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Recta final per
la Sagrada Família
Les obres de construcció del temple de la Sagrada Família, la gran obra de l’arquitecte
Antoni Gaudí sembla que comencen a veure el final del camí després de més d’un segle
des del seu inici. Ara es parla d’una dècada. Aquest és el termini que els responsables de
la construcció de la Sagrada Família s’han marcat per enllestir la gran obra de l’arquitecte
del Baix Camp. Si es compleixen els terminis l’obra podria enllestir-se al voltant del 2026,
just un segle després de la mort de l’arquitecte. Ara mateix s’han començat a aixecar les
sis torres centrals, que 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, va explicar fa uns dies 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. Com sempre, l’obra no ha estat exempta de polèmica i fa uns dies
un regidor de l’Ajuntament de Barcelona la va titllar de mona de Pasqua gegant. Esperem
que tothom tingui respecte cap a aquesta gran obra que s’ha convertit en un dels símbols
de la capital catalana i del nostre país en general. Des de la ciutat de Reus i des del Gremi
de la Construcció del Baix Camp esperem que aquesta obra no pateixi nous entrebancs i
ben aviat la puguem veure llesta tal i com Gaudí la va plantejar.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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Les obres de la Sagrada Família
podrien estar llestes en 10 anys
La Junta Constructora del temple d’Antoni Gaudí assegura que l’any 2026
podria materialitzar-se el gran projecte de l’arquitecte del Baix Camp
Una dècada. Aquest és el termini
que els responsables de la construcció de la Sagrada Família s’han
marcat per enllestir la gran obra de
l’arquitecte del Baix Camp. Si es
compleixen els terminis l’obra podria enllestir-se al voltant del 2026.
Ara mateix s’han començat a aixecar

les sis torres centrals, que 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,
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va explicar fa uns dies 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

ACTUALITAT

Dues imatges actutal de la construcció de les noves torres de la Sagrada Família d’Antoni Gaudí, que podria estar llesta en una dècada si es compleixen els terminis. Foto:
Cedida Sagrada Família.

idear un sistema constructiu 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 forts
i terratrèmols.
Les torres centrals són un dels
grans reptes de l’equip arquitectònic que està intervenint al centre,

La Sagrada Família
estaria acabada
arquitectònicament l’any
2026 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

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
d’aquí a una dècada
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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.
Actualment el temple té 8 torres
acabades, i les més altes són les
torres centrals de la façana de la
Passió, de 112 metres. A banda dels
treballs a les torres, el temple ha
enllestit darrerament la sagristia de
ponent (es pot visitar des de l’any

ACTUALITAT

A la part superior, imatge àrea de la construcció de la Sagrada Família. A baix, imatge inèdita d’Antoni Gaudí.

passat), també el pòrtic superior de
la façana de la Passió (resta pendent la col·locació de la creu i altres
escultures), les cantories de l’interior de la basílica, els vitralls superiors de l’absis i, més recentment,
l’escala de la banda del Naixement.
A més, el passat mes de desembre
es va col·locar la darrera porta del
Naixement, la corresponent al portal
de l’Esperança, de l’escultor Etsuro
Sotoo. Per últim, s’està fent l’estudi
per restaurar en un futur la façana del Naixement, la primera acabada, l’any 1930. Sobre la façana
de la Glòria, la més endarrerida de
les tres, s’abordarà després de les
torres, ja que és per on actualment
entren els materials de construcció.

hagués considerat fa uns dies la Sagrada Família com una pseudoobra
de Gaudí, una gran farsa i una mena
de mona de Pasqua gegant. En un

L’oratori de Sant
Joan de Gràcia,
podria ser una
obra de Gaudí
La capella del Santíssim Sagrament de l’església de Sant Joan
de Gràcia, a la plaça de la Virreina, és obra de Gaudí. Així ho va
defensar el biògraf i expert en la
seva obra Josep Maria Tarragona,
que va presentarr els detalls de
la troballa en el Segon Congrés
Mundial sobre Gaudí, a l’Edifici
Històric de la UB. Fins ara, l’oratori s’atribuïa a Francesc Berenguer, col·laborador de Gaudí. L’ús
del trencadís a les cúpules, la cal·
ligrafia de les inscripcions, l’elevació del tabernacle o les columnes de l’altar són les pistes que
condueixen a Tarragona a atribuir
Gaudí l’autoria, segons va avançar el rotatiu ‘El Periódico’.

Mona de Pasqua gegant
La Junta Constructora de la Sagrada
Família ha remarcat que l’obra es
pot acabar sense generar cap afectació més enllà de l’espai que ara
ocupa després que el regidor d’Arquitectura de l’Ajuntament de Barcelona, el socialista Daniel Mòdol,
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ACTUALITAT

Sobre la façana de la
Glòria, la més endarrerida
de les tres, s’abordarà
després de les torres, ja
que és per on actualment
entren els materials de
construcció

comunicat, la Junta Constructora va
afegir que la intenció és finalitzar
les obres el 2026 amb la construcció de tot el que és necessari dins
del recinte.
La Junta Constructora de la basílica
va explicar en la nota que els fonaments de la façana de la Glòria, al
carrer Mallorca, ja estan fets i, per
tant, segons apunta no és necessari enderrocar res per avançar en la
construcció i per acabar el temple.
Hi ha vuit pilars construïts, per tant,
la façana es pot acabar, assenyala.
La Junta Constructora afirma que té
com a objectiu prioritari la construcció del temple de la Sagrada Família d’acord amb el projecte que va
dissenyar Gaudí i reitera que el disseny i la construcció segueixen de
manera escrupolosa les directrius
que l’artista va deixar escrites, dibuixades o en models. Afegeix que
les solucions tècniques han evolucionat tant en l’àrea constructiva com
en l’arquitectònica i que aquesta
evolució permet ara noves vies de
solució als diferents reptes plantejats.

