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Els alcaldes de Salou i Vila-seca, Pere Granados i Josep Poblet, i les principals institucions socioeconòmiques del territori han celebrat recentment l’anunci del nou Pla Director
Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic, abans conegut com a BCN World, que asegura
que les obres començaran a inicis de l’estiu de l’any vinent amb una inversió privada de
2.500 milions d’euros i la creació de 10.000 llocs de treball un cop estigui funcionant al
100%. D’aquesta manera sembla que es desencalla un projecte que arribarà amb un cert
endarreriment però amb més consens del territori un cop s’ha redimensionat i s’ha redefinit després de l’anunci inicial on es parlava d’unes xifres que multiplicaven per cinc o sis
les dimensions que finalment s’han aprovat.
Els alcaldes i el territori estan contents però amb tot, demanen “celeritat” perquè a partir
de l’aprovació inicial del nou PDU s’acceleri el procés perquè “s’ha perdut molt de temps”
amb la remodelació, segons Granados, que també ha demanat “paciència” als promotors
i als inversors, “que ja porten temps esperant”. Des del Gremi de la Construcció del Baix
Camp renovem un altre cop el nostre suport en aquest projecte que ha de servir per desestacionalitzar la temporada turística, crear riquesa i llocs de treball al territori i dinamitzar,
en definitiva, la nostra economia, molt malmesa en la última dècada. Ara també esperem
que els impulsors encertin en el nom que ha de portar el projecte i que aquest sigui una
realitat el més aviat possible un cop comencin les obres l’any vinent.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Tradicional homenatge als jubilats
del Gremi de la Construcció
En aquesta ocasió els homenatjats van ser José Luis Liarte, Marcelino
Linares, Antonio Orgia i Manuel Sancho
El passat dissabte 11 de juny al vespre, tot just després del Concurs Intercomarcal de Paletes de Reus, va
tenir lloc a l’Hotel NH de Reus el
tradicional sopar d’homenatge als
agremiats que s’han jubilat en els
últims mesos, un dels actes tradicionals més destacats de la festa patronal de Sant Antoni de Pàdua. En
aquesta ocasió els homenatjats han
estat José Luis Liarte de Reus; Marcelino Linares, de Vila-seca; Antonio
Ortiga de Reus i Manuel Sancho
també de Reus, que van acudir al
sopar acompanyats de les seves
respectives famílies.
La vetllada va comptar amb la presència del president del GCBC, Gregori Salvat amb la resta de la junta
de l’entitat, al costat de les autoritats, encapçalades per l’alcalde
de Reus, Carles Pellicer; el regidor
d’Urbanisme de Reus, Marc Arza; el

La vetllada va tenir lloc
a l’Hotel NH de Reus
i va reunir més d’una
seixantena de persones,
entre agremiats, familiars
i autoritats, encapçalades
pels alcaldes de Reus i
Salou
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president de Pimec Reus, José Maria Caballero, el president del Gremis de Fusters del Baix Camp, Josep
Maria Cogul i representants d’altres
entitats com la Cambra de Comerç
de Reus o el Gremi d’Electricistes.
Com a convidat especial en aquesta
ocasió hi va haver l’alcalde de Salou, Pere Granados, que durant la
seva intervenció va reclamar suport
de tots els agents socials, polítics i
econòmics pel projecte conegut fins
ara com a BCN World ja que considera que és de vital importància
per la Costa Daurada com a motor
econòmic i generador d’ocupació
estable.
Al sopar, al qual hi van acudir una
seixantena de persones, va iniciar-se amb la tradicional recepció,
moment idoni per trobar-se amb
companys i col·legues d’ofici. Després, ja a l’interior de la sala va te-

ACTUALITAT GREMI

A l’esquerra, els quatre homenatjats amb Gregori Salvat, president del Gremi. A la dreta, diverses imatges del sopar entre les quals
destaca el reconeixement a l’Alcalde de Salou. Pere Granados, i també la recepcio prèvia que hi ha haver. Després, com sempre la
vetllada va acabar amb el lliurament de plaques i obsequis als quatre jubilats.

nir lloc els parlaments de les autoritats i també els homenatges dels
jubilats. En aquest sentit va destacar el missatge del president Gregori Salvat a continuar treballant per
sortir de la situació de crisi i també
un toc d’atenció a les autoritats per
tal que inverteixin en obra pública i
que les licitacions que surtin a concurs siguin realistes.
També l’alcalde de Reus va aprofitar el seu parlament per reivindicar
l’ofici de paleta i va manifestar la

bona sintonia existent entre el Gremi de la Construcció i l’Ajuntament
de Reus, una bona sintonia que
queda reflectida en les reunions
constants que mantenen les dues
parts i la informació que es van
passant en la qual s’informa de les
contractacions i licitacions. Pellicer
va parlar d’un redreçament de la situació de les arques municipals i va
assegurar que en els propers anys
hi tornaria a haver inversió.
Per la seva part, l’alcalde de Sa-
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lou, Pere Granados, dies abans de
conèixer-se l’aprovació del nou pla
del Consorci Recreatiu i Turístic de
Vila-seca i Salou, es va mostrar esperançat del futur que hi ha davant
nostre i va reclamar valentia a tots
els agents implicats en aquest projecte que considera beneficiós per
territori i fonamental per superar la
crisi. Granados va rebre de mans de
Gregori Salvat una distinció en reconeixement de la tasca que fa des
del seu municipi.

