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Pot semblar un tòpic el títol d’aquest article però és ben certa aquesta afirmació si és que
entre tots volem superar el moment econòmic que ens ha tocat viure i patir.
Fa anys que vivim en crisi i alguns sectors n’han sortit més perjudicats que els altres. És
evident que tot el que va lligat a l’edificació o a la construcció ha patit una gran davallada
econòmica. Els paletes, els electricistes o els fusters han vist com tancaven empreses o
les que restaven obertes ho feien amb menys personal a l’espera que la situació millori.
Però mentre no arribi aquesta millora general de l’economia del nostre país -amb una crisi
política i de sistema que tampoc ajuda a millorar-la- els diversos oficis que es mouen al
voltant de la construcció han de començar a treballar colze a colze. Per aquest motiu des
del Gremi de la Construcció del Baix Camp hem començat una sèrie de reunions amb els
professionals d’altres sectors com son el Gremi de Fusters i el Gremi d’Electricistes de la
nostra comarca. Creiem necessari el treball en conjunt de tots plegats per reclamar amb
més força davant les diferents administracions allò que creiem just i allò que ens pertoca.
Tot junts som molt més forts i per això ara és l’hora de començar a treballar amb un únic
objectiu i tots en la mateixa direcció.
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L’Ajuntament de Reus remodelarà
a la tardor la Plaça de Catalunya
El consistori reusenc està elaborant actualment el plec de clàusules per
treure a concurs públic les obres d’urbanització de la plaça
L’Ajuntament de Reus ha decidit impulsar els treballs corresponents a
la segona i última fase de remodelació i millora de la plaça de Catalunya. L’alcalde, Carles Pellicer, acompanyat pels regidors d’Urbanisme,
Marc Arza, i Via Pública, Hipòlit
Monseny, i els tècnics municipals
han presentat recentment el projecte previst. Aquesta fase afecta l’entorn del monument a Joaquim Maria
Bartrina i té com a finalitat renovar
la distribució i l’ús de l’espai públic
d’aquesta zona de la ciutat en consonància amb les millores realitzades durant l’any 2015 a la zona més
propera a la plaça del Mercadal.
Els paviments i el mobiliari que
s’instal·laran mantindran l’estètica
i característiques tècniques de les
obres ja realitzades. A més de la
renovació dels paviments, el pro-

Dalt, imatge virtual un cop finalitzi la remodelació. A baix, la plaça a l’actualitat.
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ACTUALITAT REUS

Es preveu que els treballs
s’iniciïn al mes d’octubre
i puguin estar finalitzats
en un termini de 4 mesos.
El pressupost del conjunt
d’aquest treballs és de
272.023,66 euros.
jecte inclou: La restauració del monument a Bartrina i els bancs de
pedra antics (que ja s’ha finalitzat);
la reforma del sistema de drenatge
superficial; la renovació del mobiliari urbà (pilones i senyalització);
la implantació de nou arbrat viari;
l’eliminació de la xarxa elèctrica aèria i el soterrament dels contenidors
de brossa.
Evitar l’aparcament
Pel que fa al mobiliari urbà, s’instal·
laran pilones fixes i mòbils per evitar l’aparcament descontrolat de vehicles i regular el seu pas. Al mateix

Visita d’autoritats municipals i tècnics de l’Ajuntament a la plaça de Catalunya que s’ha
de remodelar a la tardor.

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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ACTUALITAT REUS
temps, les voreres i la zona de la
plaça es pavimentaran amb pedra
natural de diferents tipus i formats,
sempre damunt una base de formigó. Es preveu que els treballs s’iniciïn al mes d’octubre i puguin estar
finalitzats en un termini de 4 mesos,
a inicis del 2017. El pressupost del
conjunt d’aquest treballs és de
272.023,66 euros.
L’Ajuntament de Reus està elaborant actualment el plec de clàusules
per treure a concurs públic les obres
d’urbanització de la plaça de Catalunya en les properes setmanes. La
segona fase de la remodelació de la
plaça de Catalunya ha separat les
obres a executar en dos contractes,
donada l’especificitat dels treballs
de restauració del monument.

Finalitza la restauració del monument
dedicat a Joaquim M. Bartrina
L’Ajuntament de Reus ha culminat les obres de restauració del

de restauració del monument les
ha portat a terme l’empresa Re-

monument dedicat a Joaquim M.
Bartrina, ubicat a la plaça de Ca-

cop, que es va adjudicar els treballs per un import de 26.705,70

talunya. L’actuació s’emmarca en
la segona fase de remodelació de

euros. Les obres han consistit en
la neteja del bust de bronze del

la plaça, que contemplarà la reurbanització de la coca central i els

poeta reusenc, i la substitució o
reparació, segons els casos, de la

carrers que l’envolten. Les obres

base de pedra.

Primera fase
La primera fase dels treballs de
remodelació parcial de la plaça de
Catalunya, així com la senyalització
de les restes de la muralla medieval
que van quedar al descobert arran
de les obres, es van acabar el mes
de juliol de l’any passat.
L’objectiu de l’obra va ser donar
protagonisme als vianants per sobre dels vehicles; amb voreres més
amples i a un sol nivell que permetin donar continuïtat al tomb de ravals, i que es pugui passejar sense
interrupció entre el raval del Pallol i
el raval de Santa Anna. En aquesta
mateixa línia de disseny cal emmarcar les millores de la segona fase
de la plaça.
L’alcalde, Carles Pellicer, va recordar
que aquesta intervenció a la plaça
Catalunya forma part d’un projecte
més ampli per millorar l’estètica i
també la mobilitat de vianants i vehicles d’aquesta zona de la ciutat.

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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TERRITORI

Suport del món local al pla director
del CRT de Vila-seca i de Salou
Municipis costaners del Camp de Tarragona i de l’Ebre signen un manifest
on es destaca l’avantatge econòmic i social vinculat al projecte
Una àmplia, diversa i representativa mostra del món local, turístic i
empresarial del Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre s’ha aplegat a
la Diputació de Tarragona per donar
suport unànime al manifest impulsat per aquest organisme en favor
del pla director urbanístic del Centre
Recreatiu i Turístic de Vila-seca i de
Salou. El text valora positivament
l’aprovació inicial, el passat 30 de
juny, del pla urbanístic que ha de
definir el projecte del Centre Turístic
Integrat, anteriorment conegut com
Barcelona World, i fa una crida a les
forces econòmiques i socials, a les
administracions i a la ciutadania en
general per continuar-hi treballant:
“És el tret de sortida d’un gran projecte necessari per a les nostres comarques, pel que representa de diversificació de l’oferta turística, de
dinamització de la nostra economia
i, molt principalment, de creació de
milers de llocs de treball”.
El manifest -Centre recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i de Salou: el
Pla Director Urbanístic (PDU) esdevé
un pas important per a les comarques del Camp de Tarragona i de