S’exposen imatges inèdites sobre Gaudí
En aquest mateix congrés, l’investigador figuerenc Xavier Jové,
juntament amb els forenses Narcís
Bardalet i María José Adserías, van
presentar algunes imatges inèdites de l’artista, com ara una foto
de joventut a la Rambla de Barcelona o una imatge d’una torre de
la Sagrada Família acabada amb
una extraordinària cúpula geomètrica que hauria format part de la
façana del Naixement i que segurament Gaudí va descartar.
Els eixos de la trobada son el
Parc Güell i la torre Bellesguard,

però també es van visualitzar els
primers treballs endegats per la
Càtedra UB - Antoni Gaudí, que
mostren la col·laboració del centre
universitari i The Gaudí Research
Institute en la consolidació de la
recerca i la difusió de l’obra de
l’artista.
En el marc d’aquesta cimera internacional, es va poder veure al
vestíbul de l’Edifici Històric una
exposició de dotze fotografies del
terrat de la Pedrera fetes pel fotoperiodista Manel Armengol i impreses en gran format.

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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L’optimista

Gràcies per fer-ho possible
Josep Baiges és periodista

i somrient a cada instant.
Gràcies, per tant, a tots els que vau fer possible la
vetllada inoblidable a Cal Massó. Genial la participació del Fito Luri posant la banda sonora. I les veus

El mes de juliol de l’any passat, just després de rebre
la segona sessió de quimioteràpia, vaig decidir començar el projecte que ha cristal·litzat en el ‘Creu-me és
possible’. Recordo com si fos ara quan vaig enviar els
primers correus cercant la
complicitat dels diversos
escriptors. A Reus la temperatura s’havia disparat
i la meva dona m’havia
comprat un ventilador
enorme per poder apaivagar els efectes d’aquella
calorada. Em vaig posar
davant de l’ordinador i
vaig enviar una sèrie de
correus electrònics
a
bons periodistes que -a
més- són bons amics.
Tots els missatges començaven amb el mateix
encapçalament: “M’atreveixo a contactar amb tu
per fer-te una proposta
vinculada a una acció solidària que he engegat.” I
a continuació detallava el
perquè de tot plegat.
D’aquell primer enviament han passat 14 mesos que han servit per recollir
una trentena de textos i elaborar un projecte editorial
sota el segell de qualitat de Cossetània edicions. Ahir
el presentàvem a Cal Massó. I la sorpresa va ser majúscula al descobrir la gernació que es va congregar a
les antigues destil·leries del carrer Pròsper de Bofarull.
Un bé de Déu de bons amics que van voler sumar-se
a un projecte que no tindria raó de ser sense l’aposta
de Cossetània, el patrocini entusiasta (i indispensable) de Vermuts Miró i la simpatia de la Lliga Contra
el Càncer amb el projecte. Però res de tot això seria
possible sense l’aportació desinteressada que han fet
els periodistes que s’han sumat a la iniciativa. Ells són
els autèntics artífexs d’aquest èxit. I el que han fet és
molt gran. Ahir vaig ser molt feliç al corroborar com
podem ajudar a moltes persones que lluiten contra el
Càncer. I fer-ho de manera positiva, abraçant a la vida

d’aquests dos artistassos com són l’Helena Tarragó i
el Jordi Salvadó llegint els textos del Creu-me. A l’Isaac
Albesa per cedir-nos cal Massó en una prova de resistència de l’espai atenent que no hi cabia ni una agulla.
Als amics de Cal Sendra que van oferir un assortiment
fantàstic de croquetes que va generar autèntics estralls gastronòmics. I gràcies a tots els que vau voler
acompanyar-nos sumant en benefici del gran objectiu
de la campanya. A l’acte es van exhaurir els llibres que
teníem per vendre. Amb això ja està tot dit.
En definitiva, una vetllada inoblidable al Món de Reus
que demostra, una vegada més, que el millor d’aquesta Ciutat és la seva gent. I en el cas que ens ocupa,
el personal mèdic i assistencial del servei d’oncologia
de l’hospital Sant Joan de Reus, el nostre hospital. Ells
són els veritables àngels d’aquesta història. Gràcies
per fer-ho possible.
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ACTUALITAT SECTOR

Segueix creixent en un 0’9% les
hipoteques sobre habitatges
També el capital prestat a Catalunya el juliol ha patit un increment d’un
2,5% en relació amb el mateix període de l’any passat
El nombre d’hipoteques sobre habitatges registrades a Catalunya ha
assolit les 3.432 unitats durant el
mes de juliol, el que representa un
creixement del 0,9% interanual, segons va informar fa uns dies l’Institut Nacional d’Estadística espanyol
(INE).
A nivell mensual, en canvi, el nombre
d’hipoteques sobre habitatges registrades cau un 17,5% en relació al
mes de juny. Segons l’INE, el capital
prestat per aquestes hipoteques ha
ascendit als 430,3 milions d’euros,
el que representa un creixement del
2,5% interanual, però és un -23,1%
inferior al que es va registrar durant
el mes de juny. El nombre d’hipoteques sobre habitatges al conjunt de
l’Estat al juliol ha estat de 18.706,
un 14,9% menys que en el mateix
mes de 2015 i un 26% menys que al
juny. El capital prestat ascendeix als
2.161,3 milions d’euros, un 24,0%
menys a nivell mensual i un 6,3%
menys a nivell interanual.
Al conjunt de l’estat espanyol, s’han
constituït 27.592 hipoteques sobre
finques (rústiques i urbanes), segons les dades de l’INE, amb un
capital total que arriba als 4,212,5
milions d’euros. Sobre les finques
urbanes, s’han constituït 18.706 hipoteques sobre habitatges (per un
import total de 2.161 milions d’euros), 571 préstecs immobiliaris so-

Els pisos en venta segueixen creixent al nostre país.

