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Mes a mes tenim noves dades que ens permeten afirmar que la situació econòmica del
país en general va millorant amb una repercussió directa al sector de la construcció. Amb
tot, les xifres macroeconòmiques positives que estem rebent constantment no sempre
acaben arribant a les empreses petites i mitjanes del nostre país i és la consolidació
d’aquestes xifres i el pas del temps quan realment les notarem tots. Tot just fa uns
dies vam conèixer que el sector de la construcció creixerà un 3,2% a Espanya durant el
2017, després de tancar el 2016 amb un increment de la producció del 2,1%, segons les
estimacions de l’ITeC (Institut de Tecnologies de la Construcció) sobre el darrer informe
Euroconstruct, que es va presentar recentment a Barcelona. Enguany es registraran creixements de tots els subsectors privats (residencial, no residencial i rehabilitació), però
també hi haurà una contracció de la inversió pública en enginyeria civil, agreujada per
la interinitat política que s’ha viscut a l’estat espanyol. De cara al 2017, es mantindrà
l’atonia de la inversió pública en infraestructures, mentre que continuarà la recuperació
de les branques privades, que en el cas del subsector residencial arribarà a nivells de
producció similars al 2012. Tant de bo aquestes previsions es compleixin i fins i tot puguin accelerar-se
Canvis a la FLC
D’altra banda, la Junta Directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp vol felicitar
públicament a Josep Agustí Ros, que acaba de ser escollit nou president de la Fundación
Laboral de la Construcción a Catalunya. L’empresari banyolí substitueix Joan Santaeulària
amb qui el Gremi ha col·laborat en molt projectes en els últims anys i per això vols agrair
aquesta col·laboració que s’espera que es pugui mantenir i fins i tot ampliar en els propers anys en benefici de tot el sector.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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ACTUALITAT SECTOR

Les previsions
apunten a un
creixement del sector
de la construcció
del 3’2% al 2017
El subsector residencial assolirà al conjunt de
l’Estat una producció a nivell de 2012 durant l’any
vinent segons es despren de l’informe de l’ITeC
El sector de la construcció creixerà
un 3,2% a Espanya durant el 2017,
després de tancar el 2016 amb un
increment de la producció del 2,1%,
segons les estimacions de l’ITeC
(Institut de Tecnologies de la Construcció) sobre el darrer informe Euroconstruct, que es va presentar
recentment a Barcelona. Enguany
es registraran creixements de tots
els subsectors privats (residencial,
no residencial i rehabilitació), però
també hi haurà una contracció de la
inversió pública en enginyeria civil,
agreujada per la interinitat política
que s’ha viscut a l’estat espanyol.
De cara al 2017, es mantindrà l’atonia de la inversió pública en infraestructures, mentre que continuarà
la recuperació de les branques privades, que en el cas del subsector
residencial arribarà a nivells de producció similars al 2012.
L’anterior informe Euroconstruct es
va publicar dies abans del referèndum al Regne Unit, per la qual cosa
aquesta és la primera oportunitat
per avaluar les repercussions sobre
el sector construcció europeu. Potser el Brexit no hagi desencadenat
encara cap desastre directe sobre
l’economia, però sí que ha contribuït a rebaixar les expectatives a
mitjà termini.
L’any 2017 no començarà amb els
millors auguris des del punt de vis-

ta de la previsió econòmica, ja que
es pronostica tan sols un avanç del
PIB de l’1,4%. Per al sector construcció es preveu un creixement del
2,1%, tenint en compte que una
part del mercat podria estar aprofitant la finestra d’oportunitat que
genera la combinació de crèdit assequible i una millor predisposició
a invertir en edificació com a opció
refugi.
L’edificació residencial no tan sols
no s’ha vist afectada negativament
per l’augment de la incertesa, sinó
que fins i tot ha reafirmat la seva
condició de segment amb millors

De cara al 2017, es
mantindrà l’atonia de
la inversió pública
en infraestructures,
mentre que continuarà
la recuperació de les
branques privades, que
en el cas del subsector
residencial arribarà a
nivells de producció
similars al 2012
expectatives a curt termini: 7,2%
estimat per al 2016 i 4,8% per al
2017. Si ens fixem només en els
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mercats més grans, tant Espanya
com Itàlia continuaran produint
habitatge a nivells allunyats de les
seves mitjanes però, no obstant
això, França, Alemanya i fins i tot el
Regne Unit estan tornant a les seves
zones de confort. Entre els països
més petits també trobem casos en
què la producció s’anima, sovint
perquè la demanda ha despertat i
ha trobat el mercat desproveït com
a resultat de la baixa activitat dels
últims anys. L’oportú abaratiment
del crèdit està essent sens dubte
un factor estimulant, però es tem
que tingui un abast limitat. L’horitzó
2018-2019 es torna més prudent i la
projecció és només del 2,8%.

