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En aquesta número de la Façana expliquem en un article que els promotors catalans asseguren que es comença a veure la sortida del túnel després d’anys d’una gran paràlisi
i del descens de l’activitat constructora. Expliquen que en el sector de la construcció i la
promoció en el seu conjunt “els astres sembla que s’han alineat perquè comprar casa torni
a ser una opció atractiva després del fort ajust de preus i uns tipus d’interès en mínims
històrics. Ho fan a partir d’un eina d’anàlisi creada per CaixaBank i de les dades que es
desprenen, fet que permet fer un seguiment de la recuperació del sector immobiliari, monitoritzant les seves constants.
Tot i aquestes expectatives positives, també reconeixen que els indicatius presenten variacions més que evidents depenent de la província en qüestió ja que la demanda varia
considerablement depenent de la zona. No és el mateix el litoral on hi ha un gran interès
de segones residències i de turistes, que les zones d’interior, per exemple. Si mirem les
dades a nivell de Catalunya veiem que a les comarques de Tarragona ens trobem a la cua
d’aquesta recuperació i per parlar de la ciutat de Reus pràcticament és nul·la des de fa
temps l’obra nova i tampoc hi ha gaires expectatives a la vista. En el global de Tarragona
l’any passat es va viure una millora que s’haurà de veure si es consolida en tancar l’exercici 2016. Cal esperar que les noves dades siguin reals, però ara mateix el que preocupa al
petit constructor és que aquestes dades macroeconòmiques es puguin materialitzar apareixent noves promocions, reformes o feina en general que permeti al sector mantenir-se
en peu a casa nostra.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Els promotors veuen clars signes
de millora en el mercat immobiliari
Asseguren que el 2015 va ser bo per a l’habitatge en el conjunt de l’Estat,
encara que el comportament dels mercats provincials no va ser homogeni
Els promotors catalans asseguren
que es comença a veure la sortida
del túnel. Asseguren que el sector
de la construcció i promoció “els astres sembla que s’han alineat perquè comprar casa torni a ser una
opció atractiva després del fort ajust
de preus i uns tipus d’interès en mí-

nims històrics; almenys és el que es
desprèn de la situació que apunta
el “Rellotge Immobiliari”, l’eina creada per CaixaBank que permet fer
un seguiment de la recuperació del
sector immobiliari, monitoritzant les
seves constants”.
Aquest rellotge al qual fa referencia
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l’informe es compon de dos indicadors (el nombre de transaccions i
l’evolució dels preus), i el seu objectiu és mesurar la temperatura de
cadascuna d’elles. La radiografia revela que el pols del sector comença
a recuperar-se i que el recorregut a
l’alça és ampli. La situació del sec-
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ACTUALITAT SECTOR

Segons dades dels
Promotors a les
comarques de Tarragona,
els habitatges iniciats han
crescut un 25,9% (282
unitats) i els habitatges
acabats ho han fet en un
95,3% (252 unitats)

En finalitzar l’any
2015, la majoria de les
províncies van presentar,
simultàniament, variacions
positives de preus i
transaccions d’habitatge
tor immobiliari avança al llarg de
quatre fases diferents: expansió,
desacceleració, contracció i estabilització, determinant la situació de
cada província i analitzant el comportament dels preus i el nombre
de transaccions per compravenda
d’habitatge. Així, el creixement de

transaccions al costat de la caiguda
de preus, indiquen una fase d’estabilització.
Variacions positives de transaccions i preus determinen una fase
expansiva. El creixement de preus i
la caiguda de transaccions apunten
a una fase de desacceleració. Finalment, variacions negatives d’ambdues variables defineixen una fase
de contracció. D’aquesta manera, el
rellotge immobiliari ofereix una visió global que ajuda a interpretar
oportunitats d’inversió al mercat
residencial. Tot això serveix per explicar que l’any 2015 va ser bo per
a l’habitatge a Espanya, encara que
el comportament dels mercats provincials no va ser homogeni.
En finalitzar l’any, la majoria de les
províncies van presentar, simultàniament, variacions positives de
preus i transaccions d’habitatge.
Quant a la demanda, les perspectives indiquen que experimentarà
una millora per l’increment en la
renda bruta disponible de les llars,
per la confiança i per les condicions
de finançament. Quant a l’oferta,
s’espera una recuperació de l’activitat, encara que a nivells molt baixos
amb una distribució heterogènia de
l’estoc d’habitatge i escassetat a les
zones de major demanda.
Finalment, sobre els preus dels habitatges, s’espera un creixement
sostingut dels mateixos i, també,
una evolució heterogènia per províncies. Les compravendes, que
guanyen tracció, encara que molt
variable atenent a la seva localització provincial. Aquesta dispersió s’atribueix, tant per la situació
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econòmica de les famílies, com per
les majors facilitats d’accés al crèdit (factors comuns), mentre que la
demanda externa, que representa
pràcticament el 20% del total, és
més procliu a invertir a les províncies de la costa mediterrània, Balears
i Canàries, si bé és cert que la millora de la situació econòmica general
del país i de les condicions financeres impulsen també la demanda
interna.
Des del resultat del referèndum en
el Regne Unit es ve parlant insistentment de la repercussió que,
sobre la demanda d’habitatge a Espanya per part dels seus ciutadans
pot tenir i, certament, tot sembla
indicar que la influència serà negativa. No es pot oblidar que el Regne
Unit és el principal inversor en habitatge al nostre país, seguit per França, Alemanya, Bèlgica, Suècia, Itàlia,
Xina i Rússia i que els seus llocs de
preferència es distribueixen entre
Múrcia (8,7%), Balears (7,9%), Canàries (6,5%), Comunitat Valenciana
(6,1%) i Andalusia (4,1%). Conclusió
Totes les dades apunten, doncs, a
una situació estable a l’alça. Encara
que encara de forma incipient, l’activitat sectorial s’espera que tingui
una gradual recuperació. Almenys
els indicadors així ho mostren: les
empreses del sector milloren la
seva situació, i baixa el nombre
de les quals entren en concurs de
creditors, augmenta el nombre de
visats, etc.
Tot això indica que, sobretot en el
subsector residencial, aquest mantindrà un to expansiu en els propers
trimestres trobant-se, després d’un
important ajust, a nivells similars
d’altres països de la UE com França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit
i Irlanda en inversió residencial, la
qual cosa impulsarà l’activitat sectorial que persistirà durant els propers exercicis. Per la seva banda
els preus, després d’una correcció
superior al 40% s’estan recuperant,
pel que tenen un recorregut a l’alça.
Cal dir, de totes maneres, que evolucionen de manera divergent segons les zones, per la qual cosa els
mercats locals vénen funcionant a
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ACTUALITAT SECTOR
diferents velocitats. En aquest sentit cal apuntar que, factors de demanda i oferta pressionaran a l’alça
els preus.
Producció d’habitatges
Quant a les xifres de la producció
d’habitatges a Catalunya, el total
d’iniciats era de 3.605 a finals de
maig i el dels habitatges acabats
1.894. En aquest cas, els habitatges iniciats han crescut amb una
variació acumulada del 40,1% i en
els habitatges acabats la variació
acumulada és d’un 28,7% més. A la
província de Barcelona la producció
acumulada en els cinc primers mesos de l’any mostra un creixement
del 46,6% pel que fa als habitatges iniciats (2.771 unitats), mentre
que els acabats, 1.178 en total, han
crescut un 68,5%. A la província de
Girona, les xifres indiquen que els
habitatges iniciats han estat 414 i
els acabats 372. Percentualment
aquestes dades representen un
creixement del 35,3% de les iniciades i un decreixement del -7,0%
de les acabades. A la província de
Lleida, tant les iniciades (138) com
les acabades (92) han disminuït;
concretament un -9,8% i un -62,3%,
respectivament.
Finalment a la província de Tarragona, els habitatges iniciats han
crescut un 25,9% (282 unitats) i els
habitatges acabats ho han fet en un
95,3% (252 unitats).
Les compraventes
En els cinc primers mesos de l’any
el nombre de compravendes d’habitatges a Catalunya han augmentat
el 17% en comparació amb el mateix
període de l’any anterior; un increment important que ve reforçat per
les vendes dels habitatges usats,

Cartell anunciant una nova promoció a Cambrils.