L’import mitjà de les
hipoteques a Catalunya
és de 125.368 euros i, al
conjunt de l’Estat, se situa
en els 115.540 euros
bre solars (per un import de 466,9
milions d’euros) i 7.248 hipoteques
sobre altres finques urbanes (per un
import de 1.404,7 milions d’euros).
Import mitjà
L’import mitjà d’aquestes hipoteques a Catalunya s’ha situat en els

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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125.368 euros i, al conjunt de l’Estat, en els 115.540 euros. En total,
s’han constituït 4.553 hipoteques
sobre finques (rústiques i urbanes)
a Catalunya, amb un capital total
que arriba als 772,4 milions d’euros.
Sobre les finques urbanes, s’han
constituït 3.432 hipoteques sobre
habitatges (per un import total de
430,3 milions d’euros), 66 préstecs
immobiliaris sobre solars (per un
import de 23,9 milions d’euros) i
986 hipoteques sobre altres finques
urbanes (per un import de 305 milions d’euros).

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

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

93
221 33 53
#yoinnovoenconstruccion

catalunya.fundacionlaboral.org
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ACTUALITAT SECTOR

Nova davallada de la inversió de
les administracions en obra pública
La licitació d’obres a Catalunya baixa un 6% entre gener i setembre fins als
829,4 milions d’euros, segons la Cambra de Contractistes
La licitació oficial d’obres a Catalunya ha baixat un 6% entre gener i setembre d’aquest 2016 fins
als 829,4 milions d’euros, segons
la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres. Aquesta caiguda es deu a
la manca de licitació de les administracions públiques, que, segons
assenyala la Cambra, impedeix crear i mantenir les infraestructures i
els equipaments necessaris per a
la competitivitat de les empreses i
la qualitat de vida dels ciutadans.
Per administracions, la Generalitat
ha experimentat la disminució més
significativa en la licitació amb una
caiguda del 21% fins als 198,7 milions d’euros licitats durant els nou
primers mesos, seguida dels ajuntaments que ha retrocedit un 11%
-390,6 milions d’euros licitats- mentre que l’administració de l’Estat ha
augmentat la inversió un 25%.
Segons detalla la Cambra Oficial de
Contractistes d’Obres, l’impuls del
tercer trimestre ha permès recuperar part del terreny perdut durant
els dos primers, que auguraven un
any dolent pel sector després d’una
caiguda de la licitació del 23% i del
38% de variació interanual. La Cambra recorda que després de la incipient recuperació del 2013 i 2014,
l’any passat la licitació (1.157,9 milions d’euros) va patir un retrocés
del 34% i, respecte el 2008 (8.064,7

Imatge de la construcció de dos tunels a l’Autovia A7.

La Generalitat ha
experimentat la
disminució més gran en la
licitació amb una caiguda
del 21% fins als 198,7
milions d’euros els nou
primers mesos
milions d’euros) del 86%.
Per administracions, la Generalitat ha experimentat la disminució
més significativa en la licitació,
amb una caiguda del 21% (198,7
milions d’euros licitats de gener a
setembre), seguida de l’administra-

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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ció local, que ha retrocedit un 11%,
essent però el nivell administratiu
més actiu amb 390,6 milions. En
canvi, l’administració de l’Estat ha
augmentat la inversió un 25% fins
als 240,2 milions d’euros, dels
quals 138,2 provenen d’ens amb ingressos propis, com les autoritats
portuàries de Barcelona i Tarragona,
Aena, Renfe o Correus.
Pel que fa als serveis licitats que
són d’interès pels grups d’empreses
constructores, la licitació ha avançat un 30% (446,5 milions d’euros),
impulsada pels ajuntaments, que
l’han incrementada en un 42%, i la
Generalitat, amb un augment del
35%. Per contra, l’administració estatal l’ha reduït en un 23%.

OCUPACIÓ

L’atur a Tarragona creix al mes
de setembre en 2.469 persones
El final de la temporada turística és la causa principal d’aquest increment
que situa la xifra total d’aturats en 52.645 persones
La comarques de Tarragona han
tancat el mes de setembre amb
2.469 aturats més que en començar
el mes, coincidint amb la finalització de molts contractes de treball
vinculats a la campanya turística.
Aquesta xifra suposa un increment
del 4,92%, de manera que ara hi
ha apuntats a les llistes de l’atur
52.645 persones, segons les dades
que ha fet públiques el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social. El
percentatge de creixement és molt
superior a la mitjana catalana, que
ha estat de l’1,27% però es troba
per sota, per exemple, dels que
s’han registrat a les comarques gi160426 AF Prensa Reus 180x128.pdf

El percentatge de
creixement és molt
superior a la mitjana
catalana, que ha estat
de l’1,27% però es troba
per sota dels que s’han
registrat a Girona (7%) i
de Lleida (5,18%)

1

ronines (7%) i de Lleida (5,18%). El
nombre de persones registrades a
les llistes del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) aquest mes de setembre s’ha situat en 451.081 per26/4/16

13:19

Els treballadors guanyen
en salut i el negoci, en
tota la resta.
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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.
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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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sones. Això representa que l’atur
registrat ha augmentat en 5.641
persones al setembre, l’equivalent
a un increment de l’1,27%, després
de l’augment de la desocupació que
també es va produir a l’agost.
En termes anuals, la desocupació es
manté a la baixa des de fa 39 mesos seguits i s’ha reduït en 62.106
aturats durant el setembre (l’equivalent a un descens del 12,10% en
relació amb el mateix mes de 2015).
A l’estat espanyol, els aturats registrats sumen 3.720.297 persones,
el que representa un augment de
22.801 desocupats més durant el
setembre (+0,62%).
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ACTUALITAT SECTOR