Edifici en construcció. Les previsions apunten a un increment del sector el proper any.

La situació d’interinitat
governamental s’ha
engruixit amb l’enginyeria
civil, mentre que
l’edificació residencial ha
aconseguit mantenir el
seu ritme de recuperació

ritme de recuperació. L’edificació no
residencial està en un punt mitjà:
millora moderadament, però planeja
la sospita que es podria haver
comportat millor en un escenari
polític menys incert. Tot això es
tradueix en una estimació global del
2,1% per al 2016, una mica inferior
a la publicada en l’anterior informe
Euroconstruct.

En el sector construcció augmenta
la bretxa entre l’estat de la
promoció pública i la privada. La
situació d’interinitat governamental
s’ha engruixit amb l’enginyeria civil,
mentre que l’edificació residencial
ha aconseguit mantenir el seu

Fons pressupostari
En la previsió per al 2017 el contrast entre promoció pública i privada es manté. Tenir, finalment, un
govern operatiu no desembussarà
per si sol la inversió, perquè l’autèntic problema de fons és el pressupostari. Per a contenir el dèficit
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es tornarà a sacrificar més construcció d’infraestructures, amb la qual
cosa el 2017 només es pot esperar
creixement de l’edificació, limitant
la previsió al 3,2%. Pot semblar una
xifra raonable, però està per sota
del potencial teòric del país, que
considerant com n’està, de deprimida, la producció de construcció no
hauria de tenir dificultats per créixer a més velocitat. Per a l’horitzó
2018-2019 s’espera un progressiu
reequilibri: l’edificació es desaccelerarà, però l’enginyeria civil si més
no contindrà la seva caiguda, suficientment com perquè el creixement
passi del 3,4% el 2018 al 3,6% el
2019.

ACTUALITAT SECTOR

Les hipoteques sobre habitatge
creixen un 3’1% a Tarragona
A Catalunya, el nombre d’hipoteques sobre habitatges va arribar al setembre
passat a les 4.631, un 24% més que el mateix mes del 2015
El nombre d’hipoteques sobre habitatges va arribar al setembre passat
a les 4.631, un 24% més que el mateix mes del 2015 i la xifra més alta
des del setembre del 2011, segons
dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A les comarques de Tarragona el nombre
d’hipoteques es va incrementar un
3,1% al setembre, fins a les 431.
Pel que fa el capital prestat, es va
situar en els 38,2 milions d’euros,
un 2,9% més, el que va deixar l’import mitjà per cada hipoteca en els
88.633 euros.
El capital prestat va ser de 616 milions d’euros davant els 446,2 milions d’euros del setembre de l’any
passat, un 38% més, mentre que
l’import mitjà va assolir els 153.021
euros, un 28% més que el setembre
del 2015. En relació al mes passat,
el nombre d’hipoteques ha augmentat un 32,5%. A la resta de l’Estat,
el creixement interanual es va situar
en el 10%, fins als 26.667 crèdits, el
que també representa un increment
de 29,4% respecte el mes passat.
El capital prestat va ser de 3.018
MEUR, un 12,5% més que al setembre del 2015 i l’import mitjà va ser
de 113.1963 euros.
Per demarcacions, a Barcelona es
van registrar 3.489 hipoteques al
setembre, xifra que suposa un increment del 32,5% respecte el mateix mes del 2015 mentre que el
capital prestat es va enfilar fins als
500,6 milions d’euros, un 49% més.
L’import mitjà per hipoteca es va situar en els 143.482 euros.
A les comarques de Girona, el
nombre d’hipoteques van pujar un
19,8% interanual al setembre, fins
a les 544, mentre que el capital
prestat va augmentar fins als 62,2

Edifici en construcció. Les hipoteques sobre habitatge comencen a experimentar un
ascens important els últims mesos.