ACTUALITAT GREMI

Una parella de Madrid s’emporta el
45è Concurs de Paletes de Reus
El concurs, dotat amb 600 euros pels primers classificats, va celebrar-se
dissabte 11 de juny al Passeig de Misericòrdia, amb una gran expectació
La parella de paletes formada per
Natividad del Pozo Galán y José
María del Pozo va ser la guanyadora del 45è Concurs Intercomarcal
de Paletes que es va fer aquest el
passat dissabte 11 de juny al matí
al Passeig Misericòrdia de Reus en
el transcurs dels actes de la festa
patronal de Sant Antoni de Pàdua
que ha tingut lloc recentment, com
sempre organitzada pel Gremi de la
Construcció del Baix Camp (GCBC).
Aquesta parella procedent de Madrid va ser la més valorada pel jurat
per la figura conoide que va plantejar el director del concurs, Aleix Plana, i que era totalment secreta fins
el moment de començar el concurs.
En segon lloc es va classificar la

La clau de la peça que
havien de construir
les deu parelles era el
replantejament inicial
de l’obra, segons van
reconèixer els membres
del jurat i els propis
participants
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parella procedent de Vilobí d’Onyar
(Gironès) formada per Ramon Oliveres i Josep Ribas. La parella local integrada per Richard Calderón i Fidel
Villapardo van aconseguir el primer
lloc entre les parelles formades per
treballadors d’empreses agremiades. En total al Concurs hi van participar deu parelles.
El jurat, integrat per membres de la
junta del GCBC, l’arquitecte municipal Gabi Bosques i també representants del Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Tarragona i
de la Fundación Laboral de la Construcción a través de Josep Maria Jaquet, la patrocinadora del concurs,
no va dubtar en valorar el treball,
l’execució, la netedat i el replanteja-

ACTUALITAT GREMI

A l’esquerra els dos guanyadors del Concurs de Paletes, la parella formada pels madrilenys Natividad y José del Pozo Galán. A la
dreta, la resta dels guanyadors, les autoritats i el jurat professional que va decidir otorgar els diferents premis a les deu parelles que
hi van participar.

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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En aquestes dues pàgines es poden veure en plena feina algunes de les parelles que van participar al Concurs de Paletes de Reus.
A la pàgina esquerra, la maqueta que havien de realitzar els paletes.

ment inicial de Natividad del Pozo i
José Maria de Pozo. Els guanyadors
es van endur els 600 euros del primer premi mentre que la segona parella va endur-se cap a Girona 300
euros. Des del Gremi s’ha valorat

molt positivament l’esforç d’organització i el bon ambient que durant
tot el matí, de les 9 fins a les dues,
es va viure al Passeig Misericòrdia
de Reus. De cara al futur s’intentarà
que hi hagi més concursants de les

www.aisladur.com
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Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
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Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

646 511 780
info@aisladur.com
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comarques de Tarragona.
Les valoracions
Després del concurs hi va haver
temps per fer valoracions. El president del jurat, Aleix Plana –que

ACTUALITAT GREMI

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
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havia guanyat el concurs en les
darreres edicions- va destacar el
nivell dels professionals presentats
procedents de Catalunya i d’altres
parts de l’Estat com han estat els
guanyadors. Plana també va dir
que el treball que havien de fer tenia com a clau el replantejament de
l’obra perquè la seva execució no
tenia molta dificultat si estava ben
estudiat i ben replantejat. En el cas
dels guanyadors, que es van mostrar molt satisfets per la victòria,
aquesta tasca de replantejament
els va portar més d’una hora ja que
no van començar a bastir la peça
fins passada una hora i quart del
moment en que els van donar el
planell. Natividad y José Del Pozo
Galán, que va havien vingut altres
vegades al concurs, van dir que la
peça tenia la seva complicació però

que els havia anat força bé. També el jurat va valorar de forma molt
clar el treball fet pels guanyadors
que també va quedar perfectament
polit i a més amb menys temps que
el que els havien permès inicialment, de quatre hores.
Lliurament dels premis
El lliurament dels premis va tenir
lloc després del concurs al mateix
passeig de Misericòrdia. Va comptar amb la presència de l’alcalde
de Reus, Carles Pellicer, el regidor
d’Urbanisme, Marc Arza i també els
membres del jurat i alguns dels patrocinadors. També Antoni Sentís va
fer lliurament als guanyadors d’una
peça exclusiva feta amb microtrencadís. Un piscolabis final passades
les dues va tancar aquest 45è Concurs de Paletes que tornarà el 2018.
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La Germandat de Sant
Antoni se suma un any
més a la Festa Patronal

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

La Germandat de Sant Antoni de
Pàdua ha organitzat i participat un
any més com ja és tradició en els
actes de celebració de la festa patronal conjuntament amb el Gremi
de la Construcció del Baix Camp.
Cal destacar com a inici de la festa
la celebració de la missa en record
dels socis difunts de la Germandat,
la Confraria i el Gremi, que va tenir
lloc el dia 10 de juny a dos quarts
de vuit del vespre a l’Església de
la Sang amb la col·locació d’un ram
l’altar de Sant Antoni i l’assistència
dels membres de la junta de la Germandat i altres familiars.
Així mateix com a membres que
som del Gremi vam col·laborar en
el Concurs Intercomarcal de Paletes
i l’homenatge als jubilats que es va
celebrar l’endemà al Passeig Misericòrdia i a l’Hotel NH Ciutat de Reus.
Com a plat fort dels actes litúrgics,
cal destacar la missa en honor a
Sant Antoni de Pàdua que va tenir
lloc el dia 13 de juny a les dotze
a la Prioral de Sant Pere de Reus
amb el tradicional repartiment de
clavells i estampes, on vam comptar amb l’assistència de molta gent,

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

Germandat

Confraria
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membres de la junta del Gremi, de
la Germandat i el regidor de l’Ajuntament Hipòlit Montseny en representació de la corporació municipal.
Aquesta missa ha esdevingut una
tradició per Sant Antoni a la ciutat
de Reus.
Per aquest motiu, des de la Ger26/4/16
13:19
mandat
volem
agrair a tots els

Els treballadors guanyen
en salut i el negoci, en
tota la resta.
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d’avantatges interessants.
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que han fet possible la realització
d’aquests actes i als assistents que
ens han acompanyat i que, amb la
seva presència. han fet reeixir les
celebracions que hem preparat amb
molta dedicació.
Us esperem l’any vinent. Visca Sant
Antoni, visca la Germandat i visca
el Gremi.