El Barcelona Meeting
Point coincideix amb
una onada d’optimisme
312 empreses de 15 països van participar en
aquest certamen amb més de 33.000 visitants
El saló immobiliari Barcelona Meeting Point va tancar les portes de
la seva 20a edició amb 33.382 visitants en el Saló dedicat al públic,
i 10.211 en el professional, unes
xifres que, segons els organitzadors conviden a l’optimisme en el
sector. Jordi Cornet, delegat especial de l’Estat en el Consorci de la
Zona Franca, va destacar l’augment
de l’activitat comercial i el bon mo-

ment pel qual passa el sector immobiliari, ja que Espanya és el novè
país mundial i el tercer en inversió
estrangera, segons un comunicat
de premsa. Cornet va afirmar que
aquest any s’han fet més contactes
i més vendes que en anys anteriors, tot i que no s’han donat xifres
concretes. Enguany hi han participat en aquest salí immobiliari 312
empreses de 15 països, i 40 fons
d’inversió internacionals. La propera edició del Saló se celebrarà del
25 al 29 d’octubre de 2017.
Durant la celebració del saló el director general de la immobiliària Engel
& Völkers, Joan-Galo Macià, va explicar que el sector immobiliari s’està

recuperant a Catalunya i al conjunt
de l’Estat i va posar d’exemple que
la seva firma espera incrementar en
un 40% les vendes aquest 2016. El
creixement de l’economia espanyola, la reducció de l’atur, el sanejament del sector bancari i els tipus
baixos de l’euríbor són alguns dels
factors que Macià va citar davant la
premsa per defensar “l’optimisme”
que viu actualment el sector immobiliari sobre la
recuperació de
les vendes i la
superació de la
crisi dels darrers anys.
Per la seva banda, Jordi Cornet
va afegir que
“les perspectives a curt i mig
termini per al
sector immobiliari
espanyol
són molt positives perquè l’habitatge, en aquests moments, representa una de les millors opcions per a
l’inversor a causa que els interessos
estan baixos i els fons monetaris
ofereixen rendiments negatius”.
El BMP 2016 va acollir també la
tercera edició del Barcelona Funds
Meeting, un programa especial que
va reunir als principals fons d’inversió internacionals del 19 al 21
d’octubre. Es tracta d’un certamen
que ha inclòs sessions plenàries i
reunions privades entre empreses
líders del sector immobiliari espanyol i presidents i consellers delegats dels principals fons d’inversió
internacionals.
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- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- TANQUES
- MANTENIMENTS
- PROJECTES PERSONALITZATS
- TALL I PLEGAT DE XAPA

WWW.RUEDACM.ES
info@ruedacm.es
Pol. Ind. Agroreus C/ Cornudella de
Montsant, 35 43206 REUS
Tel. 618287069 Tel./Fax 977327009

ARQUITECTURA

Comença la tramitació de la llei
d’arquitectura de Catalunya
Posa en valor l’interès públic d’aquesta disciplina, n’assegura la preservació
i la distingeix com a instrument per garantir el benestar de les persones
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presentat recentment al Parlament de Catalunya
el Projecte de llei de l’arquitectura,
que comença així el seu tràmit a la
Cambra. El text posa en valor l’interès públic d’aquesta disciplina,
n’assegura la preservació com a patrimoni cultural i social, i la distingeix com a instrument fonamental
per garantir el benestar de les persones. Un cop aprovada la Llei, serà
la primera de tot l’Estat d’aquestes
característiques i la segona d’Europa, després del text legislatiu en el
qual treballa França.
El Govern ha impulsat aquesta nova
legislació seguint les diverses resolucions i recomanacions de la Unió
Europea que aconsellen fomentar
la qualitat arquitectònica i destacar
el valor afegit que aporta el sector,
tant des del vessant econòmic com
cultural. Es tracta d’una Llei que no
incideix en l’ordenació de l’edificació
ni en les competències professionals
dels diversos col·lectius implicats,
atès que aquests aspectes tenen els
seus propis marcs normatius. Aspira,
en canvi, a vetllar per la qualitat de
tots aquells espais on es desenvolupa l’activitat humana. Tal com va
explicar el conseller,“no és la llei dels
arquitectes, sinó de l’arquitectura” i,

El Govern ha impulsat
aquesta nova
legislació seguint les
diverses resolucions i
recomanacions de la Unió
Europea que aconsellen
fomentar la qualitat
arquitectònica i destacar
el valor afegit que aporta
el sector, tant des del
vessant econòmic com
cultural

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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com a tal, “vol ser inclusiva”.
La qualitat, prioritària
Rull va justificar la necessitat
d’aquesta Llei recordant que “els
darrers anys s’ha donat una creixent
priorització de les qüestions econòmiques, materials i normatives de
l’edificació a l’hora de valorar les propostes arquitectòniques”. Es tracta
de “mecanismes que prioritzen els resultats a curt termini, massa allunyats
del bé comú”, va denunciar. Aquesta
Llei “vol capgirar l’actual situació, fent
prevaldre els criteris qualitatius, la dimensió cultural i les consideracions
mediambientals”, va enunciar.

INFRAESTRUCTURES

Front comú de les institucions per
reclamar el traspàs de Rodalies
L’acte va reunir les principals administracions del país per denunciar la
situació del servei ferroviari i reclamar de nou solucions a Madrid
El president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, va encapçalar un acte
amb el món local, econòmic, polític,
institucional i civil del país per reclamar el traspàs íntegre del servei
de Rodalies al Govern de la Generalitat. “És el moment de dir prou”, va
dir el cap de l’Executiu, “de queixarnos, però de dir que hem passar
a l’acció com a país junts, perquè
tenim raó, perquè tenim dret a ferho, perquè els nostres ciutadans
exigeixen que ho fem i perquè
estem preparats”, perquè “ja no
és una qüestió de puntualitat, sinó
que és una qüestió de dignitat”.
Més de 300 persones van participar
a l’acte, que es va fer al Saló de
Sant Jordi del Palau de la Generalitat A Barceona i al qual van intervenir també el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el president de la Federació de Municipis
de Catalunya, Xavier Amor, i el vicepresident de l’Associació Catalana
de Municipis, Josep Caparrós.
Durant la seva intervenció, el president de la Generalitat Carles
Puigdemont va advertir que “no
serem més pacients ni comprensius
amb els incompliments” del govern
espanyol i d’Adif en relació amb les
inversions a la xarxa ferroviària de

Imatge dels alcaldes del país i també de bona part de la situació socioeconòmica del
país, que van reclamar el traspàs de Rodalies i Regionals.