El text, impulsat per
la Diputació, valora
positivament l’aprovació
inicial, el passat 30 de
juny, del pla urbanístic
que ha de definir el
projecte del Centre Turístic
Integrat, anteriorment
conegut com Barcelona
World
les Terres de l’Ebre- destaca la repercussió econòmica que suposarà
el fons social derivat d’aquesta inversió, i el fet que una part del projecte es destinarà a la cobertura de
necessitats socials. També incideix,
com a condició a tenir en compte,
“el respecte pel medi ambient i les
millores tècniques en la construcció
del complex, relatives a l’estalvi i
l’eficiència i a l’ús d’energies renovables”.
El president de la Diputació, Josep
Poblet, va destacar que la signatura del manifest “és una mostra de
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l’ampli suport institucional i polític
a aquest projecte”. La signatura del
text es va dur a terme al Saló de
Plens, en un acte presidit per Poblet, acompanyat del president del
Patronat de Turisme d’aquesta institució, Martí Carnicer, qui va llegir
públicament el manifest. Al costat,
els alcaldes de Tarragona, Josep
Fèlix Ballesteros; de Reus, Carles
Pellicer; de Salou, Pere Granados;
de Tortosa, Ferran Bel, i d’Amposta,
Adam Tomàs, els quals van signar el
manifest juntament amb alcaldes i
alcaldesses dels ajuntaments costaners del Camp de Tarragona i de les
Terres de l’Ebre. L’acte va comptar
amb la presència, així mateix, del
delegat del Govern de la Generalitat
a Tarragona, Òscar Peris; del delegat del Govern de la Generalitat a
les Terres de l’Ebre, F. Xavier Pallarès, del director general de Turisme
de la Generalitat, Octavi Bono; de
la directora dels serveis territorials
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, Carme Mansilla; del rector
de la URV, Josep Anton Ferré, i del
president de l’Autoritat Portuària,
Josep Andreu.

IMPULSORS
D'UN NOU SECTOR
ENS MOVEM PER
SEGUIR CREIXENT!
L'informem de que a partir del proper 1 de setembre de 2016, la seu i centre de formació
de la Fundación Laboral de la Construcción de Catalunya es trobarà ubicada a:
Av. de la Comunitat Europea, 32
08917 - Badalona
932 213 353 / 934 617 896

FORMACIÓ

cursosenconstruccion.com

Amplia oferta
formativa
especialitzada
adreçada a
empreses i
treballadors del
sector

GESINPREC
gesinprec.com

Eina per a la
gestió integrada
de la prevenció
de riscos
laborals

Assessorament
gratuït en matèria
de prevenció de
riscos laborals

LÍNIA
PREVENCIÓ

lineaprevencion.com

Borsa
especialitzada
en el sector de
la construcció

OCUPACIÓ

construyendoempleo.com

TPC

trabajoenconstruccion.com

93
221 33 53
#yoinnovoenconstruccion

Targeta
Professional de la
Construcció.
Acreditació de la
formació i
experiència dels
treballadors del
sector

catalunya.fundacionlaboral.org

ACTUALITAT GREMI

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- TANQUES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA
Gregori Salvat, entre José Maria Caballero i Rafael Gómez.

El Gremi es reuneix amb
els fusters i els electricistes
La junta de l’entitat espera poder arribar a acords
amb aquests dos gremis ben aviat
La nova junta directiva del Gremi de la
Construcció del Baix
Camp (GCBC) ha
mantingut
recentment diverses reunions amb el Gremi
de Fusters del Baix
Camp i també amb el
Gremi d’Electricistes
del Baix Camp per
tal de conèixer de
primera mà la pro- Jordi Cabré, dutant la reunió amb Josep Maria Cogul.
blemàtica d’aquests
dos gremis que tanta relació tenen president del Gremi de Fusters de
amb la construcció i per mirar d’es- Reus. Cogul els va exposar l’actual
tablir sinnèrgies que puguin resul- situació del seu sector que també
tar beneficioses per totes les parts, ha patit una caiguda evident de
segons va indicar el president del professionals com a conseqüència
GCBC, Gregori Salvat, en finalitzar de la crisi i també de l’intrusisme
aquestes tandes de trobades que que els ha afectat directament.
es van iniciar fa unes setmanes amb També Gregori Salvat es va reunir
una reunió inicial amb el president amb el president dels electricistes
del Col·legi d’Aparelladors i Arqui- al Baix Camp, Rafael Gómez, i el
seu vicepresdident José Maria Catectes Tècnics de Tarragona.
La primera de les trobades la va ballero, amb els quals va analitzar
mantenir Jordi Cabré, vicepresident l’actualitat del sector i també es va
del GCBC, que va reunir-se a les comprometre ben aviat a treballar
instal·lacions del carrer Alcalde Joan de forma conjunta en temes que inBertran amb Josep Maria Cogul, teressen a tots.
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WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
Pol. Ind. Agroreus C/ Cornudella de
Montsant, 35 43206 REUS
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

ACTUALITAT SECTOR

Oberta la inscripció a la 82a
Conferència Euroconstruct
Organitzada per l’ITeC hi participaran representants de 19 països europeus
que analitzaran l’estat del sector i les previsions de futur a Europa
El proper dia 25 de novembre, Barcelona acollirà la 82a Conferència
Euroconstruct, d’anàlisi i previsions
del sector de la construcció, organitzada per l’ITeC, l’Institut de la
Tecnnologia de la Construcció de
Catalunya. La conferencia, que serà
inaugurada pel Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, Josep Rull, tindrà lloc
a l’Ateneu Barcelonès, i en ella s’hi
presentaran les últimes previsions
a mig termini (fins al 2018) i conclusions relatives al seguiment del
sector de la construcció de les 19
economies membres de la xarxa Euroconstruct, els reptes de la indústria i diverses ponències d’experts
internacionals del sector. Un dia
abans, el 24, tindrà lloc el sopar de
benvinguda, al Mirador del Palau de
la Música a les 20.00h.
Les conferències
Les conferències Euroconstruct es
venen celebrant des dels anys
setanta, dos cops l’any. En elles
es presenten les conclusions de
l’anàlisi sobre l’estat del sector
de la construcció a 19 països europeus: Àustria, Bèlgica, República
Txeca, Dinamarca, Finlàndia, França,
Alemanya, Hongria, Irlanda, Italià,
Països Baixos, Noruega, Polònia,
Portugal, Eslovàquia, Espanya,
Suècia, Suïssa i Regne Unit,
juntament amb les previsions a tres
anys vista desglossades per país i
submercats: edificació residencial i
no residencial i enginyeria civil, tant
en allò referent a l’obra de nova
planta com a la de rehabilitació.
Aquesta profunditat de detall, i el
fet que cada país sigui analitzat
localment per un institut expert en
construcció (l’ITeC en el cas d’Espanya), amb independència respecte

Al Palau de la Música Catalana tindrà lloc el sopar de benvinguda del congrés.