juny 2016
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Bons resultats de Plana i Safta
als concursos de Banyoles i Osca
La parella de Vila-seca va obtenir la victòria a la capital aragonesa
Tot i que aquest mes de juny la parella formada der Aleix Plana i Vasile Safta no ha participat per primer
cop en els últims anys al Concurs
Intercomarcal de Paletes de Reus
perquè Aleix Plana era el director
del concurs, aquesta parella de paletes ha continuat presentant-se a
diversos concursos i ha obtingut
com és habitual excel·lents resultats. El dissabte 25 de juny a la
plaza Navarra de la ciutat d’Osca
va tenic lloc el 9º Concurso de Albañilería de Huesca, organitzat pel
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics d’aquesta ciutat aragonesa
amb la col·laboració de l’associació
de constructors d’aquesta província.
Onze parelles
Hi van participar onze parelles procedents de tot l’Estat. Els guanyadors que es van emportar 1.200
euros va ser la parella de Vila-seca
formada per Aleix Plana i Vasile Safta que van construir un aqüeducte
romà que el jurat va considerar perfecte.
Els dos paletes de Plana Hortoneda,
empresa del Gremi de la Construcció del Baix Camp, van imposar-se
per davant dels professionals locals
José Antonio Cosculluela i Adrián
Pueyo de Samper i els locals Antonio Escar i Roberto Salas, que van
assolir el tercer lloc. Aquesta era la

primera
vegada
que Plana i Safta participaven al
concurs d’Osca.
Una
setmana
abans, la mateix
parella va participar al 33è Concurs de Paletes
del Pla de l’Estany, dins els actes de les festes Aleix Plana i Vasile Safta, amb les obres realitzades als concurpatronals de Ba- sos d’Osca i Banyoles.
nyoles. El jurat va decidir que s’ha- En aquest cas, el concurs de Bavia de fer una volta esbiaixada en nyoles és un concurs de velocitat
una jornada que va acabar amb un ja que el jurat valora exclusivament
xàfec només recollir les eines. Aleix el temps de la figura. Per tant, els
Plana i Vasile Safta van aconseguir primers que acaben l’obra, estigui
la tercera posició.
com estigui, s’emporten la victòria.

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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Les hipoteques sobre habitatge
segueixen creixen a Tarragona
L’increment del març respecte les dades de fa un any signifiquen un
increment del 9’1% i un total proper als 80.000 euros de préstec de mitjana
El nombre d’hipoteques sobre habitatges a Catalunya es va incrementar
un 9,6% al març respecte el mateix
mes de l’any passat però va caure
un 9,4% en comparació al febrer,
segons l’Institut Nacional d’Estadística. A les comarques de Tarragona
l’increment es va situar per sota de
la mitja catalana arribant al 9’1%,
xifra que suposa 391 hipoteques.
Així, durant el tercer mes d’aquest
any, es van signar 3.570 operacions,
amb un import mitjà de 130.260 euros. Pel que fa l’import prestat, va
ascendir a 465 milions d’euros, el
que implica un increment del 21,7%
respecte el març de l’any passat i
un 5,5% en comparació al febrer.
Sumant els tres primers mesos de
l’any, el nombre d’hipoteques sobre
habitatges va augmentar un 12,9%
a Catalunya, amb 11.366 operacions,
mentre que a l’Estat l’increment ha
estat del 14% (71.145).
A l’Estat, el nombre d’hipoteques
sobre habitatges va créixer un
14,5% respecte el març del 2015,
fins a les 22.983, mentre que respecte el mes anterior va retrocedir
un 7,7%. L’import mitjà es va situar
en els 107.861 euros. Catalunya va
ser el tercer territori amb més hipoteques constituïdes sobre habitatges, només superat per Andalusia,

A Tarragona durant el
primer trimestre del
2016 s’han signat 1.237
hipoteques, el que suposa
un increment del 6,5%
respecte els primers tres
mesos del 2015
amb 4.172, i la Comunitat de Madrid, amb 3.884.
Dades per demarcacions
Per demarcacions, el nombre d’hipoteques es va incrementar en totes elles, excepte a la de Lleida. Pel

endesa.com

que fa a les comarques de Tarragona, es van signar 361 hipoteques al
març, el que representa un augment
del 9,1% respecte el mateix mes de
l’any passat, i el capital prestat va
ser de 28,7 milions d’euros. L’import mitjà va quedar fixat en 79.496
euros. L’augment més destacat va
ser a les comarques de Barcelona,
amb 2.620 hipoteques, un 12,1%
més que el març del 2015, amb un
capital prestat tot de 373,2 milions
d’euros. L’import mitjà per cada un
dels préstecs hipotecaris es va situar en els 142.438 euros.
A Girona, l’increment va ser més
moderat al març, concretament del
3,2% respecte el mateix mes de
l’any passat, amb 412 hipoteques
amb un import total de 48 milions
d’euros, el que va deixar un import
mitjà per préstec de 85.474 euros.
Dades trimestrals
Pel que fa les dades corresponents
als primers tres mesos de l’any, a
Catalunya es van incrementar un
12,9% respecte el període entre gener i març del 2015, fins a les 11.366
operacions. Per demarcacions, en
totes es van registrar augments,
encapçalades per Girona, amb un
25,8% (1.478 hipoteques) i Lleida,
amb un 23,8% (557).