Rodalia i Regionals de Catalunya,
perquè amb la deixadesa de l’Estat “els nostres municipis i les nostres empreses perden competitivitat
i oportunitats”. “A cada incompliment li correspondrà una resposta;
algunes judicials, altres polítiques
i altres potser de ciutadanes”, perquè “no podem continuar així”, va
avisar.
Segons el cap de Govern, “hem
d’actuar en defensa dels nostres
interessos davant la justícia”, a
qui “hem d’exigir celeritat, inde-

endesa.com

pendència i defensa del bé comú”,
exhibir “unitat fins a aconseguir els
objectius finals”.
Recurs contra Adif
De la seva banda, el conseller de
Territori i Sostenibilitat va anunciar
que el proper 28 d’octubre el Govern presentarà un recurs contenciós administratiu contra Adif davant
l’Audiència Nacional perquè “se
l’insti a invertir d’una vegada per
totes, perquè la Generalitat és titular d’un servei impossible”.

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

16

octubre 2016

ACTUALITAT REUS

L’Ajuntament de Reus millora tres
camins del terme municipal
La Regidoria de Medi Ambient executa diverses obres en alguns trams del
camí de Bellissens, el camí del Mas de Guardià i el camí de Monterols
L’Ajuntament de Reus, a través de la
regidoria de Medi Ambient, ha portat recentment a terme diverses actuacions per millorar alguns trams
de tres camins del terme municipal.
Dues de les actuacions són obres
de reasfaltat, eren vials ja pavimentats però el ferm estava en molt
mal estat, les obres s’han adjudicat
a l’empresa Sorigué per poc més de
17.000 euros (IVA inclòs).
Concretament, al camí de Bellissens
se n’ha pavimentat l’entrada –a l’alçada de l’estació de servei de la
ITV–, i al camí del Mas de Guardià
també s’ha renovat el paviment amb
un cost de 13.496 euros –aquest

vial va des de la carretera de Cambrils a la urbanització Aigüesverds.
D’altra banda, també es millora el
camí de Monterols en el marc del
conveni de col·laboració entre el
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Consell Comarcal del Baix
Camp i l’Ajuntament de Reus
i dins del programa de subvencions per a l’arranjament
de camins de titularitat municipal. En aquest cas, cal
reperfilar el cami i compactar el ferm, a més de pavimentar amb formigó un tram
de fort pendent. Les obres
s’allargaran fins a l’11 d’octubre. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Vivanco-Herández
per un import de 9.773 euros, el
80% del cost està subvencionat pel
Consell Comarcal i l’Ajuntament es
fa càrrec del 20% restant.

OBRA PÚBLICA

L’Ajuntament de Reus consolida i
millora tres rotondes de la ciutat
Paral·lelament també s’està reformant i ajardinant de nou l’espai verd situat
entre Pròsper de Bofarull i el carrrer Sant Celestí
L’Ajuntament, a través de la regidoria de Via Pública, porta a terme
aquestes setmanes els treballs de
consolidació, millora i enjardinament a tres rotondes de la ciutat. Es
tracta de les situades a les cruïlles
entre els carrers de Ramon J. Sender i d’Higini Anglès; entre l’avinguda de Marià Fortuny i els carrers de
Ventura Gassol i de Dom Bosco i la
rotonda de l’avinguda de Bellissens
situada a l’alçada de Tecnoredessa.
Les accions que s’han de realitzar
per millorar aquestes rotondes són:
Rotonda entre el carrer de Ramon J.
Sender i d’Higini Anglès: Consolidació de la rotonda realitzada provisionalment amb pilones, amb un radi
de 4 metres, una vorada remuntable tipus americà i banda de protecció pavimentada de 80 centímetres.
L’interior s’enjardina amb un arbre
exemplar de l’espècie Gingo biloba
i s’hi fa plantació d’arbusts. Els treballs, que ja s’han iniciat, inclouen
la demolició del paviment existent,
excavació, construcció de vorada
perimetral, aportació de terres, enjardinament i reg. El pressupost és
de 12.738 euros.
Rotonda de l’avinguda de Marià
Fortuny, entre els carrers de Ventura
Gassol i de Bom Bosco: Consolidació de la rotonda realitzada provisionalment amb pilones, amb un radi
de 8,2 metres, vorada remuntable

El regidor Hipòlit Monseny, davant d’una de les rotondes que s’està arranjant.

tipus americà i banda de protecció
pavimentada de 80 centímetres.
L’interior s’enjardina amb un arbre
exemplar de l’espècie Ficus rubiginosa, plantació d’arbusts i gespa. El
pressupost és de 60.000 euros.
Rotonda entre l’avinguda de Bellissens i el carrer d’Argentina: Enjardinament i instal·lació del sistema
de reg automatitzat a la rotonda ja
existent entre l’avinguda de Bellissens i el carrer d’Argentina, la qual
en una primera fase ja va incorporar
diversos arbres exemplars procedents de la plaça de Pompeu Fabra.
El pressupost és de 40.000 euros i
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els treballs començaran en les pròximes setmanes.
Altres millores
D’altra banda, en les darreres setmanes també s’han iniciat els treballs de millora de l’espai públic
situat a la confluència dels carrers
de Pròsper de Bofarull i Sant Celestí, durant els quals es substitueix la
gespa existent per plantacions arbustives i es renova el sistema de
reg. Aquests treballs s’inclouen en
el pla de millores previst en el contracte de conservació d’espais verds
que assumeixen les adjudicatàries.