L’Euribor segueix baixant
L’índex Euríbor, que és utilitzat
com a principal referència per
fixar el tipus d’interès dels préstecs hipotecaris concedits per les
entitats de crèdit espanyoles, va
baixar al juny fins al -0,028%.
Prenent com a referència els últims dotze mesos, l’índex registra
un descens de 0,191 punts i de
-0,015 punts respecte al mes anterior. Les dades corresponents al
mes de juny mostren un descens
fins al -0,028% del MIBOR, el tipus interbancari a un any que servia de referència oficial del mercat

que han arribat als 22.817. Fins al
mes de maig, el total d’operacions
realitzades a Catalunya, ha estat de
26.582, segons dades de l’Institut
Nacional d’Estadística. Durant tot
l’any 2015 el nombre d’operacions

hipotecari per a les operacions realitzades amb anterioritat a l’1 de
gener de 2000. El nombre d’hipoteques era a final de juny en tota
Espanya de 94.752 (increment
del 16,2%) amb un import de
10.195.979. A Catalunya, les xifres
eren de 15.396 hipoteques concedides en el mateix període, amb
un augment del 14,6% i un import de les mateixes d’1.903.540.
En definitiva, que els indicadors
d’activitat confirmen un bon inici
d’any i, per tant, recolzen a l’alça
de les previsions.

de compravenda d’habitatges, noves i usades, va ser de 54.571.
A Espanya, el total de compravendes
en aquest mateix període analitzat
ha estat de 34.498 corresponents
a habitatge de nova construcció i

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 SECTOR
de 136.239 de segona mà. En total,
170.737. Malgrat el descens experimentat en alguns períodes per les
operacions de compravenda d’habitatges nous, les dades continuen
sent positives. L’increment de les
vendes dels habitatges de segona
mà proporciona liquiditat a les famílies per invertir en habitatges de millora de nova construcció. El que és
evident és que el mercat es mou i en
la mesura que l’accés al crèdit va fluint, les perspectives del sector aniran sent millors. Curiosament, com
s’aprecia, les compravendes d’habitatges usats van tornar a créixer en
detriment de les transaccions de les
de nova construcció. Aquest contrast
té una explicació. D’una banda, alguns dels habitatges que en els registres es comptabilitzen com usats,
en realitat són nous pels efectes de
la pròpia metodologia estadística. I,
a més, cal tenir en compte que les
operacions de compravenda que es
fan sobre plànol, estadísticament,
fins que es formalitzen les escriptures públiques d’aquests habitatges i
s’inscriuen en el Registre de la Propietat no es reflecteixen com a transmissions.

Puja el preu del metre quadrat
El preu mitjà per metre quadrat
dels habitatges lliures ha incrementat un 4,6% a Catalunya durant el segon trimestre del 2016
respecte al mateix període de l’any
passat. Segons dades del Ministeri
de Foment, Catalunya és la tercera
comunitat on més s’ha incrementat
el preu, per darrere de les Illes Balears (5,9%) i Madrid (4,8%). En el
conjunt de l’Estat, el preu mitjà del

metre quadrat se situa als 1.506,4
euros durant el segon trimestre,
un 2% més que l’any passat i una
variació trimestral del 0,9%. Per
municipis de més de 25.000 habitants, els preus més elevats es troben a Sant Sebastià (3.132,1 euros
per metre quadrat), mentre que
Barcelona se situa com la tercera
ciutat de l’Estat amb els preus més
cars (2.656,5 euros) i Sant Cugat

del Vallès, la sisena que presenta
els preus més elevats (2.539,7 euros).
El preu mitjà del metre quadrat de
l’habitatge protegit al conjunt de
l’Estat durant el segon trimestre de
l’any ha estat de 1.107,8 euros, un
0,4% menys que el primer trimestre del 2016. La variació respecte
al mateix trimestre del 2015 mostra una pujada de l’1,2%.

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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L’optimista

Adéu a Cal Bastida
Josep Baiges és periodista

Sóc de llàgrima fàcil. No hi puc fer més. I ahir em vaig comprava totes les sabates. Totes són totes. Anar-hi
tenir l’enèsima demostració. Va ser a l’obrir el face- era un autèntic cerimonial. Amb aquell aparador ple
book per veure com bategava la gent de la meva ciutat de sabates penjant, i amb unes prestatgeries immena les xarxes. El Ramon Masip, l’il·lusionista de les imat- ses, farcides de capses perfectament alineades que la
ges com ens ha demostrat novament amb el seu mag- dependència localitzava amb enorme eficàcia a petició
del client. Recordo
nífic
documental
com si fos ara que
sobre les 7 vides
m’asseia en aquells
de Toda fet amb
tamborets de color
la complicitat de
vermell que a la
l’Orensanz i el Vipart inferior tenien
nuesa, anunciava
un mirall en posició
al seu mur que tandiagonal on podies
cava la històrica saveure com et quebateria Bastida del
daven. I la mare
carrer de les Galera.
sempre patint perDe fet, és “la seva”
què el calçat anés
sabateria, perquè
prou bé, pitjant la
la regenta la seva
punta de la sabata
mare, la simpatiper comprovar per
quíssima Montseron quedava el dit
rat Bastida, hereva
gros. Per això ahir,
d’una tradició famial veure la foto, no
liar que van iniciar
vaig poder evitar
els seus pares fa
que s’escapés la llagrimeta. Quants
“només” 77 anys.
records. I tots bons.
Per il·lustrar la notícia el Ramon va Jo de petit me’n vaig
La petjada dels Bastida (i mai tan
posar la foto d’una de les botigues fer farts d’anar a cal
ben dit) continuarà a les botigues
de cal Bastida. Cal remuntar-nos als
Bastida. La meva mare
de Cambrils i Tarragona, i també
anys seixanta del segle passat. La
a la Geox del mateix carrer de la
família va confiar en el meu pare m’hi comprava totes
Galera. Però els RTV perdrem una
per decorar aquell establiment que les sabates. Totes són
marca que ha format part del nosocuparia el local dels Salazones
totes. Anar-hi era un
tre imaginari comercial durant tants
Muntané, negoci vinculat a l’històric
i tants anys. Per això cal fer públic
gimnasta del Reus Deportiu. Com es autèntic cerimonial. Amb
el nostre agraïment a la família Baspot comprovar a la imatge l’establi- aquell aparador ple
tida. Per una ciutat com la nostra,
ment estava situat a l’altre costat
amb gent tan dinàmica i activa cade carrer, just davant d’on són ara, de sabates penjant, i
paç d’anar pel món amb pas ferm
a tocar de la llibreria Gaudí del gran amb unes prestatgeries
i segur, ha estat un luxe comptar
Isidre Fonts.
immenses, farcides de
amb un establiment que sempre ha
Es curiós comprovar que fa més de
procurat pel bon calçat dels seus
50 anys ja tenien el mateix cartell a capses perfectament
conciutadans. La botiga desapareix,
la façana. Un disseny que s’ha man- alineades que la
però el record de la bona feina de
tingut inalterable al pas del temps.
cal Bastida i de la seva gent durarà
Jo de petit me’n vaig fer farts d’anar dependència localitzava
sempre. Això segur.
a cal Bastida. La meva mare m’hi amb enorme eficàcia
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ACTUALITAT REUS