Catalunya va ser al
setembre el tercer territori
amb més hipoteques
constituïdes, per darrera
la Comunitat de Madrid,
amb 5.086, i Andalusia,
amb 4.788; i la segona en
capital prestat, només per
darrera la Comunitat de
Madrid, amb 772 milions
d’euros
milions d’euros, un 24,5% més que
el mateix mes del 2015. Pel que fa
l’import mitjà de cada préstec va ser
de 114.329 euros. Les comarques de
Lleida són les úniques que van patir
un descens en el nombre d’hipoteques formalitzades al setembre respecte el mateix mes de l’any passat.
Així, se’n van concretar 167 davant
les 227 del setembre del 2015, un
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26,4% menys. Pel que fa el capital prestat, va caure un 35,2%, fins
als 15 milions d’euros, deixant l’import mitjà per cada préstec en els
89.928 euros.
A l’Estat, el nombre d’hipoteques va
augmentar un 10% respecte el setembre del 2015, fins a les 26.667.
El 70% del total van utilitzar un
tipus d’interès variable davant el
30% a tipus fix. L’Euribor és el tipus de referència més utilitzat en
la constitució d’hipoteques a interès variable, en concret en el 93,9%
dels nous contractes. El tipus d’interès mig a l’inici de l’hipoteca sobre habitatges ha estat del 3,17%,
un 5,1% menys que un any abans.
Catalunya va ser al setembre el tercer territori amb més hipoteques
constituïdes, per darrera la Comunitat de Madrid, amb 5.086, i Andalusia, amb 4.788; i la segona en
capital prestat, només per darrera
la Comunitat de Madrid, amb 772
milions d’euros.

ACTUALITAT REUS

Els empresaris de Reus, optimistes
però prudents amb l’economia
Els empresaris tenen una percepció que l’economia es desenvolupa com
una dent de serra: va creixent però no de manera sostinguda i clara
La Cambra de Comerç de Reus ha
presentat una nova edició del Radar Cambra que elabora amb la
col·laboració del Gabinet Ceres i
l’Ajuntament de Reus. En aquesta
ocasió s’ha dedicat el monogràfic
del Radar a avaluar, després de les
onze onades realitzades fins a la
data, la situació, necessitats i preocupacions de les empreses de la
demarcació
A trets generals, els empresaris veuen la situació econòmica actual de
manera positiva. De cara al futur,
tenen moltes esperances, ja que
la tendència segueix a l’alça, amb
índexs de creixement. En aquest
àmbit es poden agrupar els empresaris en dues tendències: optimistes, amb previsions de millora, o
els estables, amb una visió de continuïtat, aquells que pensen que tot
seguirà igual.
La situació econòmica de crisi encara és recent pels empresaris que
han sobreviscut a una època complicada. Com ha remarcat el president de la Cambra de Comerç, Isaac
Sanromà: “Els empresaris tenen
una percepció que l’economia es
desenvolupa com una dent de serra: va creixent però no de manera
sostinguda i clara. Això genera una
incertesa, cosa que fa que els empresaris no siguin massa arriscats a
l’hora d’invertir i crear ocupació. Hi
ha molta prudència.”

Presentació de la darrera onada del Radar Cambra, a les instal·lacions de la Cambra de
Comerç de Reus.

En paraules d’Hildebrand Salvat,
del gabinet CERES, ha justificat
aquest conservadorisme en el moment d’incertesa que hi havia quan
es va fer la consulta. “Cal tenir en
compte que va coincidir amb un govern en funcions. I a Catalunya el
procés polític en el que estem immersos fa que l’empresari sigui més
conservador. Dades com l’atur i la
situació actual de les famílies afecta
negativament”.
Això sí, els panelistes estan d’acord
que les previsions són bones: “a
poc a poc, anem amunt. Les expectatives negatives es van reduint
amb el pas del temps i deixen pas

a l’optimisme”, va afirmar Sanromà. Aquesta és una dada a tenir en
compte considerant que “si hi ha
optimisme en el sector empresarial, seran els seus actors els que tirin endavant l’economia fomentant
llocs de treball, afavorint la motivació dels treballadors i impulsant
l’economia en general”.
L’estudi ha extret dades a partir de
diferents tipus d’empreses tenint en
compte el nombre de treballadors,
sector de l’activitat, àmbit comercial
o la facturació. Cal destacar que la
gran majoria de les enquestes rebudes són de càrrecs directius, amb
responsabilitat directe.