MEDI AMBIENT

Reus estalviarà 180.000 euros
amb la substitució de l’enllumenat
L’objectiu és adaptar-se a la normativa i assolir avantatges tant econòmics
com ambientals, a més de millorar la qualitat en la il·luminació
L’Ajuntament de Reus substituirà
pròximament 1.311 llums de vapor
de mercuri de l’enllumenat públic
de la ciutat per models led, més eficients, i amb estalvis en el consum
d’energia superiors al 70%. L’objectiu és adaptar-se a la normativa i
assolir avantatges tant econòmics
com ambientals, a més de millorar
la qualitat en la il·luminació. El projecte comporta una inversió d’1 milió d’euros, dels quals l’Ajuntament
n’aporta 500.000, i l’altra meitat
prové d’una subvenció ja confirmada de l’Instituto para el Ahorro i la
Diversificación Energética (IDAE).Es
calcula que la substitució comportarà un estalvi ambiental i econòmic anual de 337 tones de CO2 i
179.815 euros, amb la qual cosa la
inversió municipal es pot amortitzar
en entre 5 i 6 anys.
A més de l’estalvi econòmic i energètic que generarà la substitució dels llums de mercuri per led,
s’aconseguirà millorar l’enllumenat
públic al dotar-lo d’una llum més
càlida, menys contaminant, i amb
uns nivells d’il·luminació més equilibrats i uniformes.
Els llums que està previst substituir
estan dispersos en diferents zones
de la ciutat, d’entre les que destaquen els Xalets Quintana, el passeig
Misericòrdia, el carrer de Llovera, el
carrer de l’Amargura, el carrer del
Roser, el carrer de Riudoms, un tram

L’alcalde Carles Pellicer i el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio.

Es calcula que la
substitució comportarà
un estalvi ambiental i
econòmic de 337 tones
de CO2 i 179.815 euros,
amb la qual cosa la
inversió municipal es pot
amortitzar entre 5 i 6 anys
de la avinguda de Pere el Cerimoniós, la urbanització Mas Vilanova,
l’avinguda de Jaume I, la plaça de la
Llibertat, el carrer de Benidorm, i el
carrer de Miami, entre altres.

L’Ajuntament està a punt de treure a
concurs públic el contracte per a la
substitució de 477 llums de vapor
de mercuri. El projecte es finançarà
el propi Ajuntament, i surt a un preu
de licitació de 500.000 euros. Amb
aquesta actuació, l’estalvi d’energia
generat serà de 571.112,6kWh cada
any. El segon projecte es finançarà amb un ajut, ja confirmat, de
500.000 euros concedit per l’Instituto para el Ahorro i la Diversificación
Energética (IDAE) en el marc del
programa d’ajudes per l’enllumenat
exterior municipal del Fons Nacional
d¡Eficiència Energètica En aquest
projecte està prevista la substitució
de 834 llums de vapor de mercuri.

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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FORMACIÓ

L’edifici de la Fundación Laboral de
la Construcción, a ple rendiment
Des de l’1 de setembre funciona a Badalona el nou equipament que dóna
servei al sector en nous sistemes de formació i noves tecnologies
Des del passat 1 de setembre de
2016, la seu i centre de formació
de la Fundación Laboral de la Construcció de Catalunya s’ha traslladat
a una nova ubicació, a l’Avinguda
de la Comunitat Europea, 32 de Badalona, començant una nova etapa
per a la FLC.
En aquest nou centre de formació la
Fundación continuarà amb la seva
activitat formativa potenciant els
aspectes més innovadors als quals
el sector de la construcció s›està
enfrontant, com l›aplicació de la
tecnologia BIM (Building Information Modeling) o la formació en nous
productes i tècniques constructives.
Les noves instal·lacions compten
amb més de 4.000 m2 construïts,
distribuïts en vuit aules, serveis i
oficines, zones d›assessorament i
orientació laboral i professional, així
com 1.000 m2 destinats a tallers. Estan situades en una parcel·la, cedida per l’Ajuntament de Badalona,
de més de 16.000 m2 d’espais exteriors, que es destinaran a formació pràctica d’oficis i maquinària de
construcció i sectors afins.
En aquestes instal·lacions està previst que s’imparteixi també formació orientada a l›obtenció de Certificats de Professionalitat i per a
l›acreditació de competències per la
via de l’experiència.
Des de 2013, la Fundació Laboral
està acreditada com a agència de
col·locació i recol·locació autoritzada pel Servei Públic d’Ocupació
Estatal i presta servei d’assessorament i accions encaminades a la
informació i orientació professional.
www.construyendoempleo.com
De la mateixa manera, es tramita
en ell la Targeta Professional de la
Construcció (TPC). Des del passat
23 de febrer, i durant tot el 2016,

El nou edifici de la FLC i el seu gerent, Emilio Gómez.

La FLC acaba de treure al
mercat un nou producte
formatiu, gratuït per a
totes les persones que
siguin titulars de la TPC.
Es tracta de cursos on
line en obert, i de curta
durada sobre temes molt
específics
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ja es pot sol·licitar la renovació de
la TPC, acreditació que caduca als
cinc anys de la seva emissió. www.
trabajoenconstruccion.com
La Fundació acaba de llançar al
mercat un nou producte formatiu,
gratuït per a totes les persones que
siguin titulars de la TPC. Es tracta
de cursos on line en obert, i de
curta durada, que intentaran abordar les matèries més candents del
sector de la construcció, com: BIM
(Building Information Modeling), accessibilitat, eficiència energètica i
energies renovables, entre d›altres
matèries.
El primer curs d’aquesta modalitat
formativa, coneguda com ‹MOOC›
(Massive Open Online Course), serà
sobre “Eficiència Energètica d’Edificis”, i tindrà 8 hores de durada. En
els propers mesos estaran disponible nous MOOCs i s’obriran convocatòries dels cursos ja existents,
augmentant de forma progressiva el
catàleg de formació posat a disposició dels treballadors del sector.