Al congrés s’hi
presentaran les últimes
previsions a mig
termini (fins al 2018) i
conclusions relatives al
seguiment del sector de
la construcció de les 19
economies membres de la
xarxa Euroconstruct

Les conclusions dels
informes Euroconstruct
formen part dels hàbits en
la presa de referències de
les principals empreses
europees del sector de la
construcció i del sector de
la inversió amb interessos
en aquest mercat

a governs o sectors industrials, fan
d’Euroconstruct una font d’anàlisi
bastant inèdita a Europa.
Les conclusions dels informes Euroconstruct formen part dels hàbits en
la presa de referències de les principals empreses europees del sector
de la construcció i del sector de la

inversió amb interessos en aquest
mercat. Les conferències Euroconstruct convoquen a aquest tipus
d’agents, i la 82a Conferència Euroconstruct a Barcelona no en serà
una excepció.
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Més info: www.itec.cat

OCUPACIÓ

La desocupació cau a Tarragona de
7.800 persones el segon trimestre
La taxa d’atur a les comarques de Tarragona se situa ara en el 19,43%
La desocupació ha caigut de 56.400
persones el segon trimestre i ha
deixat la taxa d’atur en el 15,95%,
un percentatge que no es veia a
l’economia catalana des del tercer
trimestre del 2009 (15,89%), segons
l’Enquesta de Població Activa (EPA).
A nivell de comarques de Tarragona s’ha situat el segon trimestre en
76.100 persones, cosa que suposa
7.800 persones menys que el primer trimestre, el 9,3% menys, i ha
deixat la taxa d’atur en el 19,43%,
la més alta de Catalunya i un percentatge que no es veia a Tarragona des del segon trimestre del 2011
(18,22%), segons l’Enquesta de Població Activa (EPA). En xifres absoAF Prensa
Reus de
180x128.pdf
lutes, per160426
trobar
un atur
76.100

La construcció en el
global de Catalunya manté
una ocupació el segon
trimestre de 186.700
persones, 13.400 nous
llocs de treball en relació
amb el primer trimestre,
el 7,73%.

1

persones també cal recular fins el
segon trimestre del 2010. En l’últim any a Tarragona l’atur s’ha reduït de 14.300 persones, el 15,82%
menys. En el mateix període, s’han
creat 4.470 nous llocs de treball,
26/4/16 més
13:19 en relació amb el pril’1,44%

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

M

Y

CM

El negoci creix
en el més important.

AdeslasNEGOCIS
I EMPRESES

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

MY

CY

CMY

K

Demana un projecte personalitzat a:
Xavier Jounou
Agent d’assegurances exclusiu - SegurCaixa Adeslas
Passeig de Prim, 32, 5è 1a, Reus
620 877 304
jounoufx@agente.segurcaixaadeslas.es
www.segurcaixaadeslas.es
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social
al c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (Espanya). CIF: A-28011864.
Inscrita en el RM de Barcelona, tom 20481, foli 130, full B-6492.
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mer trimestre. En l’últim any, però,
l’ocupació a Tarragona ha disminuït
de 2.430 llocs de treball, el 0,77%
menys.
Per contra, la construcció va veure com l’ocupació es reduïa en un
9,55% en termes trimestrals (en l’últim any una disminució del 23,46%)
i l’agricultura en un 18,07% en el
trimestre i el -2,16% en l’últim any.
En el mateix període, l’economia ha
estat capaç de crear 53.700 nous
llocs de treball, amb un increment
de l’1,7% en relació amb el primer
trimestre. Amb aquestes xifres, en
l’últim any a Catalunya s’han creat
106.300, una xifra interanual que no
es veia des del tercer trimestre del
2006, abans de la crisi.
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El Govern es planteja
un tren-tramvia que
uneixi Cambrils,
Salou, Port Aventura
i Tarragona
La proposta consisteix en la reconversió d’un
tram de 10 quilòmetres que quedarà alliberat per
la finalització del Corredor Mediterrani
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació de
l’estudi previ per implantar un
tren-tramvia entre Cambrils, Salou,
Port Aventura i Tarragona. La proposta consisteix en la reconversió
d’un tram de 10 quilòmetres de
via –bona part passa per l’interior
de Cambrils i Salou- i que quedarà alliberat per la finalització del
Corredor Mediterrani (CMED) entre
Vandellòs i Vila-seca. Aquest sistema de tren-tramvia presenta les
característiques d’un tramvia en els
trams estrictament urbans, mentre
que adopta les funcions d’un tren
de rodalia en sortir d’aquests límits.
L’estudi, a més de proposar el traçat
i característiques tècniques i funcionals del tren-tramvia, definirà i calendaritzarà les fases i actuacions
necessàries per implantar-lo.
També preveurà possibles ampliacions posteriors i fórmules de gestió,

Aquest avantprojecte no té
res a veure amb l’anterior
projecte del TramCamp,
molt més ambiciós, i que
en el seu dia va anunciar
el govern tripartit i que
tenia un pressupost entre
600 i 700 milions d’euros

L’actual via del ferrocarril divideix els municipis de Sa

alhora que inclourà anàlisis de la
demanda prevista, dins el nou marc
tarifari de l’ATM del Camp de Tarragona, i de la seva rendibilitat socioeconòmica. “Tenim un compromís
amb el territori, els ajuntaments i el
Camp de Tarragona per poder estudiar com podríem aprofitar el tram
Cambrils-Vila-seca que quedarà
sense servei quan entri en funcionament el corredor Vandellòs-Tarrago-

na el maig del 2017”, va assenyalat
el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font. “Es tracta d’un
estudi previ, no és cap projecte”, va
voler recalcar Font, que també l’ha
volgut diferenciar del projecte més
mastodòntic del TramCamp. “Allò
era un projecte de 600-700 MEUR,
aquí estem parlant d’aprofitar el
que ja tenim”, va afirmar el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat.