ExproHabitatge, nova
fira immobiliària en el
marc d’ExproReus
El certamen confia en atraure compradors de
primer habitatge, de segones residències, locals
i aparcaments, i també de lloguer
FiraReus organitza Exprohabitatge, la Fira Immobiliària de la Costa
Daurada que es realitzarà coincidint
amb la tradicional fira ExproReus,
del 8 al 12 d’octubre, a l’espai del
Foyer Marià Fortuny. La Fira Immobiliària neix amb l’objectiu de convertir-se en una plataforma comercial
de referència del sector immobiliari a la demarcació. Exprohabitatge
confia en atraure compradors de
primer habitatge, de segones residències, locals i aparcaments, i
també a propietaris d’immobles interessats en el mercat de lloguer.
El regidor de Promoció Econòmica,
Marc Arza de l’Ajuntament de Reus,
creu que «des de firaReus s’ha de
donar resposta a les tendències del
mercat. En aquesta edició les dades
de recuperació del sector ens han
fet apostar per la construcció».
Segons un informe del Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers d’Edificació de Tarragona
fet públic recentment el sector de la
construcció a la demarcació ha tancat el 2015 amb un creixement del
4%, i l’obra nova ha crescut en més
d’un 80% en el darrer any, mentre
que les millores i rehabilitacions
d’habitatges han augmentat en un
30%. El nombre d’hipoteques també ha crescut en un 34% a l’Estat
Espanyol en el darrer any segons
dades de l’Institut Nacional d’Estadística.
«ExproReus és l’espai més indicat
per la primera edició de les noves
fires i salons que es plantegen des
de FiraReus i creiem que és el millor
aparador que podria tenir la fira im-

mobiliària», segons el President del
Comitè Executiu de FiraReus, Isaac
Sanromà.
El perfil dels expositors previst a
Exprohabitatge és el de promotors,
cooperatives, agències, consultores, entitats financeres, associacions professionals i portals especialitzats, entre d’altres.
Més expositors a la Fira
En aquesta edició de l’ExproReus,
l’automoció i la restauració guanyaran espai. La fira multisectoria
té confirmada la presència de 46
marques d›automoció: 30 de cotxes i 16 de motocicletes. Pel que
fa als cotxes les marques que estaran presents són Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford,
Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia,
Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes,
Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Piaggio, Range Rover, Seat, Skoda,
Smart, Ssangyong, Suzuki, Toyota, Volskwagen, Volvo. De la seva
banda, les 16 marques de motocicletes que han confirmat la seva
assistència. Amb aquesta ampliació
de metres quadrats, els vehicles se
situaran a la zona del carrer de la
Cambra de Comerç i del Carrer Bèlgica, i ocuparan una superfície de
8.000 m2.
La zona de restauració ampliarà també els metres quadrats. En aquesta
edició, el Tasting Village ocuparà el
total de l’Auditori Exterior, que té
una superfície de 4.000 m2, i repetirà la vintena d›expositors als
quals se›ls ha de sumar una dotzena de foodtrucks.
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ACTUALITAT SECTOR

La reforma del Tanatori municipal
de Reus preveu un nou accès
El doble objectiu del projecte, valorat en 158.000 euros, és reordenar l’espai
per fer-lo més útil i còmode als usuaris i més visibilitat i accessibilitat
L’Ajuntament de Reus ha aprovat
de manera inicial el projecte de
reforma dels accessos del tanatori
municipal amb el doble objectiu de
reordenar l’espai per fer-lo més útil
i còmode per als usuaris de l’equipament, i fer l’edifici més visible
i accessible des de l’avinguda del
President Macià. El Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya ha publicat l’anunci de l’aprovació inicial
del projecte, el qual quedarà definitivament aprovat si esgotat el termini d’exposició pública no s’han
presentat al·legacions.
El «Projecte de les obres de reforma i millora de l’accés al tanatori
municipal pels carrers pròxims a

El projecte ha anat a
càrrec de l’Ajuntament,
mentre que les obres
les assumirà l’empresa
municipal Reus Serveis
Municipals, a través de
la seva divisió de Serveis
Funeraris
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la plaça Pau Picasso» defineix un
pressupost de 158.649,23 euros
(iva inclòs) i un termini d’execució
de tres mesos. El projecte ha anat a
càrrec de l’Ajuntament, mentre que
les obres les assumirà l’empresa
municipal Reus Serveis Municipals.
Actualment, l’accés al tanatori des
de la zona nord oest es produeix
a través de la plaça Pablo Picasso. Aquesta plaça està configurada
d’una forma simètrica i en relació
amb l’escultura que apareix en el
mig, i no té gaire en compte el flux
de circulacions des del centre de la
ciutat fins a l’edifici. Per altra banda,
el fet que la zona estigui delimitada
per unes jardineres altes amb una
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ACTUALITAT REUS
vegetació abundant, fa que l’edifici quedi pràcticament imperceptible
des d’aquesta zona de la ciutat.
En la reforma s’ha tingut en compte
la importància de l’accés a través
del pas de vianants de l’avinguda
del President Macià amb el carrer
de Cambrils. Des d’aquest punt es
té una visió alineada amb el vestíbul del tanatori. Per això és planteja
una rampa molt suau (del 3,5%), de
22 metres de llargària i 6,6 metres
d’amplària, amb el mateix paviment
de llambordins, que porta fins a un
petita plaça, com a vestíbul exterior de l’edifici, amb una pendent del
5,5%. Des d’aquesta rampa fins a
les jardineres que ens separen de
l’avinguda de Bellissens es forma
una nova franja verda de 47 metres
de llargària i 9,5 metres d’amplària
amb gespa o amb heura de fulla
petita.
Un altra accés important al tanatori
és des de l’avinguda del President
Macià amb el Carrer Sol i Ortega.
Aquí es torna a repetir la mateixa
AF Prensa Reus 180x128.pdf
solució; 160426
aquesta
vegada, però, la

A la pàgina esquerra, imatge virtual de la reforma. En aquesta pàgina es pot veure
l’actual tanatori des de l’exterior.

dimensió de la rampa en amplària és de 2 metres. Aquestes intervencions tenen com a objecte que
l’apropament a l’edifici, salvant el
desnivell de 1,5 metres, es faci de
manera casi imperceptible.