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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OCUPACIÓ

L’atur cau de nou a Tarragona i ja
porta quatre mesos de descensos
Els desocupats a les comarques tarragonines se situen en xifres que no es
veien des de l’agost del 2009, en concret 53.976 persones
El nombre de persones inscrites a
les llistes del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) de la demarcació
de Tarragona es va situar al maig
en 54.022 persones, cosa que suposa 2.926 menys que a l’abril, el
5,14% menys, segons les dades del
Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social. En relació amb al maig de
l’any passat, la reducció de l’atur ha
estat de 7.523 persones, el 12,22%
menys. Tarragona encadena quatre
mesos seguits de disminucions de
l’atur i 35 mesos en termes anuals
de descensos continuats. Per trobar
una xifra similar al nombre d’aturats que s’ha registrat aquest maig
cal remuntar-se en la sèrie històrica

del Ministeri fins a l’agost del 2009
quan hi havia 53.976 persones sense feina.
Les dades de Catalunya
En el global de Catalunya, el nombre de persones registrades a les
llistes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) al maig es va situar
en 470.205 persones, 15.918 aturats
menys que a l’abril, segons dades
del Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social. Amb aquest descens, Catalunya encadena quatre mesos seguits de descensos de l’atur i situa
el nombre de desocupats en xifres
no vistes des del gener del 2009,
ara fa poc més de set anys. En ter-
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mes anuals, el nombre d’aturats
cau de 61.694 persones, cosa que
suposa 35 mesos seguits de baixades interanuals. A més, un descens
de 61.694 persones, l’11,6% menys
en un any, és la baixada més gran
que s’ha registrat mai en xifres
absolutes en la sèrie del Ministeri
que comença el 1996. En el conjunt de l’estat espanyol, el nombre
de persones aturades se situa en
3.891.403 persones, 119.768 desocupats menys, un 2,99% menys que
el mes d’abril. Amb aquestes xifres,
l’atur cau per primera vegada de les
400.000 persones des de l’agost de
l’any 2010, segons dades facilitades
pel Ministeri d’Ocupació.

ACTUALITAT REUS

Nous aparcaments i itineraris per
a bicicletes al Tomb de Ravals
S’han senyalitzat tres itineraris d’entrada, al carrer del Vidre, plaça del
Baluard i Sant Pere Apòstol; i quatre itineraris de sortida
L’Ajuntament de Reus, a través del
servei de Mobilitat i Circulació de la
Guàrdia Urbana i la Brigada Municipal, han implantat un nou paquet
de mesures per ordenar la circulació
de bicicletes pel centre de la ciutat
i, alhora, fer-la compatible i segura
en relació al trànsit de vianants. Les
actuacions contemplen nous espais
d’estacionament i la senyalització
d’itineraris de vies preferents per a
bicicletes d’entrada i sortida a l’interior del Tomb de Ravals.
Les mesures s’adeqüen a les normatives municipal i superior en matèria de circulació i civisme, en tant
que els vials s’han senyalitzat com
d’ús preferent per a bicicletes. En
concret, s’han senyalitzat tres itineraris d’entrada, a través del carrer
del Vidre, de la plaça del Baluard
i del carrer de Sant Pere Apòstol;
i quatre itineraris de sortida, pels
carrers d’en Vilar; Major i del Fossar
Vell; de l’Hospital; i de Vallroquetes.
En aquests itineraris pel nucli antic, la velocitat màxima es limita als
30km/h al Tomb de Ravals i al carrer
de Sant Joan; i als 10km/h en tots
els carrers senyalitzats de l’interior
del nucli antic.
Finalment, s’han instal·lat nous
aparcaments per a bicicletes a la
plaça del Mercadal i a la plaça del
Teatre, que se sumen als ja instal·
lats en diversos punts del Tomb de
Ravals, entre altres punts del centre

Nou aparcament de bicicletes que tot just s’acaba d’estrenar al Mercadal.

En aquests itineraris pel
nucli antic, la velocitat
màxima es limita als
30km/h al Tomb de
Ravals i al carrer de Sant
Joan; i als 10km/h en tots
els carrers senyalitzats de
l’interior del nucli antic
de la ciutat. Pròximament, està prevista instal·lar-ne un més al Pallol.
Acord de consens
Aquestes accions són fruit de
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l’acord i els consens entre els grups
municipals en el marc de la Comissisó especial per a la redacció del
pla específic per a la mobilitat en
bicicleta. Aquesta comissió té el seu
origen en el Pla de Mobilitat Urbana
de Reus, aprovat pel ple de l’Ajuntament el 2014, que estableix els
principis, objectius i estratègies als
quals ha de respondre la gestió de
la mobilitat de persones i mercaderies, així com la seva sostenibilitat
i la seguretat, definint un model
de mobilitat sostenible basat en la
qualitat de vida, la integració social,
el desenvolupament sostenible i la
minimització dels consums.

INVERSIONS

El CRT de Vila-seca i Salou
iniciarà les obres l’estiu vinent
Els inversors prequalificats pel projecte conegut fins ara com a BCN World
-Hard Rock, Melco i Peralada- dipositaran una fiança de 2,5 MEUR cada un
El projecte, que encara no té nom,
preveu una inversió privada d’uns
2.500 milions d’euros i s’estima
que es crearan fins a 10.000 llocs
de treball quan estigui en ple funcionament
El Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou, abans conegut com a
‘BCN World’, iniciarà les obres l’estiu del 2017, d’acord amb el calendari anunciat fa uns dies després de
la reunió de la junta extraordinària
del Consorci a Salou. El projecte,
remodelat, ha reduït l’espai destinat al joc i contempla un màxim de
dos casinos que ocuparan un 4%
del sostre del projecte, uns 30.000
metres quadrats, la meitat de l’espai que ocupava al Pla Director Urbanístic anterior. El projecte preveu
una inversió privada d’uns 2.500
MEUR i s’estima que es crearan fins
a 10.000 llocs de treball quan estigui en ple funcionament. Durant
el juliol, els inversors prequalificats
-Hard Rock, Melco i el Grup Peralada- obtindran formalment el dret
d’accés als terrenys on es podran
desenvolupar els complexos del
CTI i dipositaran una fiança de 2,5
MEUR per mostrar el compromís
amb el projecte.
Entre les novetats, el sostre màxim
del projecte passa d’1.000.000 m2
a 745.000 m2, una reducció d’un
25,5% respecte al PDU aprovat el
2015. Pel que fa al joc, l’espai destinat a l’activitat es redueix a la meitat i passa de 60.000 m2 a 30.000
m2. El sostre hoteler també es rebaixa en un 29,2% i passa de 600.000
m2 a 425.000 m2. Finalment, es
mantenen els sostres considerats
per a usos comercials en 50.000 m2
i a oci, amb 120.000 m2. Així, amb
el nou projecte remodelat, el 96%

Vista aèrea dels terrenys del CRT de Vila-seca i Salou.