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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TERRITORI

Des de Cambrils
es veu amb
bons ulls
L’Ajuntament de Cambrils celebra que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat hagi anunciat l’estudi per a
la implantació d’un tren-tramvia
entre Cambrils, Salou, Port Aventura i Tarragona, que ocuparia
l’actual traçat ferroviari. Precisament aquest estudi era una de
les demandes que va posar de
manifest el consistori en una de
les reunions al Departament de
Territori. L’Ajuntament de Cambrils exigeix el desmantellament
de la via, que ha suposat històricament una barrera arquitectònica per la ciutat, a no ser que
existeixi un compromís ferm per
reconvertir l’actual traçat en el
tren-tramvia.

alou i Cambrils per la meitat. En aquesta imatge, un pas a nivell a la zona de l’Esquirol a Cambrils.

“Aquest estudi previ –que es posarà
en marxa el proper mes de setembre- ens ha de permetre saber quan
costaria aquest tren-tramvia, com
es podria operar, de quina manera
i qui ho podria fer. Seria posar tots
els elements sobre la taula amb un
criteri clar i no ideològic”, va remarcar Ricard Font. “Llavors es veurà si
és un projecte viable i interessant

per al territori”, va reblar el secretari d’Infraestructures i Mobilitat.
El recorregut
El recorregut que es planteja, de
10 quilòmetres de longitud, consta
de dos trams Cambrils-Port Aventura i Port-Aventura-Tarragona. En el
primer tram s’aprofita el corredor
que quedarà alliberat quan entri en

endesa.com

servei el nou tram del CMED entre
Vandellòs i Vila-seca.
Per tant, serà d’ús exclusiu per al
tren-tramvia i caldrà adequar la
infraestructura existent a la nova
funcionalitat i integrar-la urbanísticament. I en el segon tram, a partir
de l’estació de passatgers de Port
Aventura, el tren-tramvia circularia
per la via única existent, gestionada
per l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), fins a l’arribada a la ciutat de Tarragona, amb
una possible convivència amb altres
serveis ferroviaris de tipus regional
o de mercaderies.

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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ECONOMIA

Preveuen la creació de 215.000
llocs de treball fins el 2017
Els analistes del BBVA fixen un creixement del PIB a Catalunya del 2,9%
per aquest any i el 2,7% per al pròxim exercici
L’economia catalana creixerà aquest
any el 2,9% i el 2017 el 2,7%, segons el BBVA Research. Tot i això,
les dades d’ocupació del juliol i
l’agost més el creixement del segon
trimestre, si es confirma que sigui
a l’entorn de l’1% en relació amb el
primer trimestre, farà revisar a l’alça la previsió d’aquest 2016, que es
podria situar en el 3,3%.
Per contra, l’impacte del ‘Brexit’
obligarà a restar sis dècimes el creixement previst per al 2017. Amb
aquestes xifres, entre el 2014 i el
2017, Catalunya registrarà de mitjana anual el creixement més elevat des del 1981. La bona marxa de
l’economia permetrà crear 215.000

llocs de treball entre el 2016 i el
2017 i situarà la taxa d’atur en el
12,8%.
L’impacte del ‘Brexit’ reduirà unes
tres dècimes el creixement del PIB
català per quest any però tot i això
no es traduirà amb una reducció
de les previsions de l’economia per
aquest any, segons va defensar Rafael Doménech economista en cap
d’Economies Desenvolupades del
BBVA Research.
Ritme accelerat
Domènech ha explicat que l’economia catalana registra un ritme
molt accelerat que si es confirma
en el segon trimestre un creixement
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de l’entorn del 0,9% o de l’1% en
relació amb el primer trimestre, i
s’acompanyen d’unes xifres d’afiliació a la Seguretat Social dels mesos
de juliol i agost positives, amb molta ‘’facilitat’’ a la tardor s’haurà de
revisar a l’alça la previsió de creixement del 2,9% per aquest 2016 i
enfilar-la fins ben bé el 3,3%, una
taxa idèntica al tancament del 2015.
De complir-se aquestes previsions
del BBVA, l’economia catalana creixerà durant un període acumulat de
quatre anys, entre el 2014 i el 2017,
i ho farà a un ritme sostingut que
no es veia en la sèrie del PIB des
de l’any 1981, segons ha destacat
Doménech.

ACTUALITAT GREMI

Jornada divulgativa sobre prevenció
de riscos laborals al Gremi
Una dotzena d’empreses van participar el 19 de juliol en aquesta jornada
formativa organitzada per la Fundación Laboral de la Construcción i el Gremi
Una dotzena d’empreses van participar a mitjan de juliol en una jornada formativa sobre prevenció de
riscos laborals organitzada per la
Fundación Laboral de la Construcción conjuntament amb el Gremi
de la Construcció del Baix Camp
(GCBC) que va tenir lloc a l’aula de
formació del propi GCBC. Durant tot
el matí es va informar als presents
de les obligacions en matèria de
prevenció que han de complir les
empreses, així com la formació obligatòria en PRL dels treballadors,
amb la finalitat de difondre els principis generals de l’acció preventiva.
Els objectius de la jornada, segons
José Luis Mármol Ruiz, responsable
Seguretat i Salut de la FLC, eren els
d’informar de la gestió de prevenció
de riscos laborals per facilitar-ne la
integració a l’empresa i millorar les
condicions de seguretat i salut dels
treballadors i al mateix temps promoure la participació dels treballadors en l’acció preventiva de l’empresa amb l’objectiu d’aconseguir
un comportament segur al treball.
La presentació de la jornada va anar
a càrrec de Joan Mercadé Poblet,
membre de la Confereració Nacional
de la Construcció (CNC). Posteriorment el propi José Luis Mármol va
ser l’encarregat de presentar l’anàlisi de sinistralitat i Joan Mercadé
va parlar sobre les obligacions que

Gregori Salvat, president del Gremi, al costat de José Luis Mármol, responsable de prevenció de riscos laborals de la FLC.

Els objectius de la jornada
eren els d’informar de
la gestió de prevenció
de riscos laborals per
facilitar-ne la integració
a l’empresa i millorar les
condicions de seguretat i
salut dels treballadors
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tenen les empreses en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals. Al
mateix temps un representant sindical de la UGT també va parlar sobre
la prevenció de riscos laborals i els
convenis de la construcció i Màrmol
va tornar a intervenir per explicar
les distintes eines existents per la
integració de la PRL en les obres de
construcció. El president del Gremi
de la Construcció, Gregori Salvat, va
ser l’encarregat de tancar aquesta
jornada agraint la presència dels assistents i assegurant la importància
d’aquest tipus de jornades formatives que espera repetir en el futur.