1

Espai exterior
Com a fons d’aquest espai exterior
26/4/16
13:19
i com a nexe amb el vestíbul interi-

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

M

Y

CM

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.

or, està prevista la construcció d’un
espai cobert de 6,6 metres d’amplària i 4,20 metres de llargària, definit
per una volta com a sostre i unes
gelosies de llistons de fusta com a
laterals. Dels laterals es prolonguen
uns pòrtics metàl lic a banda i banda que serveixen com a suport per
crear uns murs vegetals amb heure
de fulla petita.

El negoci creix
en el més important.

AdeslasNEGOCIS
I EMPRESES

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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Catalunya i València
reclamen solucions
pel Corredor
del Mediterrani
Diversos agents socials, econòmics i representants
polítics dels dos territoris anuncien accions
conjuntes per impulsar aquesta via d’alta velocitat
Agents socials, econòmics i representants polítics de Catalunya i el
País Valencià han urgit a un canvi
d’actitud per part del govern espanyol envers les obres del Corredor
Mediterrani així com a executar les
inversions pendents amb “agenda
creïble. El document consensuat
entre les dues parts reclama la concreció de la configuració tècnica del
Corredor pel que fa a la línia ferroviària, la creació i nomenament de la
figura d’un coordinador tècnic per
elaborar un eix ferroviari que ha de
ser “d’alta capacitat, eficient i capil·
lar, que connecti amb la resta de
territoris i xarxes locals, multimodal
i digitalitzable”.
Així mateix, es va anunciar l’acord
entre els dos govern per iniciar accions conjuntes de reclamació al govern espanyol de l’execució d’actuacions al tram Castelló-Tarragona i
per demanar a la Unió Europea una
especial atenció al Corredor Mediterrani i als colls d’ampolla de l’estat francès, a Perpinyà i Montpeller.

La portaveu del govern valencià va
remarcar el consens entre els dos
governs i la voluntat d’ampliar sinèrgies i treballar conjuntament per
unes infraestructures de qualitat.
Posteriorment, Carles Puigdemont
va proclamar que el període de les
queixes ha finalitzat i va mostrar la
seva voluntat que s’iniciï el període
de les execucions. “No podem esperar més, la gent a qui servim no pot
esperar més”, va dir, afegint que
es tracta d’una pèrdua d’oportunitat que perjudica la competitivitat
de les empreses. El cap del govern
català es va mostrar convençut que
després d’aquesta cimera el govern
espanyol “tindrà menys oportunitats per justificar que hores d’ara ja
és injustificable”.
Al seu torn, Ximo Puig va dir que
ha passat “massa temps de massa
incomunicació” i va assegurar que
per primera vegada en la recuperació democràtica es produeix una
cimera d’aquestes característiques
entre Catalunya i el País Valencià.

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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Els usuaris
demanen que
no s’oblidi la
mobilitat interna

El document consensuat
entre les dues parts
reclama la concreció de
la configuració tècnica
del Corredor pel que fa
a la línia ferroviària, la
creació i nomenament de
la figura d’un coordinador
tècnic per elaborar un eix
ferroviari

endesa.com

L’enèsim intent per impulsar políticament el corredor mediterrani ha estat rebut amb satisfacció
per les entitats que treballen,
tant al Camp de Tarragona com
a les Terres de l’Ebre, per reclamar un transport públic i infraestructures viàries de qualitat i
segures.
Tant les plataformes que defensen el transport ferroviari de
qualitat com el moviment veïnal
que reclama la gratuïtat de l’autopista AP-7 han aplaudit la reunió a València entre el president
català, Carles Puigdemont, i el
valencià, Ximo Puig, per desencallar el projecte però han recordat
que el corredor no pot passar de
llarg del territori ni fer oblidar la
necessitat de gestionar millor les
infraestructures existents.
En aquest sentit, els usuaris del
trens reclamen poder aprofitar la
línia del corredor per millorar les
comunicacions amb Barcelona,
principalment. Des de les Terres
de l’Ebre, els veïns que defensen solucions a l’accidentalitat
de la N-340 addueixen que la
concreció del corredor no ha de
fer oblidar la necessitat d’oferir
alternatives viàries públiques i
gratuïtes com una AP-7 alliberada de peatges.

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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Barberà de la Conca repararà les
esquerdes que hi ha al municipi
Actualment l’esquerda fa uns 240 metres de longitud i, en els punts més
acusats, presenta entre 20 i 25 centímetres d’obertura màxima
Per finançar els treballs i segons un
conveni signat el desembre de 2015,
la Diputació de Tarragona aportarà
300.000 euros, el Departament de
Governació n’aportarà 100.000 i Territori i Sostenibilitat, 100.000 més.
En els criteris publicats per la valoració de l’adjudicació del contracte,
es considerarà la inclusió, a cost
zero, d’un programa d’auscultació
geotècnica que mesuri moviments,
desplaçaments o pressions del terreny. En l’última mesura, i després
de sis anys, l’esquerda fa uns 240
metres de longitud i, en els punts
més acusats, presenta entre 20 i 25
centímetres d’obertura màxima.

Barberà de la Conca ha licitat per
un import de 409.452,39 euros,
IVA inclòs, les dues fases del projecte d’obres de contenció dels
moviments del subsòl del municipi,
causants de l’esquerda. Les obres
estan previstes per ser executades
en dues fases. D’una banda, la fase
1, que se centrarà en la solera de
l’habitatge al carrer Valentí Almirall número 10, s’allargarà un mes
i mig; mentre que la fase 2, amb
un termini de 7 mesos, se centrarà
en una pantalla de micropilons al
mateix carrer, un mur de contenció
entre dos edificis i una pantalla de
micropilons al carrer Sant Victorià.
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Reus posa en marxa un servei de
wifi obert al centre de la ciutat
En una primera fase, s’ha instal·lat una xarxa de 16 punts que donen cobertura
a la zona centre i a les zones pròximes a diversos equipaments municipals
L’Ajuntament de Reus ha posat en
marxa ‘Reus Wifi’, el servei de wifi
obert vinculat a la promoció de la
ciutat. Neix en el marc del projecte Reus Smart City amb la voluntat d’oferir connexió a internet tant
a la ciutadania com als visitants i
promocionar l’activitat econòmica
i els sectors del comerç, de l’oci i
la restauració. En una primera fase,
s’ha instal·lat una xarxa formada
per 16 punts que donen cobertura a
la zona centre de Reus i a les zones
pròximes a diversos equipaments
municipals. En funció de l’acceptació, es planteja la possibilitat d’ampliar aquest servei.
D’acord amb la legislació vigent en
telecomunicacions, els ajuntaments
no poden oferir accés gratuït a internet i únicament ho poden fer els
operadors de telecomunicacions.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de
va treure a licitació la prestació del
servei vinculada a la promoció de
la ciutat. L’empresa Telnet Sistemas
2008, S.L. ha guanyat el concurs púbic i és la concessionària del servei.
Les condicions d’accés
Es pot navegar amb tiquets i promocions que facilita el comerç del
municipi que col·labora amb el projecte. Així mateix, els turistes que
passin per l’Oficina de Turisme del
Gaudí Centre, seran obsequiats amb
tiquets d’accés a Reus Wifi.

