les degustacions de menjar se›n
van despatxar prop de 31.000. Una
de les novetats importants d’aquesta edició és l’obertura de la fira dissabte al matí. Una opció que només es va plantejar en la primera
edició, l’any 2009. Enguany s’ha

Imatge de la presentació de l’Ostrada solidària

L’oferta dels cellers
presents es completarà
amb la tradicional
proposta gastronòmica,
amb la presència de
diversos proveïdors
vinculats a diverses
marques de referència
de la ciutat i d’arreu de
Catalunya

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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decidit apostar per aquesta fórmula
amb l’objectiu de realitzar l’Ostrada
Solidària a benefici de l’Associació
Jordi Pitarque Ceprià. L’entitat porta el nom del jugador del CF Reus,
originari de l’Ampolla, que va morir
l’any 2010 d’una aturada cardiorespiratòria.
L’Ostrada es realitzarà el dissabte
4 de 12 a 14.30h i consistirà en la
degustació de l’ostra rissada del
Delta. En aquest sentit també s’ha
volgut buscar un element gastronòmic molt característic del territori on
té la seva seu l’entitat i d’on era
originari Pitarque.

OCI

………………………………………………………………………………

La caminada
Reus-Prades-Reus
arriba enguany a la
20 edició
Es farà el diumenge 5 de juny amb un
recorregut de 54’8 quilòmetres i 2.950
metres de desnivell

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

El diumenge, 5 de juny, es portarà a terme la 20ª edició de la Caminada Reus-Prades-Reus, organitzada per
l’Associació Excursionista de Reus i amb sortida i arribada a les Piscines Municipals de Reus. Aquesta prova
està pensada per realitzar-se en un temps aproximat
de 12 hores i mitja, a ritme de marxador normal, tot
i que el temps disponible és força més ampli. En les
darreres edicions s’ha assolit el miler de participants
i l’edat mínima per inscriure-s’hi és de 15 anys. El recorregut és de 54,8 km, amb un desnivell acumulat de
2.950 metres i la prova és puntuable per a la XIX Copa
Catalana de Caminades de Resistència 2016, en què
hi ha una classificació individual i una de general per
clubs federats.

La caminada té la col·laboració de l’Ajuntament de
Reus, a través de la regidoria d’Esports, i dels ajuntaments de l’Aleixar, Vilaplana, la Febró i Prades. Durant
l’acte de presentació de la Caminada, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Jordi Cervera, va felicitar
els organitzadors per assolir les vint edicions i els ha
agraït la tasca de dedicació al món de l’excursionisme,
la muntanya i l’esport. Cervera va recordar que la marxa
de muntanya i les caminades són de les pràctiques més
saludables i més a l’abast del conjunt de la població i
va afegr que des de l’Ajuntament de Reus és fomenta
durant tot l’any l’exercici a través del programa “Rutes
Reus”. participar a la presentació de la Caminada ReusPrades-Reus i va destacar l’alta participació en aquesta
caminada i la importància d’aquest esdeveniment per
posar en valor la natura i el paisatge del territori.
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Visca la Festa
de Sant Antoni
de Pàdua
Com qui no vol la cosa ja hi tornem a ser. Ha passat un any i ja
tornem a celebrar la festa patronal.
Els paletes des de fa molts anys ho
commemorem el dia tretze de juny,
dia de Sant Antoni de Pàdua, una
festa molt arrelada en el nostre sentiment i en especial al nostre Gremi.
El Gremi de la Construcció del Baix
Camp, com a continuador de l’antic
Gremi de Mestres de Cases de Reus,
i la Germandat de Sant Antoni de
Pàdua us convidem a participar en
els actes que organitzem per poder
gaudir d’aquesta data amb els companys d’ofici.
La Germandat, amb un caire més
religiós, organitza dues misses: la
primera la del record dels difunts
del Gremi i la Germandat el divendres dia 10 de juny a les 19.30h de
la tarda a l’església de la Puríssima
Sang de Reus i el dilluns dia 13 al
migdia a les 12.00h en honor al
Patró amb el tradicional repartiment
de clavells i estampes de Sant Antoni a la Prioral de Sant Pere de Reus.
No cal dir que esperem la màxima
participació i afluència perquè són
actes per recordar a tots aquells

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

Lluís Salvat Barceló
President de la Confraria
natge aPare
aquells
que ja
que ens han ensenyat l›ofici i que ja
de Nostre
Jesúsprofessionals
a la
hani arribat
al merescut
no estan entre nosaltres i de gaudir
Columna
de la Germandat
de temps de la
Sant Antoni
de Pàdua
jubilació
després de tota una vida
d’una experiència de germanor

Per altra banda, aquest és any de
concurs i homenatge que es realitzarà el dissabte dia 11 a partir de
les 9 del matí. Des de fa molts anys
el Gremi de la Construcció del Baix
Camp és l‘encarregat de realitzar
cada dos anys el Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus. Com
hem dit en moltes ocasions, és
l’ocasió de veure la destresa dels
professionals que hi participen amb
més ofici i experiència i d’altres que
comencen a formar-se com a paletes.
El lloc, el passeig de Misericòrdia a tocar de la plaça
de la Pastoreta, s`omple
d›activitat de plom i paleta per unes hores i de
gent que no es perd mai
l’oportunitat de comentar quina és la parella
que ho fa millor. Us convidem a venir i treure el
cap i gaudir del treball
dels concursants.
Al vespre farem un home-

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

d`esforç per construir i fer el país
gran. Aquests professionals és mereixen el nostre reconeixement i és
per això que el Gremi ho celebra un
any més.
No tinc més que cridar a la participació als actes que celebrem. Ho
fem per agermanar-nos, i seguir
lluitant per fer aconseguir el màxim
reconeixement pel nostre ofici. Això
és el que fa gran el Gremi i la Germandat.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ

DADES DE L’EMPRESA o PARTICULAR
Nom

C.P.

Domicili

Telèfons

Població

Data afiliació

DADES BANCÀRIES
Banc

Oficina

Dig. Control

Compte corrent
Signatura
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Prades
La Febró

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

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

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

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

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

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí

Alcalde Joan Bertran, 13-15 Baixos - 43202 REUS
Tel. 977 32 30 13 - Fax 977 33 00 96
administracio@gremiconstrucciobaixcamp.com
www.gremiconstrucciobaixcamp.com
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Reus Viu el Vi
#reusviuelvi
www.reusviuelvi.cat

Enguany obrim
Dissabte al matí per oferir-te

l’OSTRADA SOLIDÀRIA.
ORGANITZA

AMB EL SUPORT

COL·LABORA

No te la pots perdre!