ACTUALITAT SECTOR

L’edificació desaccelera el ritme de
recuperació el primer semestre
Entre el juliol del 2014 i el juliol del 2015 el creixement a Catalunya va ser
del 32% mentre que entre el 2015 i el 2016 l’augment ha estat del 15%
El primer semestre d’aquest any el
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
ha visat un total de 1,663 milions
de metres quadrats d’obra nova i
rehabilitació, cosa que suposa un
increment del 15,05% en relació
amb el mateix període de l’any passat, segons Lluís Comerón, degà
del Col·legi d’Arquitectes. Comerón
va advertir que aquestes xifres indiquen que s’està en un procés de
recuperació ‘’no sostingut’’ i amb
símptomes de ‘’desacceleració’’. Entre els mesos de juliol del 2014 i del
2015 el creixement va ser del 32%
i entre el 2015 i el 2016 l’augment
ha estat del 15%. Comerón va dir
que en l’àmbit de la rehabilitació,
per renovar tots els habitatges catalans al ritme actual es trigaria fins
l’any 2350.
Comeron va explicar que si bé el
sector de la construcció en l’àmbit
de l’edificació d’obra nova i la rehabilitació es manté en un procés
de recuperació, aquesta canvi de
tendència sembla que no és ‘’sostingut’’ i en tot cas el que s’observa
en les xifres de visats d’aquestes
edificacions és una desacceleració
del seu ritme de recuperació.
El degà es va referir a les actuacions
en l’àmbit de la rehabilitació i va
denunciar el ritme actual d’obres de
rehabilitació que suposa una ‘’oportunitat perduda’’ per a la recuperació de l’economia i per a la creació
de llocs de treball. En el primer semestre d’aquest any, el Col·legi ha
visat 5.500 actuacions d’obres de
rehabilitació cosa que de seguir el
ritme actual a final d’any s’hauran
visat unes 11.000 obres. Comerón
va dir que al ritme actual, amb un
parc d’habitatges de 4 milions de
pisos a tot Catalunya, per rehabili-

Vivenda en construcció a Cambrils.

El Col·legi d’Arquitectes
asegura que si bé el
sector de la construcció
en l’àmbit de l’edificació
d’obra nova i la
rehabilitació es recupera,
aquesta canvi de
tendència sembla que no
és ‹‹sostingut››
El degà dels arquitectes
catalans va explicar que
el ritme d’edificació d’obra
nova es troba a la meitat
de la mitjana de la Unió
Europea i en actuacions
de rehabilitació Catalunya
es troba a un terç de la
mitjana europea
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tar tot el cens d’habitatges català es
trigaria fins a l’any 2.350.
El degà va explicar que amb les
xifres actuals, el ritme d’edificació
d’obra nova es troba a la meitat de
la mitjana de la Unió Europea i en
actuacions de rehabilitació Catalunya es troba a un terç de la mitjana
europea, unes xifres que demostren
que hi ha un ampli recorregut per al
sector. Comeron va afegir que amb
els actuals ritmes d’actuació en
l’edificació i la rehabilitació s’està
menystenint la possibilitat d’aprofitar entre 3 i 4 punts percentuals del
PIB per a l’economia i la creació de
fins a 100.000 llocs de treball.
Els visats
Els visats d’habitatges nous en el
primer semestre s’han situat en
4.044 pisos, amb un increment del
12%. Tot i això, aquestes són xifres
molt reduïdes que caldria com a mínim multiplicar per tres per poder
posar Catalunya amb xifres de mitjana europees.

ACTUALITAT SECTOR

El consum de ciment s’estanca durant
els primers sis mesos de l’any
La patronal Ciment Català ha destacat la paràlisi de l’obra pública com la
principal causa d’aquesta conjuntura que pateix el sector
El consum de ciment a Catalunya
-un clar indicador del sector de la
construcció- s’ha estancat durant
el primer semestre d’aquest 2016.
Segons dades recollides per la patronal Ciment Català, tot i que el
consum va augmentar un 7,9% del
consum al juny respecte al mateix
mes de l’any passat, només s’ha incrementat un 0,8% en el conjunt del
primer semestre en relació al mateix
període del 2015.
La patronal catalana apunta que la
paràlisi de l’obra pública és la principal causa d’aquesta conjuntura i
afegeix que només la tímida recuperació del mercat immobiliari ha
evitat que la situació sigui pitjor.
Segons indica la patronal, un bon
indicador dels temps dolents que
viu la indústria és que el consum
per càpita de ciment a Catalunya és
un dels més baixos del continent
europeu. Al darrer any, tot just ha
arribat als 207 quilos per habitant,
més d’un 40% inferior a la mitjana
dels 28 països de la Unió Europea,
que va ser de 363 quilos per càpita
anuals durant el 2014.
Caiguada de l’obra pública
La patronal Ciment Català assenyala
en un comunicat que aquesta magnitud fa evident també la immoderada caiguda de l’obra pública, amb
el consegüent deteriorament de les

Imatge d’una fàbrica de ciment.

infraestructures i la pèrdua de competitivitat internacional que pateix
l’economia nacional i per això reclama mesures per que aquesta tendència pugui canviar
La producció de ciment al nostre
país va pujar un 16,3% durant el
primer semestre i un 36% al juny
passat, mentre que les exportacions de ciment només han crescut
un 2,2% durant el primer semestre
i un 6,2% al juny passat. Pel que fa
a les importacions, aquestes s’han
incrementat un 49% i un 22,3% al
primer semestre i al mes passat.

Segons la patronal,
un bon indicador dels
temps dolents que viu
la indústria és que el
consum per càpita de
ciment a Catalunya és
un dels més baixos del
continent
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ACTUALITAT REUS

La Diputació col·labora amb les
instal·lacions esportives de Reus
L’aportació ascendeix a 1.805.320 euros i suposa el 80% de la despesa
prevista en les obres de remodelació del Pavelló Olímpic i de l’Estadi Municipal
La Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Reus han signat un conveni que permetrà
tenir a punt les instal·lacions
municipals que acolliran competicions dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017. L’aportació
de la Diputació ascendeix a
1.805.320 euros i suposa gairebé el 80% de la despesa prevista en les obres de remodelació
del Pavelló Olímpic i de l’Estadi
Municipal.
L’Estadi Municipal va ser l’escenari de la signatura d’aquest acord
per part del president de la Diputació, Josep Poblet, i l’alcalde Carles

Pellicer. Precisament, aquesta instal·
lació ja ha iniciat les obres de substitució i millora del terreny de joc,
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que són només una part
de les remodelacions que
requereix el Pla Director
dels Jocs. En aquest sentit, a l’Estadi està previst
executar una altra obra
d’adequació i reforma i pel
que fa al Pavelló Olímpic
s’hi faran obres de remodelació de la instal·lació
i d’impermeabilització de
les cobertes. L’aportació
econòmica de la Diputació
s’emmarca en el compromís de la institució supramunicipal
de col·laborar en els Jocs Mediterranis Tarragona 2017.