El projecte, remodelat,
ha reduït l’espai destinat
al joc i contempla un
màxim de dos casinos
que ocuparan un 4% del
sostre del projecte, uns
30.000 metres quadrats,
la meitat de l’espai que
ocupava al Pla Director
Urbanístic anterior

del sostre edificable anirà destinat
a turisme de convencions, esdeveniments i oci. En concret, un 57%
del sostre edificable anirà destinat
a l’ús hoteler, un 16% a l’oci, un 7%
a l’activitat comercial i només un
4% destinat al joc.
Entre els canvis destacats, hi ha
també la intenció d’aconseguir una
millora paisatgística de projecte
amb l’entorn, tot rebaixant l’alçada
dels edificis de 90 metres a 75 me-
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tres. La superfície total ha passat de
600 hectàrees a 101,7 hectàrees.
Els casinos
El projecte contempla que hi haurà
un màxim de dos casinos limitats
a un sostre de 30.000 m2 però dependrà de qui dels inversors prequalificats guanyi el concurs. Segons el vicepresident del Govern
Oriol Junqueras, Hard Rock i Melco
es presentaran conjuntament al
concurs i, d’altra banda, es presentarà el Grup Peralada. Així, si Hard
Rock i Melco guanyen el concurs, hi
haurà dos casinos -un per cadascun-, mentre que si guanya el Grup
Peralada, només n’hi haurà un. Tot
plegat, sempre dins dels límits de
sostre permesos.
Llocs de treball
Segons el vicepresident del Govern,
el CTR suposarà uns 2.500 MEUR
d’inversió privada, una xifra que
suposa gairebé la meitat de la inversió estrangera que hi va haver a
Catalunya el 2015, quan va arribar
al seu màxim. La posada en marxa
del projecte crearà 10.000 llocs de
treball directes, una xifra conside-

INVERSIONS

Entre la satisfacció
i la prudència

L’alcalde de Salou, Pere Granados, fa uns dies dirigintse al sopar del Gremi de la Construcció del Baix Camp a l’Hotel NH de Reus.

rable pel volum, la qualitat i l’estabilitat, segons Junqueras. Els llocs
de treball comptaran amb un seguit
de garanties a través de les oficines
del SOC.
BCN World, enterrat
El vicepresident del Govern, Oriol
Junqueras, s’ha reunit amb la junta
del Consorci per avançar les novetats del CRT, un projecte realista,
sostenible, que dóna confiança als
inversors però que també s’integra
bé en la realitat territorial i el conjunt del país. Per Junqueras, els projectes coneguts com a Eurovegas, i
BCN World estan morts i enterrats.
El Centre Recreatiu i Turístic, abans
conegut com a Eurovegas i ‘BCN
World’, tindrà un canvi de nom que
dependrà dels inversors. Segons ha
detallat el vicepresident del Govern,
hi haurà un incentiu perquè el nom
final inclogui alguna referència a les
comarques tarragonines.
L’opinió dels alcaldes
Els alcaldes de Salou i Vila-seca,
Pere Granados i Josep Poblet, han

celebrat el nou Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic.
Amb tot, demanen “celeritat” perquè a partir de l’aprovació inicial
del nou PDU s’acceleri el procés
perquè “s’ha perdut molt de temps”
amb la remodelació, segons Granados, que també ha demanat “paciència” als promotors i als inversors,
“que ja porten temps esperant”. Per
Poblet, “no s’ha perdut temps” amb
la remodelació, sinó que ha servit
per “construir el projecte i generar
consens territorial des del punt de
vista local”. Els batlles han fet la valoració després que el vicepresident
del Govern, Oriol Junqueras, s’hagi
reunit amb la junta extraordinària
del Consorci a Salou per explicar els
detalls de la remodelació del projecte.Granados ha defensat que els
alcaldes sempre han donat suport
al projecte tot i que ara s’han reduït
paràmetres. L’alcalde de Salou ha
afirmat que el nou PDU dinamitzarà econòmicament el territori i que
permetrà desestacionalitzar la temporada turística.

Diversos agents socials i econòmics del territori es van reunir
després de l’anunci de l’acord
en una trobada informativa. Entre els presents a la reunió hi
havia associacions hoteleres, la
Cambra de Comerç de Tarragona,
el Port de Tarragona, l’Associació Empresarial Química de Tarragona i els sindicats. Entre els
agents econòmics, coincideixen
a celebrar l’aprovació inicial del
PDU, que consideren un pas endavant per fer realitat un projecte que plantegen com a clau pel
territori. D’altra banda, els sindicats són més escèptics i demanen prudència.
Segons el delegat del Govern a
Tarragona, Òscar Peris, no s’ha
detectat cap objecció per part
dels agents socioeconòmics durant la reunió, que han encaixat
la proposta feta.
Entre els agents econòmics va
destacar la satisfacció pel fet
que s’hagi aprovat de manera
inicial el PDU. El president de la
Cambra de Comerç de Tarragona,
Andreu Suriol, ha celebrat que
s’hagi arribat a un consens i ha
assenyalat que per fi la política
se n’ha adonat del pes de l’economia.
La directora d’AEQT, Teresa Pallarès, va apuntar que des del
sector químic estaran atents per
presentar al·legacions i veure
com es preserven altres plans
directors que afectaven la indústria.