La regidoria de Promoció de Ciutat Montserrat Caelles, al costat del regidor de Noves
Tecnologies Marc Arza, en la presentació a la premsa de la nova xarxa wifi.

Mapa de cobertura wifi
L’Ajuntament de Reus ha posat a
disposició de l’operador espais
públics en règim de concessió, on
s’han instal·lats uns pals que indiquen la disponibilitat de wifi. Els
16 punts instal·lats en una primera fase són: Casal de Joves, Plaça
de la Llibertat amb c/Ample, Antic
Hospital (C/Sant Joan), C. Llovera amb pl. Prim, Raval de Jesús
amb carrer del Vent, Teatre Bar-
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trina, Ajuntament de Reus · Palau
Municipal, Antic Arxiu Històric (pl.
Castell), Museu Salvador Vilasecapl. Catalunya- Rv. Pallol, Ps. Del
Camp amb pl d’Evarist Fàbregas
(Pallol), Av. Del Carrilet amb Av.
Pere el Cerimoniós, Peixateries
Velles, Avinguda Sant Jordi, Estació d’autobusos, Pl. Baluard i Raval de Sant Pere i Robuster.
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La nova llei garantirà un equilibri
entre propietaris i llogaters
La consellera Meritxell Borràs confia que les bases d’aquesta legislació
estiguin enllestides durant el primer trimestre del 2017
Una llei que garanteixi l’equilibri
de drets i deures de propietaris i
arrendataris. És una de les prioritats de la futura llei catalana d’arrendaments urbans que prepara el
Govern. Recentment s’ha celebrat
la primera de les vuit reunions de
treball previstes -que coordina la
Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona-, i que han de definir els criteris
d’aquesta legislació. La consellera
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, va avançar que està previst que
el primer resultat d’aquestes trobades, que seria la base de la nova
llei, es tingui al primer trimestre del
2017.
Aquesta llei catalana ha de ser garantista pels dos actors principals,
segons Borràs, qui ha afegit que
només el 20% de les persones que
viuen de lloguer creuen que és interessant aquesta opció cosa que
significa que el 80% restant hi és
a desgrat, va apuntar la consellera.
Una situació que també es podria
traslladar a les persones que tenen
habitatges en propietat. Hem de
trobar el terme mig, va sentenciar
Borràs.
Participació
La trobada va comptar amb la participació de responsables de la
conselleria en l’àmbit d’habitatge
però també amb una representació
dels Col·legis d’Administradors de
Finques, Cambres de la Propietat,
promotors de la construcció, gestors d’habitatge social, plataformes
com la PAH o la PHD i també d’entitats financeres. Són trobades molt
tècniques en els que volem copsar
tots els punts de vista, assegura la
consellera.

Comerç en lloguer a Cambrils.

Tenint en compte, però,
que la Generalitat no té
actualment competències
en aquest àmbit, sí que es
vol treballar en un marc
legal més adequat, vàlid
per a un futur estat

Recentment s’ha celebrat
la primera de les vuit
reunions de treball
previstes -que coordina la
Càtedra d’Habitatge de la
Universitat Rovira i Virgili
(URV) de Tarragona-, i que
han de definir els criteris
d’aquesta legislació
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La idea, segons Meritxell Borràs, és
que el lloguer sigui plausible com
a alternativa real i interessant a la
propietat. Tenint en compte, però,
que la Generalitat no té actualment
competències en aquest àmbit, sí
que es vol treballar en un marc legal més adequat, vàlid per a un futur estat.
Agafem com a base el que està passant a Europa, a països com França,
Alemanya o Àustria, va explicar la
consellera, qui no descarta que si
aquest marc legal sigui una realitat,
pugui ser referent per altres països
del nostre entorn.
Durant les sessions del grup de treball es van abordar temes com els
drets dels propietaris i llogaters, els
règims d’obres, reparacions i despeses, les causes de suspensió de
contractes d’arrendament, la mediació i l’arbitratge, la gestió de la morositat o els increments de la renda,
entre d’altres.
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Ferrari Land evoluciona a bon
ritme per obrir el proper abril
Ara mateix les obres es troben al 65% d’execució i està previst que finalitzin
a finals d’any abans d’iniciar les probes per la seva posada en marxa
La construcció de Ferrari Land entra
en la recta final després que s’hagin completat els principals treballs
d’edificació i la tematització es trobi ja en una fase molt avançada.
Amb les obres al 65% d’execució,
es preveu que el nou parc temàtic
de PortAventura s’enllestirà a finals
d’any. La nova àrea dedicada al Cavallino Rampante manté la previsió
d’obertura pel 7 d’abril de l’any
vinent, coincidint amb l’inici de la
nova temporada. Després de realitzar una inversió propera als 100
MEUR, PortAventura estima que
amb Ferrari Land passarà de quatre
a cinc milions de visitants anuals.
El seu director general, Fernando Aldecoa, s’ha mostrat confiat que el
nou projecte els permetrà atreure
més visitants de països com Itàlia
i Alemanya.
Actualment, els esforços se centren
en la construcció del circuit de carreres o la zona de simuladors, mentre que pròximament començarà el
període de proves de l’accelerador
vertical de 112 metres d’alçada.
Amb una capacitat de 1.200 passatgers cada hora, l’atracció accelerarà
els cotxes de 0 a 180 km/h en cinc
segons, els elevarà fins als 112 metres d’altura per un dels braços de
la torre i, finalment, els farà caure
en picat per l’altra banda en un interval d’uns 30 segons. L’objectiu és

simular l’experiència d’un pilot de
la Fórmula 1 (F1), segons va explicar el pilot de proves de l’escuderia
italiana Marc Gené davant d’un dels
tres trens de què disposarà l’atracció.
La muntanya russa més alta d’Europa i la quarta del món serà la gran
atracció de Ferrari Land i oferirà una
força d’acceleració de 4.5g, un valor
que supera el dels monoplaces. “Els
visitants sentiran que l’estómac
se’ls tira cap a dins, que l’esquena
està molt comprimida i que el cos
pesa quatre vegades i mitja el seu

pes”, va il·lustrar Gené. Segons el
pilot d’F1, els 112 metres d’alçada
de l’atracció podrien generar “por
escènica”, alhora que permetran
gaudir d’unes vistes espectaculars.
Ferrari Land inclourà una reproducció d’edificis icònics de Maranello,
la ciutat que acull la seu de l’escuderia italiana. També referències
arquitectòniques de grans monuments emblemàtics com ara el Coliseu romà o el Campanile de San
Marco de Venècia, ja plenament visible a l’’skyline’ del parc. A la part
central del nou parc temàtic s’hi
ubicarà Ferrari Experience, un espai
del qual PortAventura no dóna detalls.
La nova àrea temàtica de PortAventura oferirà també un circuit d’automòbils elèctrics de 500 metres,
torres de rebot, simuladors, una
atracció infantil tipus ‘speedway’
i un espai on els visitants podran
competir en equips i provar l’experiència de canviar les rodes d’un F1
com si es tractés d’un autèntic ‘pit
stop’. També s’obriran punts de restauració, com una autèntica ‘trattoria’ italiana, i per tot el parc hi haurà
els elements decoratius de la marca
i vehicles.
El director general de PortAventura,
Fernando Aldecoa, va explicar que a
finals d’any s’iniciarà la comercialització de Ferrari Land.