ECONOMIA

Reus elaborarà un cens amb les
empreses industrials de la ciutat
Es vol obtenir un llistat actualitzat i ben definit de les empreses de la ciutat
i recollir les necessitats d’aquestes empreses
La regidoria de Promoció Econòmica
elaborarà un estudi de les empreses
industrials de la ciutat, a través del
qual es vol obtenir un llistat actualitzat i ben definit de les empreses de Reus, recollir les necessitats
d’aquestes empreses en temes com
manteniment, mobilitat, accessibilitat, mancomunació de serveis i
telecomunicacions, entre d’altres i
copsar l’interès per la creació d’una
associació que aglutini les seves
demandes i necessitats.
L’estudi, que tindrà dues fases,
constarà de l’elaboració del cens
pròpiament dita i es farà unificant
bases de dades d’associacions i institucions locals (com ara el Consell

Comarcal, Ajuntament de Reus (via
llicències donades d’alta i prospeccions ja realitzades i associacions
empresarials de la ciutat).
La segona fase d’aquest projecte
consistirà en l’anàlisi de les principals demandes del teixit empresarial
de la ciutat a través d’una enquesta
a través de la qual es recopilaran
els inputs per identificar problemes
i punts de millora necessaris per a
reforçar els diferents polígons/zones
industrial.
Impuls de l’associacionisme
El regidor de Promoció Econòmica,
Marc Arza, va destacar que «des de
l’Ajuntament de Reus volem ajudar
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a impulsar l’associacionisme en les
zones industrials de la ciutat, perquè és un compromís de mandat».
De fet, l’elaboració d’aquest estudi
sorgeix arran de les visites que s’han
fet des de la regidoria de Promoció
Econòmica en els darrers quatre
anys a més d’un centenar d’empreses de la ciutat. «Aquestes visites
també ens han servit per constatar
que Reus té un gran potencial d’empreses que sovint passen desapercebudes a nivell local però que destaquen en la seva activitat. Per això
volem que aquest cens sigui també
un pas previ per a posar-les en valor», segons Marc Arza.

ACTUALITAT REUS

Nou establiments debutaran a la
propera Ganxet Pintxo de tardor
La ruta de tapes de Reus reconeixerà persones, entitats, patrocinadors i
mitjans de comunicació que s’han significat en la promoció de la ruta
La Ganxet Pintxo Tardor 2016, l’onzena edició d’ençà la creació de la
ruta ara fa tot just cinc anys, servirà
per presentar 68 creacions gastronòmiques. La ruta es manté, per
tant, en el nivell d’oferta d’altres
edicions que durant les darreres
convocatòries ha oscil·lat en la forquilla dels 65/71 establiments participants. Una xifra que serveix per
donar resposta al nombre de preinscrits a la ruta. En aquesta edició,
en relació a la de primavera, hi participen 9 establiments nous, el que
suposa una renovació del 15% de
l’oferta total.
Els establiments participants únicament han d’estar associats a la
Cambra per poder participar. La
mateixa Cambra i Estrella DAMM,
d’acord amb el conveni subscrit,
fan possible que els establiments
formin part de la ruta a cost zero,
gaudint, d’aquesta manera, dels
avantatges promocionals d’un esdeveniment de referència pel sector
de la restauració.
Enguany la festa d’inauguració és
farà el 3 de novembre a l’espai de
la Llotja, a la plaça Prim, en un acte
que comptarà amb l’actuació en directe de l’After Dark Trio i que tindrà
com a gran protagonista el davanter centre del CF Reus Deportiu, el
reusenc David Querol, que després
de convertir-se en la imatge de la

Imatge de la presentació de la Ganxet Pintxo de Tardor a Reus.

Durant la GP es farà
difusió de la campanya
NO ÉS NO per rebutjar les
agressions sexistes i es
col·laborarà amb entitats
ciutadanes com el CF
Reus Deportiu, Cal Massó
i Bravium Teatre

ruta també serà l’encarregat d’inaugurar-la. En aquest cas no tallarà la
cinta com és tradicional, sinó que
farà la sacada d’honor de la ruta de
tardor.
Però al marge de la inauguració, durant la Ganxet Pintxo també s’han
previst diversos actes i aliances per
celebrar el cinquè aniversari de manera extraordinària: com un concurs
d’Instagram, la col·laboració amb el
Festival Accents de Cal Massó i el
Teatre Bartrina, la campanya de donació de sang i la Ganxet Mot amb
el Centre de Normalització Lingüistica.

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

SECTOR IMMOBILIARI

Bona acceptació del primer saló
Exprohabitatge, de FiraReus
La fira multisectorial ExproReus va tancar les seves portes després de cinc
dies d’activitat intensa i milers de visitants
La fira multisectorial ExproReus va
tancar les seves portes després de
cinc dies d’activitat intensa, durant els quals milers de persones
van visitar les instal·lacions firals
que enguany incorporaven diverses novetats, com l’ampliació de
l’espai d’automoció i restauració,
i el nou accés pel Carrer Bèlgica.
El president del Comitè Executiu
de FiraReus, Isaac Sanromà, va
valorar «l’aposta per l’ampliació
de l’espai d’automoció en un moment en el qual els inputs que ens
arriben del sector són positius,
de la mateixa manera que s’ha
fet amb el sector immobiliari» En

ATT

ATT

aquest sentit, els expositors dels
estands d’ExproHabitatge s’han
mostrat satisfets dels contactes
realitzats durant els dies de fira.
L’aplicació de firaReus va superar

les 2.200 descàrregues i
va permetre repartir els
gairebé 300 premis previstos entre els visitants.
El regidor Marc Arza, va
valorar molt positivament «l’aposta per les
noves tecnologies que
s’ha fet en aquesta edició d’exproReus, que
ens permeten conèixer el
perfil dels visitants i les
seves opinions». L’APP de firaReus
continuarà activa per a la propera
fira del calendari, Tot Nuvis, que es
durà a terme el cap de setmana del
18 al 20 de novembre.