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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MERCAT IMMOBILIARI

Primera casa finançada a través
de micromecenatge immobiliari
Es tracta d’un xalet a l’Escala prefabricat de terra de formigó i parets
exteriors de ciment que va ser transportat amb camions fins al terreny
L’Escala s’ha convertit en la primera
localitat de tot l’estat espanyol on
s’ha construït un habitatge a través de micromecenatge immobiliari. S’ha fet amb les aportacions de
17 inversors per valor de 129.000
euros. És una iniciativa que ha dut
a terme Inveslar, una plataforma
d’inversió immobiliària online, que
ha aconseguit una rendibilitat bruta
del 12,56% en només sis mesos. El
xalet, situat a Cala Montgó, és un
habitatge construït completament
a fàbrica amb tres mòduls que van
ser traslladats fins als terrenys amb
camions. Té el terra de formigó i
parets exteriors de ciment. Els seus
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MERCAT IMMOBILIARI
impulsors asseguren que
les cases modulars com
aquesta permeten optimitzar millor els temps de
construcció amb acabats
més precisos alhora que
els materials utilitzats són
molt més eficients energèticament, permetent un
major estalvi que les cases convencionals. El preu
de venta que s’havien fixat era de 260.000 euros
i ja té comprador.
La casa, batejada com a
35 IN, fa 90 metres quadrats i està
formada per tres mòduls que es
van fabricar a Hostalric. Tres camions van transportar-los i amb l’ajut
d’una grua es van posar sobre el
terreny de 300 metres quadrats, ja
preparat prèviament. Els compradors, una família de Girona, la van
adquirir sobre planell per 260.000
euros i esperen tenir-la a punt en uns
dies. Un dels avantatges d’aquest
sistema, segons expliquen els fundadors d’Inveslar, és que s’escurcen

molt els temps de construcció i els
acabats són més precisos. Un altre
factor important, segons diuen, és
que els materials que s’utilitzen són
més eficients que la construcció tradicional, de manera que et permet
reduir la despesa energètica.
Una oportunitat de negoci
Es tracta de la primera casa que
Inveslar ha finançat mitjançant
‘crowdfunding immboliari’. Han
aconseguit 17 inversors que han re-

unit un total de 129.000
euros amb aportacions
que podien ser a partir de
3.000 euros. Actualment
tenen una segona casa en
procés. Compta amb 11
inversors que hi han aportat un total de 142.520
euros i està a la venta.
El funcionament d’aquest
micromecenatge immobiliari és el següent. L’empresa crea una societat de
responsabilitat limitada
i publica el seu projecte
en la seva web per aconseguir els
inversors. Una vegada aconseguits
els diners per fer l’operació, es fa
una ampliació de capital d’aquesta
societat. Cada inversor rep una participació social per cada euro que
inverteix. Així, augmenten les garanties, ja que es converteix en propietari d’una part d’una empresa i és
titular d’un actiu immobiliari. En el
cas de la casa 35 IN, els inversors
han aconseguit una rendibilitat bruta del 12,56% en sis mesos.

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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FORMACIÓ

Bona acollida de la ‘Ruta
Construye’ de la FLC a Badalona
L’alcaldessa Dolors Sabater assegura que ‘iniciatives com aquesta són
imprescindibles cap a un canvi que comporti un nou model de societat’
La unitat mòbil de la «Ruta Construye 2020» arriba al seu equador
a Badalona, on va comptar fa uns
dies amb la visita de l’alcaldessa,
Dolors Sabater i Puig, qui ha valorat
la campanya de difusió que lidera la
Fundación Laboral de la Construcción, com “positiva i imprescindible”.
L’alcaldessa va ser rebuda pel president de la Fundación Laboral de
la Construcción de Catalunya, Joan
Santaulària i Segura, els vicepresidents de l’entitat paritària, Miguel
Peláez García i Ángel de Diós Murillo, el secretari, Joan Mercadé Poblet, i el gerent de l’entitat, Emilio
Gómez Villardón.
L’alcaldessa va valorar la “Ruta
Construye 2020” i el projecte europeu Build Up Skills Spain, en el
qual s’emmarca aquesta campanya
de difusió, com “positius i imprescindibles”: “En aquest compromís i
responsabilitat cap a un canvi que
comporti un nou model de societat,
en el qual la sostenibilitat sigui un
repte de normalització, iniciatives
com aquesta són imprescindibles”.
En aquest sentit, Dolors Sabater va
destacar que “Badalona es posiciona com a ciutat de valors, compromesa amb el repte de fer del nou
model social, basat en una economia que situa la sostenibilitat com
a bandera per al compromís contra

Els responsables de la FLC, amb l’alcaldessa de Badalona.

el canvi climàtic i amb noves formes
d’economia social, solidària, noves
formes de propietat i noves formes
d’enfocar la problemàtica de l’habitatge”.
Objectiu 20-20-20
El projecte Build Up Skills Spain,
“Construye 2020”, que està cofinançat per la Unió Europea i s’emmarca
dins el programa “Intelligent Energy
Europe”, té com a objectiu general
preparar i formar els treballadors de
la construcció perquè el nostre país
compti amb mà d’obra qualificada
en EE i ER, de cara a l’any 2020,

contribuint així al compliment de
l’objectiu europeu 20-20-20: reduir,
en un 20%, els gasos d’efecte hivernacle; estalviar el 20% del consum
d’energia, mitjançant una major eficiència energètica; i promoure les
energies renovables, fins a un 20%.
La Fundación Laboral col·labora
en aquest projecte amb el Consell
Superior d’Investigacions Científiques (CSIC-Institut de Ciències de
la Construcció Eduardo Torroja), la
Fundació Estatal per a la Formació
en l’Ocupació (FEFE) i l’Institut Nacional de Qualificacions (Incual -Ministeri d’Educació).