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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La construcció del Palau d’Esports
de TGN manté el ritme previst
Ara mateix les obres es troben al 25% d’execució. Amb un pressupost de
15 milions d’euros donaran cabuda a 5.000 espectadors
La Consellera de Presidència, Neus
Munté, ha visitat recentment les
obres del Palau d’Esports a l’Anella
Mediterrània de Campclar, així com
les obres de construcció del nou
Complex Sant Jordi. La Consellera ha
estat rebuda a l’Ajuntament de Tarragona per l’alcalde i president del
Comitè Organitzador dels Jocs, Josep
Fèlix Ballesteros, i ha signat el llibre
d’honor al consistori.
L’alcalde i president del Comitè Organitzador dels Jocs, Josep Fèlix Ballesteros, ha agraït la visita de la visita de la consellera a Tarragona i ha
destacat el bon ritme de construcció
de les instal·lacions. Ballesteros també ha valorat la bona relació amb

el govern de la Generalitat “amb qui
sempre hem tingut una excel·lent
relació des del minut zero, sempre
hi ha hagut bona predisposició amb
Tarragona i amb el territori. Ens sentim ben acompanyats, no només en
les obres i infraestructures, sinó també en àmbit social, cultural i sanitari,
entre molts altres. Els Jocs Mediterranis és un projecte de país i estem
enormement il·lusionats de l’esforç
conjunt que va en la bona direcció.
Avui demostrem que és possible i
necessari que cooperem i treballem
plegats”.
Les obres del Palau d’Esports que
s’està construint a l’Anella Mediterrània de Campclar es troben ja al 25%
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d’execució i mantenen el calendari
previst. La Generalitat inverteix uns
15 MEUR en la construcció d’aquest
pavelló, amb capacitat per 5.000 espectadors.
El Palau d’Esports de Tarragona 2017
és un dels equipaments estrella dels
Jocs Mediterranis. Es construirà a
l’Anella Mediterrània del barri de
Camp Clar amb una capacitat per a
5.000 espectadors. Durant l’esdeveniment del 2017 acollirà la competició d’handbol. Més endavant, serà
un espai totalment equipat per acollir competicions de caire nacional i
internacional, a banda d’altres activitats que requereixin un aforament de
les seves característiques.
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Adjudicades les obres de reforma
del Pavelló Olimpic de Reus
La reforma d’aquest equipament de cara als Jocs Mediterranis l’executaran
les empreses Copisa, Coasa i Eiffage Intraestructuras
Reus i Lleure SA ha contractat, mitjançant adjudicació per concurs públic diverses obres, entre elles les
de remodelació del Pavelló Olímpic
Municipal de Reus. Les obres han
estat adjudicades a l’empresa Copisa Constructora Pirenaica SA, per
un import de 773.576,96 euros més
IVA, tenen un termini d’execució
previst de 16 setmanes i afectaran
als usos de vestidors i oficines de
la instal·lació; els usuaris en aquest
període podran mantenir l’activitat,
tant del gimnàs municipal com les
pistes de joc.
Pel que fa a l’actuació d’impermeabilització de les cobertes laterals de

l’equipament, l’empresa adjudicatària de l’execució és Construcciones
Asensio SL (COASA), per un import
de 97.752,78 euros més IVA. La
previsió d’inici de les obres és en
deu dies i l’execució es desenvoluparà en un termini de 10 setmanes.
Aquesta mateixa setmana també
s’han iniciat les obres d’adequació i reforma de l’Estadi Municipal
de Futbol, adjudicades a l’empresa
Eiffage Infraestructuras SA, per un
import de 539.482,50 euros més
IVA i un termini de 19,5 setmanes.
Les obres s’emmarquen en les inversions, per valor de 2,4 milions d’euros, que l’Ajuntament de Reus, a

través de l’empresa municipal Reus
Esport i Lleure SA, portar terme per
modernitzar les instal·lacions esportives i posar-les a punt per als Jocs
Mediterranis 2017.
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus van signar el passat
mes de juliol el 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.

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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ACTUALITAT GREMI

Nova reunió de coordinació entre
la regidoria d’Urbanisme i el Gremi
El president del Gremi de la Construcció, Gregori Salvat, acompanyat de
Pere Vinaixa, es troben amb el regidor d’Urbanisme Marc Arza
El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat, acompanyat pel vicepresident
de l’entitat Pere Vinaixa, es van reunir de nou a les municipals amb
el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marc Arza, que va estar acompanyat en tot moment del
màxim responsable tècnic de l’àrea,
Gabi Bosques. La reunió forma part
del seguit de trobades regulars
que el Gremi manté amb la regidoria d’Urbanisme de Reus per tal de
tractar diversos temes d’actualitat
que fan referència al sector.
A la trobada, Marc Arza va explicar
que en els propers mesos sortiran a
licitació una sèrie d’obres públiques
a Reus a les quals hi podran optar
les empreses del Gremi ja que la situació econòmica de l’Ajuntament
de Reus permet tirar endavant una
sèrie de projectes. Al mateix temps,
el regidor va animar a les empreses
petites a fer unions temporals per
poder participar en obres molt més
grans i ambicioses.
Arza va reiterar la seva disponibilitat a continuar treballant amb empreses del Gremi sempre que la llei
ho permeti ja que no es pot fer discriminació positiva cap a una empresa pel sol fet de ser de Reus o
de formar part del Gremi de la Construcció del Baix Camp. Per la seva
part, Gregori Salvat i Pere Vinaixa

Participants a la reunió entre el Gremi i la regidoria d’Urbanisme

El president del Gremi va
demanar al regidor una
nova ubicació pel Concurs
de Paletes que es farà el
2018 per tal que tingui
més visibilitat
van valorar positivament aquesta bona voluntat però van reiterar
al mateix temps la necessitat que
l’Ajuntament externalitzi algunes
obres o projectes que s’executen
amb personal de la casa.
Marc Arza també va assegurar que
s’està treballant per l’aprovació definitiva del POUM ja que els treballs

ja estan molt avançats, però encara
no hi ha cap data definitiva.
Nova ubicació
Al mateix temps, Salvat va exposar
la possibilitat de buscar una nova
ubicació al Concurs de Paletes per
la propera edició. Salvat considera
que el concurs no té una gran visibilitat al Passeig de Misericòrdia i
va demanar un lloc més cèntric.
El president del Gremi va demanar
la Plaça del Mercadal, fet que Arza
considera que és complicat ja que
el Mercadal es destina a Festes Majors i altra tipus d’esdeveniments.
En el seu lloc va suggerir la plaça
de la Llibertat, un espai central i
ben comunicat.