ACTUALITAT REUS

L’Ajuntament millora l’enllumenat
de l’Avinguda Sant Jordi
L’actuació donarà uniformitat a la il·luminació dels carrils de circulació
d’aquests vials, que havia quedat afectada per les obres de La Fira
La regidoria de Via Pública de
l’Ajuntament de Reus està porta a terme aquestes setmanes
les obres de millora de l’enllumenat de l’avinguda de Sant
Jordi, una actuació que completa la il·luminació vial del tram
de l’avinguda comprès entre
la plaça de Frederic Tosquelles
i la rotonda de Pompeu Fabra.
L’obra s’executa després de les
reformes que es van realitzar en
aquest tram de l’avinguda arran de
la contrucció dels accessos a l’aparcament soterrani.
L’actuació donarà uniformitat a la
il·luminació dels carrils de circula-

ció d’aquests vials, que havia quedat afectada per la reurbanització
del contorn del centre comercial. A
l’avinguda Sant Jordi s’hi instal·laran
7 bàculs d’11 metres d’alçada, amb

llumeneres led; i s’instal·laran
3 bàculs més, de les mateixes
característiques, en una part de
les voreres de la rotonda Pompeu Fabra.
Les obres van començar el passat 4 de juliol i es preveu que
acabin a final de mes. S’estan
realitzant treballs d’obra civil de
canalització i basaments per el
muntatge dels suports, estesa
de cablejat i reordenació del
circuits, i la instal·lació de les noves llumeneres. L’execució es porta a cap per l’empresa SECE i va
ser adjudicada per un import de
27.788,94 euros.

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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HABITATGE

CaixaBank lliura a Reus les claus
de 40 habitatges per a ús social
Més de la meitat dels pisos lliurats per l’entitat bancària estan situats en
municipis de la demarcació de Tarragona
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
Meritxell Borràs, va presidir fa uns
dies a Reus l’acte de lliurament de
les claus de 40 habitatges que CaixaBank cedeix a la Generalitat de
Catalunya per destinar-los a lloguer
social. El lliurament s’emmarca en
el conveni, signat amb CaixaBank el
mes de febrer d’enguany, per cedir
a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’ús social de 200 habitatges de
l’entitat financera. De fet, el Govern
ja té acordada la cessió de més de
3.600 pisos amb diverses entitats
bancàries. La consellera Borràs va
celebrar que “es materialitzi el conveni signat amb CaixaBank el passat mes de febrer i que rebin les
claus del seu habitatge persones
que requereixen un lloguer assequible”. Borràs va posar en valor, a
més, que els 40 habitatges es lliurin
en perfecte estat i que es destinin
en gran part a famílies de les comarques tarragonines.
El secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, va destacar en
la seva intervenció la prioritat de
les administracions per ampliar el
número d’habitatges que posen a
disposició de la ciutadania per fer
front als problemes d’habitatge derivats de la crisi. “Ara tenim un parc
públic de més de 14.000 pisos, que
seguim ampliant per dues vies: amb

Acte protocolari de lliurament de les 40 vivendes destinades a ús social.

El secretari d’Habitatge,
Carles Sala, va destacar
en la seva intervenció
la prioritat de les
administracions per
ampliar el número
d’habitatges que posen
a disposició de la
ciutadania per fer front
als problemes d’habitatge
derivats de la crisi

acords amb grans tenidors i a través del dret de tanteig i retracte”,
va afirmar Sala, que va sostenir que
l’objectiu és “deixar a zero les cues
de les meses d’emergència”.
Per la seva part, l’alcalde Carles Pellicer va agrair “l’esforç i la sensibilitat del Govern per treballar en els
àmbits de l’habitatge i la pobresa
energètica, i solucionar els problemes dels ciutadans”. Pellicer va
remarcar la importància de desbloquejar l’habitatge social i ha reivindicat la tasca de l’Ajuntament per
“treballar intensament per ajudar
les famílies que ho requereixen”.

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

ACTUALITAT REUS

Vuit fires i quatre congressos, a
FiraReus a principis de l’any 2017
Com a novetats destaca una fira dedicada a les manualitats i una altra
destinada als aficionats a la caça i a la pesca
FiraReus té previst acollir vuit fires i
quatre congressos durant el primer
semestre del 2017. Pel que fa a les
fires, a més de les organitzades
per firaReus que són Bestial (4 i
5 de març), Epocauto (11 i 12 de
març), Saló de la Moto (5, 6 i 7
de maig) i Autoprimavera (12, 13
i 14 de maig) també n›hi haurà
quatre d›organitzades per empreses externes. Aquestes són la Fira
d›Antiquaris (10, 11 i 12 de febrer) i
la Polar Gran Fondo La Mussara–Expobike (20 maig) i també una nova
fira de manualitats, la DiYmania (3,
4 i 5 de febrer) i una altra dedicada
al món de la Caça i la Pesca (27 i
28 de maig), ambdues organitzades
per Vima Events.

ATT

Per al President del Comitè Executiu de firaReus, Isaac Sanromà, «cal fomentar la diversificació
de l’activitat a firaReus, per això de
cara a l›any vinent treballem amb
nous formats i temàtiques que ens
permetran arribar a un públic més
ampli».

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
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www.andamiostejeda.com
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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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Les jornades professionals repetiran format i tornaran a estar centrades en el màrqueting i el comerç digital amb FICOMMERCE
(15 de març), al desenvolupament
urbà intel·ligent amb la jornada
«SmartRegion» (20 d’abril), i a la
impressió 3D amb la Jornada 3D (24
de maig). «Treballem per fomentar
activitats que aportin valor a les
empreses locals i que tinguin a
veure amb sectors econòmics a
l›alça al territori, especialment les
noves tecnologies», segons va destacar el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus, Marc
Arza.