Especialites en reformes
i manteniments
C/ Josep M. Carandell i Robuster, 7
43206 REUS
Telf.- 977.326.179

20

juny 2016

cbr@grup-clau.cat
www.grupclau.cat

INFRAESTRUCTURES

Noves adjudicacions al Palau
d’Esports dels Jocs Mediterranis
L’adjudicació d’aquests treballs i de l’obra civil costarà 10 milions d’euros,
2 milions menys que el pressupost màxim de licitació
El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat ha aprovat l’adjudicació de les obres dels projectes d’arquitectura i d’instal·lacions del nou
Palau d’Esports del barri de Camp
Clar a Tarragona, la futura seu dels
Jocs Mediterranis 2017 que se celebraran el mes de juliol de l’any
que ve. Top, Proyectos y Contratas,
SL farà les obres d’arquitectura que
suposen el tancament de les façanes, els acabats de la coberta i la
compartimentació dels interiors del
recinte esportiu.
L’import d’adjudicació per aquesta
part dels treballs és de 4,2 milions
d’euros i el termini d’execució és
de 8 mesos. També s’ha adjudicat
a una Unió Temporal d’Empreses
(UTE) les obres d’instal·lacions elèc-

ATT

triques, de clima i hidràuliques, entre d’altres, del futur Pavelló. L’import d’adjudicació és 2,2 milions
d’euros i també han d’estar llestes
en 8 mesos. L’obra civil del Palau
d’Esports va començar aquest dilluns. Amb les dues adjudicacions
acaba el procés de licitació endegat el passat 28 d’abril per tràmit
d’urgència. El projecte global, que
sortia amb un import màxim de licitació de 12,1 milions d’euros, finalment s’ha adjudicat per 10 milions
d’euros.
La UTE a la qual s’ha adjudicat
el projecte de construcció de les
instal·lacions està formada per

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.
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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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Acsa, Obras e Infraestructuras, SA;
Aquambiente, servicios para el Sector del Agua, SAU; Carbonell Figueras, SA; i VOPI-4, SA.
Obra civil
L’obra civil va començar fa uns dies i
ha estat adjudicada a la UTE formada per Agrupación Guinovart Obras
y Servicios Hispania y Obrascón Huarte Lain que treballarà durant els
propers 6 mesos per donar forma
al que serà l’esquelet - fonamentació, estructura i coberta del pavellóde la infraestructura principal i seu
dels Jocs Mediterranis Tarragona
2017. Aquesta adjudicació es va fer
per 3,6 milions d’euros.

CULTURA

L’exposició Eduard Toda i Güell,
principal reclam de l’Any Toda
La mostra d’homenatge al cònsol, historiador, escriptor, egiptòleg, bibliòfil
i restaurador de Poblet es podrà visitar fins el 7 al Museu de Reus
L’exposició “Eduard Toda i Güell
(1855-1941). De Reus al món” s’ha
inaugurat al Museu de Reus (raval
de Santa Anna, 59) i es podrà veure
fins al 7 de gener de 2017. Es
tracta d’una mostra en homenatge
al cònsol, historiador, escriptor,
egiptòleg, bibliòfil i restaurador de
Poblet, al qual la ciutat de Reus –
en col·laboració amb institucions i
entitats de la demarcació– dedica
un seguit d’actes i d’esdeveniments
durant tot aquest any, agrupats en
el marc de l’Any Toda.
L’Ajuntament i la Diputació de Tarragona, en col·laboració amb el
Departament de Cultura, impulsen

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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CULTURA
l’Any Toda 2016, que té com un dels
actes més destacats l’exposició que
s’inaugura aquest dijous. El muntatge recull documents, obres d’art i
objectes directa o indirectament relacionats amb el personatge polifacètic que va ser pioner en l’estudi
de l’arqueologia i la recuperació del
patrimoni al nostre país. La descendent d’Eduard Toda Teresa Toda,
també va estar present a la inauguració al costat de les autoritats
locals.
Cartes i objectes originals
La mostra, comissariada per l’historiador del Museu de Reus Jaume
Massó Carballido, presenta cartes
originals d’Eduard Toda que pertanyen a moments clau de la seva
trajectòria personal i pública. Entre
aquestes missivies n’hi ha d’inèdites, com les adreçades a l’escriptor
tarragoní Josep Pin i Soler (18421927). Entre els documents més
rellevants s’exposaran dos dels volums de la documentació generada
arran de l’acord de pau entre Espa-

nya i els Estats
Units d’Amèrica
després de la
Guerra de Cuba
(1898), procés
de negociacions
en què va participar
Eduard
Toda com a diplomàtic. Entre
les obres d’art
que es poden
veure a l’exposi- Dos imatges de l’interior del Museu de Reus amb peces de l’exció hi ha un re- posició sobre Eduard Toda.
trat de Toda original del pintor modernista Ramon “Eduard Toda i Güell (1855-1941).
Casas i datat cap al 1930, cedit pels De Reus al món” es distribueix en
descendents d’Eduard Toda. També cinc àmbits que ressegueixen la
s’exposarà un retrat inèdit de Toda vida i l’obra d’aquest fill il·lustre
realitzat pel pintor anarquista italià reusenc, qui va viure a un bon nomFelice Vezzani, pintat el 1915, que bre de països (alguns considerats
habitualment és penjat a Escornal- molt exòtics a la seva època) i va
bou i que ha estat donat al Museu conèixer cultures ben diverses.
pel senyor Joaquim Masdéu Guitert, Els àmbits de la mostra sobre Eduard Toda són els següents: De Reus
de la Selva del Camp.
a la Xina; Egipte; Catalunya i l’AlCinc àmbits
guer; Europa i Anglaterra i EscornalL’exposició del Museu de Reus bou i Poblet.
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ACTUALITAT REUS

L’Ajuntament recorda als propietaris
l’obligació de netejar els solars
El regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, ha enviat cartes
personalitzades als 543 propietaris dels 1.307 terrenys sense construir
L’Ajuntament de Reus, a través de
la regidoria de Medi Ambient i Ocupació, ha iniciat una campanya d’informació als propietaris de solars
de la ciutat per recordar-los la seva
obligació de mantenir els espais en
condicions d’higiene i seguretat per
evitar riscos, especialment ara, que
amb l’arribada de la calor s’incrementa el perill d’incendi.
El regidor de Medi Ambient, Daniel
Rubio, ha enviat cartes personalitzades als 543 propietaris dels 1.307
terrenys urbanitzables sense construir que hi ha al terme municipal,
recordant-los el seu deure.
La calor, la poca humitat ambiental i la manca de pluges i l’aturada
dels projectes urbanístics fan que
el perill d’incendi sigui molt alt.
En aquest sentit, des de la regidoria de Medi Ambient i s’apel·la a la
responsabilitat dels particulars, empreses i institucions que posseeixen
terrenys perquè es realitzi la neteja
i manteniment d’aquestes zones.
Expedients de neteja
L’Ajuntament de Reus va realitzar
durant el 2015 un total de 107 requeriments a propietaris de solars
en mal estat o abandonats perquè
procedeixin a realitzar-ne la neteja i
manteniment. Es tracta de finques
que per la seva situació d’abandonament suposen un risc per motius
d’higiene o possibilitat d’incendis.