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

Nova estació de recàrrega ràpida
per a vehicles elèctrics a Reus
El conseller d’Empresa Jordi Baiget va inaugurar aquesta estació de superfície
situada a la plaça Llibertat. Pròximament n’hi haurà a la Riera de Miró
El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer, van inaugurar
el 21 de setembre l’estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics
ubicat a la plaça de la Llibertat. La
posada en funcionament d’aquest
punt, a mitjans de juliol, n’ha multiplicat el número d’usos. Fins ara
ja s’hi han fet 160 recàrregues, amb
la qual cosa la mitjana mensual ha
passat de les 30 al centenar, gràcies
a la reducció substancial del temps
de recàrrega a menys de 30 minuts.
Pròximament entrarà en servei el
segon punt de recàrrega ràpida,
instal·lat a l’àrea de zona blava de
la Riera de Miró. La incorporació de
les dues estacions de càrrega ràpida ha comportat una inversió total
de 71.000 euros, i ha comptat amb
una subvenció de 46.000 euros de
l’Institut Català de l’Energia i una de
15.000 euros del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
Reus és una ciutat adaptada a la
mobilitat elèctrica. Des de l’any
2014, la ciutat ha incorporat a través de l’empresa municipal Reus
Mobilitat i Serveis la infraestructura
de recàrrega elèctrica a tota la xarxa
d’aparcaments municipals i en algunes zones en superfície, de manera

L’activitat dels actuals
punts de recàrrega ha
crescut exponencialment,
ja que el 2014 van
efectuar 327 recàrregues,
el 2015 en van realitzar
1.999 i durant el 2016 ja
n’han fet 2.820

A
arnigreen

G

& 619 244 720

ATT

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

Paisatgisme & Jardineria

arnigreen.cat@gmail.com

que ofereix estacionament i recàrrega gratuïta als usuaris registrats.
Amb l’entrada en servei del punt
inaugurat recentment, Reus compta
un parc de 18 punts de recàrrega en
un total de 10 ubicacions diferents
—8 en pàrquings municipals i 2 en
superfície—, i que poden atendre
fins a 26 vehicles simultàniament.
L’activitat d’aquests punts de recàrrega ha crescut exponencialment,
ja que el 2014 van efectuar 327 recàrregues, el 2015 en van realitzar
1.999 i durant el 2016 ja n’han fet
2.820.

www.andamiostejeda.com

C/ Serè nº 4, urb. Planes del Puig
43392 Castellvell del Camp

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

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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ACTUALITAT REUS

Reus millora la puntuació al
certamen Viles Florides
La ciutat es va adherir l’any passat al programa que distingeix les ciutats
per la presència i qualitat de les de flors i vegetació als espais públics
La ciutat de Reus ha estat reconeguda per la seva política d’enjardinament i millora de l’espai urbà
que impulsa la regidoria de de Via
Pública de l’Ajuntament de Reus.
Hipòlit Monseny, regidor de l’àrea,
va recollir el guardó el 16 de setembre a Olot, en el marc de la Gala
Flors d’Honor 2016 que va tenir lloc
a Olot, i en el qual es lliuren els reconeixements anuals del moviment
Viles Florides. L’acte va ser presidit
per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret.
La ciutat ha millorat el seu posicionament, ja que ha obtingut tres
flors d’honor en la segona convoca-

tòria que es presenta. La ciutat es
va adherir l’any passat al programa
que distingeix les ciutats per la presència i qualitat de les plantacions
de flors i vegetació als seus espais
públics. En la primera convocatòria
va obtenir dues flors d’honor.
Benestar de la ciutadania
Hipòlit Monseny, regidor de Via
Pública, afirma que «la jardineria
contribueix al benestar de la ciutadania- És una satisfacció que ens
reconeguin l’esforç que fem des de
l’Ajuntament per millorar la qualitat
de vida de la gent i la imatge de la
ciutat amb parcs, intervencions florals i de jardineria de qualitat».

Viles Florides, és un moviment impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya
per a fomentar la millora de l’espai verds a tots els nivells, des de
les grans infraestructures públiques
o privades fins als espais d’àmbit
particular, com escoles, casals, centres cívics, comerços, restaurants,
jardins i balcons domèstics. La idea,
similar al concurs Villes et Villages
Fleuris que se celebra a França és
atorgar un distintiu, la Flor d’Honor,
a aquells municipis que destaquin
pel seu compromís amb els espais
verds, la cura del medi ambient a
través dels espais enjardinats i la
millora de l’espai urbà.

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

22

agost-setembre 2016

ACTUALITAT BAIX CAMP

Cambrils posa en marxa la
finestreta única empresarial
Es tracta d’un model integrat d’atenció que permet a l’empresariat realitzar
moltes de les seves gestions administratives i tràmits des d’un únic punt
Cambrils ja ha estrenat el FUE, la
Finestreta Única Empresarial. L’objectiu d’aquest sistema és aconseguir que empreses, emprenedors i
intermediaris tinguin un únic punt
d’atenció en la seva relació amb
l’administració.
Es tracta doncs, d’un model de relació integrat d’atenció que permet
a l’empresariat poder realitzar les
seves gestions administratives i tràmits, independentment de qui en
sigui l’ens responsable.
S’hi pot accedir des de la seu electrònica de Cambrils o l’adreça habilitada o mitjançant adreça específica
creada com a Finestreta Única Em-

presarial (FUE) http://www.cambrils.
cat/fue. Des d’aquest espai propi, es
pot accedir a la informació, tràmits i
serveis que les diverses administracions tenen actualment unificats en
aquest portal electrònic.
En concret, la utilització de la Finestreta Única Empresarial permet
efectuar de manera telemàtica les
següents accions: identificar a la
persona o el seu representant mitjançant la seva signatura electrònica; emplenar telemàticament les dades específiques de l’activitat i/o de
l’establiment; obtenir immediatament l’autoliquidació pel pagament
a qualsevol entitat col·laboradora;
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presentar al registre telemàtic la
instància i l’autoliquidació associada i facilitar la tramitació pel servei
d’activitats.
Dues possibilitats
A l’hora d’implementar el sistema
de FUE al municipi hi havia dues
possibilitats: adherir-se al sistema
de fitxes i formularis del Consorci AOC o desenvolupar un sistema
propi. En el cas de Cambrils, s’ha
optat per la segona opció atès que
comporta com a principal avantatge
el fet d’estar integrat en el sistema
de gestió municipal i això facilita
encara més la tramitació.
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ARQUITECTURA

Sistema inèdit per bastir les torres
centrals de la Sagrada Família
L’arquitecte del temple, Jordi Faulí, confia enllestir-les l’any 2022 i culminar
la intervenció arquitectònica a la basílica d’Antoni Gaudí el 2026
La Sagrada Família ja encara els
treballs de construcció de les sis
torres centrals del temple, un repte arquitectònic pel qual ha calgut
idear el sistema gairebé inèdit de
la pedra posttensada, és a dir, panells tensats amb barres d’acer que
s’aniran disposant un sobre l’altre.
Les torres començaran a aixecar-se
ja, i es faran ben visibles a partir
del 2018. L’any 2020 la construcció
hauria d’estar enllestida fins els pinacles, el darrer tram parabòlic, i,
si es compleixen els càlculs, estaran
acabades entre el 2021 i el 2022.
L’arquitecte director de la basílica,
Jordi Faulí, ha indicat que un cop
alçades les torres de Jesucrist, de la
Mare de Déu i dels quatre evangelistes, la intervenció arquitectònica
entrarà en la darrera fase, que es
vol culminar el 2026.
Per al projecte de la construcció de
les sis torres centrals ha calgut idear un sistema pràcticament desconegut fins al moment. Es tracta de
la pedra posttensada, un sistema
de panells de pedra tensats amb
barres d’acer que permet mantenir
la pedra com a material constructiu i estructural de forma segura,
seguint les pautes d’Antoni Gaudí.
El sistema de la pedra posttensada
fa que la torre sigui més resistent i
que, per tant, pugui ser més prima i
lleugera, malgrat que complirà totes
les mesures legals de seguretat per
resistir vents i terratrèmols.
Panells diferents
El nombre i la mida dels panells
és diferent per a cada torre, i això
fa que pesin entre 1 i 24 tones. La
més alta, la torre de Jesucrist, tindrà
24 nivells de panells. Sumant-hi la
gran creu de 15 metres d’alçada que
la coronarà, la torre s’alçarà fins als