ACTUALITAT REUS

Urbanització d’un tram del barranc
de l’Escorial de Reus
La modificació dels paviments permetrà la millora de la canalització de les
aigües pluvials i posar fi a les molèsties periòdiques que ocasiona la pluja
L’alcalde, Carles Pellicer, ha presentat recentment el projecte d’urbanització del passatge existent en un
tram de l’antic barranc de l’Escorial,
que permetrà anivellar l’antiga llera del barranc, pavimentar l’espai,
instal·lar enllumenat públic i plantar
arbrat al llarg del vial. Els regidors
d’Urbanisme Marc Arza i de Via Pública Hipòlit Monseny van acompanyar l’alcalde durant la presentació
dels treballs previstos, a la qual
també hi van assistitr representants
veïnals del barri Montserrat.
El vial afectat per aquestes millores
es troba situat entre els carrers de
Puertollano i d’Alcubierre. La modificació dels paviments permetrà

i l’eliminació de barreres arquitectòniques per afavorir la mobilitat dels
vianants.

la millora de la canalització de les
aigües pluvials i posar fi a les molèsties periòdiques que ocasiona la
pluja en aquesta zona. Per reconfigurar aquest tram de l’antic barranc
de l’Escorial caldrà suprimir les voreres existents fins ara i s’habilitaran nous guals, passos de vianants

Noves voreres
Les noves voreres que connectaran
els dos accessos del passatge quedaran pavimentades amb el mateix
panot ja existent als carrers que hi
comuniquen. El vial disposarà de
paviment asfàltic i en els laterals
s’hi posarà paviment de formigó de
color. En un dels laterals del carrer
es plantaran fins a cinc unitats de
“citrus aurantium”.El termini previst
per portar a terme les obres és de
dos mesos i el projecte té un pressupost de 34.105,67 euros.

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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ACTUALITAT REUS

Reus ja supera les 300 places
d’estacionament per a motos
Els espais del carrer de Sant Joan i dels ravals de Sant Pere i Martí Folguera
són els darrers que han incrementat les places d’aparcament
L’Ajuntament de Reus i la Guàrdia
Urbana, a través del Departament
de Mobilitat i Circulació, ha culminat l’ampliació del nombre de places d’estacionament per a motocicletes i ciclomotors a la zona centre
de la ciutat. Els espais del carrer de
Sant Joan i dels ravals de Sant Pere
i Martí Folguera són els darrers que
han incrementat les places d’aparcament, de manera que ja són 300
els punts on poden estacionar-se
aquests vehicles.
Durant les darreres setmanes s’han
fet treballs per ampliar la disponibilitat de places d’aparcament destinades a les motos i ciclomotors.

tos i ciclomotors al centre de la ciutat, que va comportar un increment
de la demanda d’aquests espais. El
maig de 2015 es van crear 40 aparcaments més. Aquest estiu s’han
sumat 37 places a les existents.

L’agost de 2014 l’Ajuntament de
Reus va portar a terme una reorganització amb una primera ampliació
del nombre d’espais (fins a 45 més)
destinats a estacionament de mo-
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Més facilitats
El regidor de Seguretat Ciutadana, Joaquim Enrech, va explicar
que aquestes mesures tenen com
a objectiu “facilitar als usuaris de
vehicles de dues rodes la seva mobilitat per la ciutat” i ha recordat
que “aquest tipus de vehicles contribueixen a millorar el conjunt del
trànsit urbà”.

L’optimista

Toda, el promotor
Josep Baiges és periodista

desenvolupament. Però ja en plena
El passat 24 de juliol l’antiga església
maduresa va voler dedicar els seus
del Castell Monestir d’Escornalbou
esforços i recursos a dues obres moes va quedar petita en l’acte de prenumentals: la recuperació del Cassentació del documental “Les 7 vitell d’Escornalbou i del Monestir de
des d’Eduard Toda”. Un treball magPoblet. De fet amb només 17 anys,
nífic que signen el Ramon Masip, el
i en companyia dels seus amics de
Toni Orensanz i el Manuel Vinuesa.
l’Institut de Reus –l’Antoni Gaudí i el
El reportatge, formalment impecable
Josep Ribera- ja havia traçat un prii d’un rigor extraordinari, ens apromer projecte de com s’havia de repa a la personalitat polièdrica d’un
habilitar aquest emblema cistercenc.
personatge fascinant i el seu visioAvui tots coneixem aquests espais
nat és altament recomanable com a
monumentals, perfectament condicomplement ideal a la visita a l’excionats, que s’han convertit en un
posició dedicada a l’insigne reusenc
referent de la promoció cultural i tuque es pot veure al Museu Salvador
rística del territori. Però quan Toda
Vilaseca, comissariada per l’inquies va arremangar per restaurar-los,
et arqueòleg Jaume Massó, una de
ambdós edificis eren ben bé quales persones que més han estudiat
tre parets després de patir
la figura del filantrop. En
innumerables espolis de
conjunt totes aquestes iniEn la presentació del documental els
tota mena. En el documenciatives s’emmarquen en la
tal s’explica com moltes de
convocatòria de l’Any Toda seus autors van voler destacar, com
les cases que es van consprogramat coincidint amb un dels primers objectius del seu
truir pel voltant de Poblet
el 75è aniversari de la seva
treball, la voluntat de socialitzar la seva estaven fetes amb pedres
mort.
robades del mateix MonesEn la presentació del docu- figura que fins a la data havia quedat
tir, talment com si fos una
mental els seus autors van emmarcada en àmbits molt restringits
pedrera.
voler destacar, com un dels
Per això s’ha de destacar
primers objectius del seu i específics. Però més que socialitzarl’enorme mèrit de la inicitreball, la voluntat de soci- lo el documental serveix, fins i tot,
ativa de Toda, actuant de
alitzar la seva figura que
per mitificar-lo perquè el personatge
promotor i donant feina
fins a la data havia quedat
a nombrosos professioemmarcada en àmbits molt et sorprèn per la seva extraordinària
nals de la zona del sector
restringits i específics. Però trajectòria vital, plena de treball,
de la construcció. Obres
més que socialitzar-lo el
d’aquesta dimensió requedocumental serveix, fins i dedicació i èxit
reixen, necessàriament, de
tot, per mitificar-lo perquè
el personatge et sorprèn per la seva extraordinària trajec- moltes i bones mans dotades d’una especial capacitat
tòria vital, plena de treball, dedicació i èxit. Sens dubte, de treball a l’hora de fer possible una recuperació mosi Toda fos americà o anglès ja tindria la seva pel·lícula numental amb tant de simbolisme. Per això, més enllà
o sèrie televisiva, perquè el personatge dóna per això i de la tasca absolutament determinant de Toda, s’ha de
molt més. Ho demostra, també, la seva visió cosmopoli- reconèixer, també, la bona feina dels professionals del
ta. Gràcies a la seva carrera diplomàtica i empresarial no sector que el van envoltar. Un fet que demostra clarava conèixer fronteres: Egipte, Macau, Hong Kong, Xangai, ment que -ahir, avui i sempre- aquest territori ha tingut
L’Alguer o Londres van ser alguns dels seus àmbits de bons constructors.
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………………………………………………………………………………

Nou pa amb
aigua de mar del
Forn Domingo de
Riudoms
L’establiment riudomenc presenta un pa
100% d’espelta amb llevat natural i aigua
marina