Imatge d’un solar per edificar al barri Juroca de Reus.

La legislació urbanística
i de residus obliga als
propietaris de finques
i solars a tenir cura
d’aquests, mantenint-los
en condicions adequades
de seguretat, salubritat
i lliures de residus,
preveient que poden ser
sancionats amb multes
d’entre 120 i 60.000 euros

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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D’aquests 107 requeriments de neteja, 84 s’han finalitzat desprès que
els propietaris hagin dut a terme
els treballs de neteja, 23 continuen en tràmit, i 5 expedients estan
pendents de realitzar la neteja per
execució subsidiària per part de
l’Ajuntament.
La legislació urbanística obliga als
propietaris de finques i solars a tenir cura d’aquests, mantenint-los en
condicions adequades de seguretat,
salubritat i lliures de residus per
evitar la constitució de punts d’abocament incontrolats, preveient que
poden ser sancionats amb multes
d’entre 120 i 60.000 euros.

ACTUALITAT GREMI

………………………………………………………………………………

Josep Cabré
homenatja Sant
Antoni amb una
petita capella
Aquest paleta de 73 anys de Reus i
resident a les Borges del Camp ha utilitzat
el trencadís com a element decoratiu

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

Josep Cabré és un paleta de Reus de 73 anys que resideix a les Borges del Camp. Jubilat des de fa vuit
anys no ha oblidat
la seva professió i és
habitual veure’l treballar en alguns petits
detalls al seu xalet de
les Borges. Ara fa uns
dos anys va decidir de
construir una petita capella en honor de Sant
Antoni de Pàdua, el
patró dels paletes, per
tal
d’homenatjar-lo.
Aquesta capella compta amb una teulada i
a la part interior hi ha
representada una flor,
concretament una margalida, ja que la seva
filla es diu d’aquesta
manera. Aquesta petita font està realitzada com a element decoratiu amb
un trencadís que ell mateix s’ha dedicat a fer a partir
de materials reciclats. Compta també amb il·luminació.
Aquesta petita capella la va construir fa 2 anys i tot

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

…………………………………………………………………………………..

www.comercialstc.com

i que ara mateix assegura que no està realitzant cap
altre obra, pel seu cap diu que no para de pensar en
oferir noves propostes.
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L’optimista

Creu-me, és possible
Josep Baiges és periodista

Certament la vida és meravellosa.
Però això no treu que tot sovint et
posi a prova amb envestides absolutament imprevisibles que et fan
dubtar de tot i de tothom. En el
meu cas aquest últim any ha estat
complicat, especialment a partir del
diagnòstic del càncer del que em
van operar el maig de 2015 i que va
venir acompanyat de les corresponents sessions de quimioteràpia. Va
ser un experiència contundent. Però
em va servir per adonar-me’n de
la immensa sort que tenim els de
Reus de disposar d’un hospital com
el nostre, amb un servei
d’oncologia magnífic.
El personal que em va
atendre en va confortar
en tot moment. Jo ja coneixia la seva bona disposició gràcies a la col·
laboració que mantinc,
de fa anys, amb la Lliga
Contra el Càncer. Però
comprovar-ho en primera
persona va ser, en molts
casos, emocionant. Quina
grandíssima humanitat la
d’aquests professionals
sempre atents, disposats,
regalant-te una paraula
amable a cada instant.
D’aleshores ençà sempre
dic que quan em mori ja
m’estarà bé anar a l’infern, perquè el cel l’he
descobert en vida gràcies a aquests àngels que
procuren pel benestar de
tots nosaltres.
Va ser enmig d’aquesta
situació que vaig decidir
engegar el projecte que
-espero- aviat veurà la

La mala premsa del
càncer i els prejudicis
de la immensa majoria
de la població no ajuden
gens ni mica. Però és
indispensable tenir
aquesta disposició perquè
l’actitud, tot i no ser el
remei, sí que és el principi
de la solució
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llum. Una antologia amb un recull
d’escrits de magnífics periodistes
amb els que he tingut la sort de
coincidir durant la meva carrera. Escrits amb un denominador comú: la
necessitat d’afrontar la malaltia amb
il·lusió i esperança. Ja ho sé que no
és fàcil pel malalt tenir aquesta disposició. La mala premsa del càncer
i els prejudicis de la immensa majoria de la població no ajuden gens
ni mica. Però és indispensable tenir
aquesta disposició perquè l’actitud,
tot i no ser el remei, sí que és el
principi de la solució. D’aquí el títol
de l’antologia “Creu-me,
és possible” entès com
que és possible veure
l’ampolla mig plena, veure llum al final del túnel,
tenir sempre intacta l’esperança de poder superar
l’escull.
Ara em toca demanar a
l’amable lector que m’ajudi a fer possible el projecte. A través de Quorumllibres (www.quorumllibres.
cat/project/creu-me-espossible) podeu comprar
a l’avançada el llibre que
apareixerà el proper mes
de setembre, pels voltants de la festa major
de Misericòrdia. I com no
podia ser d’altra manera
tots els beneficis de la
venda es destinaran íntegrament a la Lliga contra
el Càncer.
Només em restar agrair-vos, per endavant, la
vostra col·laboració. Sense vosaltres tot això no
tindria cap sentit.

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

EDUARD TODA I GÜELL (1855-1941):
DE REUS AL MÓN
Exposició del 30 de juny de 2016
al 7 de gener de 2017
MUSEU DE REUS
Raval de Santa Anna, 59
Més informació a:
www.museudereus.cat

Un reusenc polièdric

Eduard Toda i Güell

1855-1941

CAPITAL DE LA
CULTURA CATALANA