Es tracta de la pedra
posttensada, un sistema
de panells de pedra
tensats amb barres d’acer
que permet mantenir la
pedra com a material
constructiu i estructural de
forma segura, seguint les
pautes d’Antoni Gaudí
172,5 metres, just per sota de l’alçada de la muntanya de Montjuïc,
com volia Gaudí. El nucli de la torre
tindrà una escala de cargol i un ascensor que conduiran a la creu.
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La torre de la Mare de
Déu, ubicada sobre
l’absis i darrere de la
de Jesús, farà gairebé
140 metres d’alçada
i envoltarà i cobrirà
el gran hiperboloide
que dóna llum a l’altar. Aquesta és la torre
que s’aixecarà abans, i
l’any 2018 ja serà ben
visible amb 13 nivells
de panells, mentre que
la de Jesucrist tot just
en tindrà aleshores 3, i
8 les quatre torres dels
evangelistes. Aquestes
quatre torres faran 135
metres d’alçada d’aquí
quatre anys i actualment ja en fan 76.
Les torres centrals són
un dels grans reptes
de l’equip arquitectònic que està intervenint al centre, i que
ja ha executat el 70%
de les obres. De fet, en acabar les
torres (el 2022 si es compleixen els
càlculs) només quedaran quatre
anys més d’obres (intervencions a
la Façana de la Glòria, construcció
de la Sagristia de llevant, o el claustre i una petita capella a l’absis de
la façana que dóna al carrer Provença). Així doncs, la Sagrada Família
estaria acabada arquitectònicament
l’any 2026. Això, és clar, sempre
que el temple disposi dels 25 milions d’euros anuals necessaris per
mantenir aquest ritme constructiu i
que provenen bàsicament dels milions de visitants, segons ha detallat
Faulí. Després s’hauran d’acabar detalls artístics i escultòrics d’algunes
zones de l’edifici.
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HOMENATGE
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El retrat de Jaume
Gil Aluja s’incorpora
a la Galeria de fills
il·lustres de Reus
Nascut a Reus el 1936, el prestigiós
economista és considerat el pare de
la Teoria de la Incertesa

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

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va president el passat 15 de setembre la descoberta del retrat de l’economista Jaume Gil Aluja a la Galeria de fills il·lustres de
l’ajuntament de Reus. La descoberta del quadre, obra
de l’artista Joan Rifà, va comptar amb la presència de
Gil Aluja, d’altres membres del govern i la corporació
municipal, així com del degà de la Facultat d’Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili,
Antoni Terceño.
Jaume Gil Aluja (Reus, 25 de setembre de 1936), és
considerat el pare de la Teoria de la incertesa per
al desenvolupament de les lògiques multivalents en
l’àmbit econòmic i de gestió. És expert en lógica difusa, que defineix com la forma ideal de tractar la
predicció i el futur.
Ha treballat durant 30 anys en la teoria dels conjunts
borrosos i des del 1986 treballa en l’aplicació d’aquestos a la gestió d’empreses.És doctor en Ciències Polítiques i Econòmiques per la Universitat de Barcelona;
universitat de la qual ha sigut catedràtic d’Economia
Financera. Jaume Gil Aluja és acadèmic de 12 acadèmies científiques, Doctor Honoris Causa de 29 universitats, i ha rebut un elevat nombre de distincions
internacionals.
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EMPRESES

Obren la convocatoria a una nova
edició dels premis ReusEmpresa
Fins el 4 de novembre està oberta la inscripció dels guardons que premiaran
els tres millors projectes de creació d’empresa al Camp de Tarragona
La setmana vinent s’obrirà el període d’inscripció als Premis ReusEmpresa que premiaran els tres millors
projectes de creació d’empresa a
la demarcació de Tarragona, per
tal de «donar un impuls als nous
emprenedors i premiar els projectes
més innovadors del territori», en
paraules del regidor de Promoció
Econòmica, Marc Arza. El termini per
presentar sol·licitud estarà obert
fins al 4 de novembre i la dotació
econòmica es manté en 3.000€,
2.000€ i 1.000€ per al primer, segon i tercer classificat, respectivament. A més, els premiats podran
gravar un vídeo de presentació de
la seva empresa per a promocionar-la a través de les xarxes socials.
Un any més, els premiats tindran un
descompte del 50% si s’instal·len
als vivers de REDESSA i Tecnoredessa de Reus, Conca Activa de Montblanc o la Ribera de Flix. Tots els
inscrits podran participar en el curs
de formació gratuït que els servirà
per fer el pla de negoci de la seva
empresa i que ofereix la Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la
Creació d’Empreses de la URV.
D’altra banda, l’Ajuntament de
Reus amb la col·laboració de la
plataforma URV Emprèn també posa
a disposició de tots els participants

Un any més, els premiats
tindran un descompte
del 50% si s’instal·len
als vivers de REDESSA i
Tecnoredessa de Reus,
Conca Activa de Montblanc
o la Ribera de Flix

un curs de pla d›empresa gratuït que
impartirà la Càtedra URV-Empresa,
sobre el Foment de l’Emprenedoria
i la Creació d›Empreses. El curs, és
opcional i es realitzarà del 3 al 21
d›octubre a la Facultat d’Econòmiques i Empresarials de Reus. Un cop
finalitzat, fins al 28 d›octubre, es
posarà a disposició dels inscrits un
grup de professors de la URV que
juntament amb els professionals de
REDESSA, la UOC, la Cambra Oficial de Comerç de Reus, FAMIPRA SL
i SECOT DE REUS, oferiran tutoria
personalitzada per resoldre els dubtes que puguin sorgir en la redacció
del pla d›empresa. A l›hora de valorar els projectes es tindrà en compte el perfil i idoneïtat de l’equip
emprenedor, el grau de definició i
maduració del projecte, la viabilitat
tècnica, econòmica i financera, la
coherència amb el mercat i la viabilitat comercial, el grau d’innovació i d’originalitat dins d’un sector
tradicional, la generació d’ocupació
i que el projecte no hagi percebut
anteriorment cap altre premi.
El lliurament de premis i diplomes
es farà durant la Jornada d’Emprenedoria que es realitzarà el dia 29
de novembre a les instal·lacions de
firaReus de l'edifici Tecnoparc.

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

_
_
EXPRO _
HABITATGE
FIRA IMMOBILIÀRIA
DE LA COSTA DAURADA

DEL 8 AL 12
D’OCTUBRE
Fotografia cedida
pel Patronat de Turisme
de Cambrils
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