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

Tradicionalment el pa ha estat un aliment bàsic de la
dieta. Al llarg dels anys ha variat la forma i els ingredients, però l’essència d’un pa de qualitat segueix sent
la mateixa: artesà i amb massa mare fermentada lentament. Menjar pa aporta beneficis pel seu contingut
en midó, que és font d’energia, fibra, proteïna d’origen
vegetal, minerals com el ferro, magnesi, potassi, iode,
zinc i calci. Contràriament al mite popular, és un aliment que aporta pocs greixos.
Amb l’objectiu d’intentar millorar constantment les qualitats del pa i les seves propietats nutricionals, Carles
Domingo, la quarta generació de forners al forn Domingo, ha elaborat un pa 100% d’espelta amb llevat
natural i aigua marina. La novetat és que en comptes
de sal de cuina s’introdueix aigua marina, l’única que
conté sal complerta; d’aquesta manera es potencia el
sabor del pa. A més a més, fa que el producte elaborat
tinguin més hidratació i alt poder nutritiu. És la forma
més sana d’absorbir elements com el ferro, zinc i fluor.
L’espelta és una varietat del blat amb grans propietats nutricionals que la fa apta per a una dieta sana
i equilibrada, de gran contingut en fibra, que ajuda a
regular el trànsit intestinal. És de fàcil assimilació però
no apta per a celíacs pel seu contingut en gluten. Jaume Solé, Xef executiu de Port Aventura, ha apadrinat
el pa perquè considera que és una gran aportació al
sector. El producte es podrà comprar al Forn Domingo
de Riudoms.
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CULTURA

El Gaudí Centre incorpora dues
cadires dissenyades per Gaudí
Aquests dos elements estan situats al nou espai “Gaudí, artista global”
que s’ha creat per posar en valor la faceta de dissenyador de l’arquitecte
El Gaudí Centre de Reus ha incorporat dues cadires dissenyades per
l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet
que es poden veure a la segona
planta d’aquest equipament cultural situat a la plaça del Mercadal.
El nou espai s’anomena “Gaudí, artista global” i s’ha creat per posar
en valor la faceta de dissenyador de
l’arquitecte.
Fruit de l’acord de col·laboració signat entre l’Agència Reus Promoció
i el Museu del Modernisme de Barcelona, el visitant del Gaudí Centre
té la possibilitat de veure 2 noves
peces de mobiliari dissenyades per
l’arquitecte del Baix Camp i cedides
per aquest museu barceloní, les
quals són un exemple de la versatilitat de l’artista, qui també va
treballar en el camp de les arts decoratives. Com a tota la seva obra
arquitectònica, els dissenys de Gaudí evoquen les formes de la natura, sempre amb un tractament que
reflecteix el seu caràcter funcional.
El Museu del Modernisme de Barcelona ha cedit al Gaudí Centre Reus
l’emblemàtica «cadira Calvet» i la
«cadira Llimona» fins a l’estiu del
2017. En el marc de l’esmentat conveni de col·laboració entre ambdues entitats, també s’ha acordat que
cada centre disposi de material de

promoció de l’altre museu per
fer-ne difusió entre els seus visitants.

Les cadires dissenyades per Gaudí que
s’exposen al Gaudí Centre de Reus.

El Museu del Modernisme
de Barcelona, entitat
cultural dedicada a la
difusió del Modernisme,
ha cedit al Gaudí Centre
Reus l’emblemàtica
«cadira Calvet» i la
«cadira Llimona» fins a
l’estiu del 2017

“Cadira Calvet” i “Cadira Llimona”
La «Cadira Calvet» va ser concebuda com a part del mobiliari
que Gaudí va dissenyar per a la
Casa Calvet, i és segurament un
dels dissenys més coneguts de
l’arquitecte. Realitzada en fusta
de roure l’any 1903, el seient,
les rosteixes i les potes, seguint
el particular estil de Gaudí, estan dissenyats com si haguessin rebut la pressió del pes del cos
humà sobre la cadira i com si no
hagués trobat resistència i hagués
modificat la matèria. La «Cadira Llimona», de l’any 1890, està realitzada en fusta de freixe i forma part
d’un curiós conjunt de set peces
que Gaudí va regalar a l’escultor
Josep Llimona pel seu casament.
En el disseny, Gaudí combina un
estil robust i rectilini amb un altre que sorprèn per la seva gracilitat i pel domini de la línia corba.
Amb la creació del nou espai «Gaudí, artista global» es vol posar en
valor la faceta de disseny d’interiors de l’arquitecte Gaudí, un aspecte menys conegut que la seva obra
purament arquitectònica.

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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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

Fransesc Usach Sanchez. Corredor d’asseg. Reg. Col.legi Mediadors de TGN, nº 1621.Nº de Registre DGPFA: F175GC. R.C. assegurada en Companyia Allianz . Capacitat financera segons llei.

Fransesc Usach Sanchez. Corredor d’asseg. Reg. Col.legi Mediadors de TGN, nº 1621.Nº de Registre DGPFA: F175GC. R.C. assegurada en Companyia Allianz . Capacitat financera segons llei.

S EP N
O CDTUECS T E S
ESPE
E SC PI E
A CL II A
TL
Z IATTZSA ET N
R OPDR U
I RI T
IG
TL
S A
E LA
D I RD
IG
S IA
S EL C STEOCRT O
D RE D
LA
C SOTNR SUTCRCUI C
CON
ÓC I Ó
*Assegurança
Decennal.
*Assegurança
Decennal.
*Assegurança
Totde
Risc de
*Assegurança
de Totde
Risc
Construcció.
i pública
)
Construcció.
(Obra (Obra
civil i civil
pública
)
*Afiançament
de Quantitats
*Afiançament
de Quantitats
Anticipades
.
Anticipades
.
* Avals
davant
l’administració.
* Avals
davant
l’administració.
*Responsabilitat
*Responsabilitat
Civil Civil
General.
General.
*Assegurança
d’Accidents
*Assegurança
d’Accidents
de Conveni.
de Conveni.
*Responsabilitat
*Responsabilitat
Civil Civil
d’Administradors
d’Administradors
i alts i alts
càrrecs.
càrrecs.
Pressupostos
personalitzats
flotes de vehicles,
assegurances
de salut,edificis
subsidi,acabats,
edificis acabats,
Pressupostos
personalitzats
per flotesper
de vehicles,
assegurances
de salut, subsidi,
consulti’ns
sense compromís.
consulti’ns
sense compromís.
Avda.
Ramon
i Cajal,
Avda. Ramon
i Cajal,
76 local
3 76 local 3
43005
TARRAGONA
43005 TARRAGONA

Telf.
25 26 41
Telf. 977
25 977
26 41
Fax
25 26 66
Fax 977
25 977
26 66

nmunne@uncorredoria.eu
nmunne@uncorredoria.eu