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
servei total a la construcció

Telf: 977611057

forjats
ceràmica tradicional
materials d’unió
servei camió-grua

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

paviments
revestiments
reforma integral
de cuina i bany

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057

A
arnigreen

www.andamiostejeda.com

G

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

Paisatgisme & Jardineria

& 619 244 720

arnigreen.cat@gmail.com

Carretera de Cambrils a Reus, Km. 3
43330 RIUDOMS (Tarragona)

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

Tel. 977 850 840 Fax 977 768 356
info@gero10.com
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MEDI AMBIENT

L’Estany Gelat, guardonat
amb una bandera Ecoplayas
És la primera vegada que Mont-roig del Camp obté aquest distintiu que
valora aspectes com la qualitat i la sostenibilitat de les platges
L’Ajuntament de Mont-roig del
Camp ha obtingut per primera vegada una bandera Ecoplayas per
a la platja de l’Estany Gelat. Ecoplayas es un distintiu, que atorga
l’Associació Tècnica per a la Gestió
de Residus i Medi Ambient (ATEGRUS), una institució independent
que valora aspectes com la qualitat
de les aigües i l’arena, la neteja, el
disseny paisatgístic, la funcionalitat
dels equipaments o la separació física i visual del tràfic.
El consistori va presentar la candidatura d’aquesta platja pel fet de
tractar-se d’un espai amb un alt valor ecològic i natural. De fet, la ma-

resma que dóna nom a la platja és
utilitzada per aus marines per fer-hi
el seu niu, així com per fer parada
en els seves migracions. L’espècie
més singular i ecològicament més
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important d’aquesta maresme és el “fartet”, un
peix que no supera els 5
cm de longitud i que és
una espècie autòctona
d’aquesta zona. A més del
valor natural, l’Estany Gelat està dotat de diversos
serveis com zona d’aparcament per a vehicles, de
pícnic, de recollida selectiva de residus, accés
amb transport públic, més d’altres
serveis propis de les platges com
dutxes, bar, lloguer de para-sols,
servei de salvament i socorrisme,
indicatius de l’estat del mar.

CONSTRUCCIÓ

Reclamen un certificat per garantir
la qualitat de la fusta catalana
El primer Congrés de la Fusta Constructiva de Vic reivindica aquest material
com a substitut del totxo o el formigó al sector de la construcció
Catalunya té un 60% de massa forestal, però la fusta dels seus boscos s’utilitza bàsicament per a fer
palets i biomassa, és a dir, per cremar. La fusta que es fa servir per
construir i per fabricar mobles prové, en un 90%, de l’estranger. ja
que fins ara l’ús de la fusta catalana
és testimonial.
El problema però, segons els experts, no és la qualitat de la fusta
catalana, sinó la manca d’un segell
que n’ofereixi la garantia i d’una indústria que aposti per ella. El primer Congrés de Fusta Constructiva
del país que es va celebrar a Vic es
va posar en posar sobre la taula els

avantatges de construir amb fusta
i donar valor a la que prové dels
boscos catalans. El sector reivindica
que la construcció amb fusta millora la del totxo o formigó en termes
de sostenibilitat i estalvi energètic, però també en termes de salut
i millora la qualitat de vida de les
persones que habiten en aquests
espais.
Els tres porquets
El congrés vol trencar el mite del
popular conte dels tres porquets i
demostrar que les cases de fusta
són tan fortes i resistents com ho
són les de palla (bioconstrucció) o

les de totxos. Per això, aquest dissabte es farà una reescriptura del
conte i es construiran tres habitatges: un de palla, un de fusta moderna i un de totxanes. Amb l’ajuda
dels Bombers es calarà foc als tres
habitatges. Un cop les flames s’hagin apagat, s’estudiaran els efectes
en cadascuna de les construccions
i se’n trauran les conclusions pertinets per la seva millora.
El congrés va començar amb les
intervencions de quatre despatxos
d’arquitectes i arquitectes experts
en la matèria: Alex de Rijke, LandaOchandiano, Anupama Kundoo i Enrique Nuere.

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

25

octubre 2016

CULTURA

………………………………………………………………………………

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

Presentat el
llibre catàleg de
l’exposició sobre
Eduard Toda
Amb 164 pàgines amb imatges,
tant de peces que es poden veure
a l’exposició com d’episodis
relacionats amb la vida de Toda
El dimarts 11 d’octubre es va presentar el llibre catàleg de l’exposició “Eduard Toda i Güell (1855-1941): de
Reus al món” al Museu de Reus (raval de Santa Anna,
59). La presentació va anar a càrrec de Toni Orensanz,
periodista i escriptor i autor, juntament amb Ramon
Bastida i Manuel Vinuesa, del documental “Les 7 vides
d’Eduard Toda”. L’acte va ser presidit per l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer, el president de la Diputació, Josep
Poblet, i el director territorial dels Serveis de Cultura

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

de la Generalitat a Tarragona, Jordi Agràs. L’exposició,
l’edició d’aquest catàleg i el documental són tres dels
actes principals de la programació de l’Any Toda, que
commemora des de Reus el 75è aniversari de la mort
d’Eduard Toda. L’exposició es pot visitar fins al 7 de
gener.
Amb un total de 164 pàgines profusament il·lustrades
amb imatges, tant de peces que es poden veure a l’exposició com d’episodis relacionats amb la vida d’Eduard Toda, el llibre aplega els capítols següents, que
aporten una detallada relació dels esdeveniments i fets
que van marcar la vida de qui va ser cònsol, escriptor,
bibliòfil, egiptòleg i viatger reusenc.
L’exposició “Eduard Toda i Güell (1855-1941): de Reus al
món” i el catàleg que es va presentar són dues de les
accions principals del programa de l’Any Toda, que es
porta a terme durant tot aquest any per commemorar el
75è aniversari de la mort d’aquest fill il·lustre reusenc.
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Prades
La Febró

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

Capafonts
La Mussara
Vilaplana
l’Albiol
l’Aleixar
Alforja

PERITATGES

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

ASSESSORIA JURIDICA

Duesaigües
Reus
l’Argentera
Botarell
Riudoms
Riudecanyes

ASSESSORIA LABORAL

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

ASSESSORIA FISCAL

Pratdip
Vandellòs
l’Hospitalet de l’Infant
Arbolí

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