Abogados y expertos en Asesoramiento de Empresas
Oficinas en Reus, Tarragona y Barcelona
Especialistas en Derecho Penal, Civil, Laboral

Llame sin compromiso e infórmese

Móvil 685 05 76 44

Oficina Reus: Calle Abat Escarre, núm. 17 bajos
43204 Reus (Tarragona)
Tel. 977 34 16 23 - Fax. 977 75 23 62
www.abogadobcn.net - abogado@abogadobcn.net
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ACTUALITAT SECTOR

El sector de la construcció redueix
la desocupació a Tarragona
En termes anuals, el nombre de desocupats a les comarques tarragonines
acumula 41 mesos seguits de caigudes, des del juliol del 2013
El nombre de persones a les llistes
del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) al novembre a Tarragona es
va situar en 55.961 persones, cosa
que suposa un increment de 1.468
aturats, el 2,69% més que a l’octubre, segons les xifres publicades pel
ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Amb aquestes dades, Tarragona encadena quatre mesos seguits
d’increments de l’atur i en termes
anuals suma 41 mesos seguits amb
caigudes de l’atur, des del juliol
del 2013. En relació amb l’any passat, la llista del SOC s’ha reduït a
la demarcació de 6.055 persones,
el 9,78% menys. Aquest increment
de l’atur al novembre a Tarragona
és el més elevat en aquest mes
des del novembre del 2008, quan
la desocupació va créixer de 3.501
persones. Per sectors d›activitat,
l›atur a Tarragona ha caigut en tots
els sectors menys en serveis. Així, la
construcció ha reduït la desocupació en 173 persones, l›agricultura en
131 i la indústria en 19. Les empreses de serveis han vist incrementar
l›atur en 1.690 persones, en relació
amb el mes d’octubre.
Les alertes del govern
El secretari general de Treball, Afers
Socials i Famílies, Josep Ginesta, va
advertir que la reducció de l’atur a

El nombre de persones
a les llistes del Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC) al novembre a
Tarragona es va situar en
55.961 persones, cosa
que suposa un increment
de 1.468 aturats, el 2,69%
més que a l’octubre
Catalunya s’està “alentint”, especialment per l’alta dependència que
té l’economia de sectors estacionals
com el turisme. En la roda de prem-

sa de valoració de les dades d›atur
registrat del mes de novembre, Ginesta ha apuntat que el 70% dels
nous aturats provenen de les demarcacions de Girona i Tarragona,
especialment del sector de l’hostaleria. El responsable d’Ocupació del
Govern ha destacat que la desocupació s’ha reduït en termes interanuals al novembre, però a un ritme
més lent que els anys 2014 i 2015.
Ginesta ha conclòs que “la Catalunya Estat haurà de reconvertir-se i
reindustrialitzar-se” per oferir més
i millor ocupació, amb inversions
productives com els enllaços ferroviaris als ports i menys estacions
d’AVE poc utilitzades.

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

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA

L’espelma

- PORTES/REIXES
- TANQUES

Josep Baiges és periodista

- MANTENIMENTS

Quan era petit a casa de vegades nacions de medul·la òssia atenent
ens quedàvem sense llum. Passava, la situació del seu alumne de p5,
potser, dos o tres vegades l’any. I l’Adrià Bergadà, afectat d’una leuels pares, que havien viscut la guer- cèmia. La tradicional campanya del
ra i que tenien recursos per tot, dis- Banc de Sang coincidint amb la
posaven a la cuina d’unes espelmes Ganxet Pintxo ha registrat xifres hisdegudament preparades per poder tòriques. I ahir mateix el Reus i el
solucionar amb rapidesa la foscú- Nàstic presentaven, a propòsit del
ria ocasional. Per un infant com jo derbi, la campanya en favor de la
Fundació Noèlia que
aquella situació exajuda als nens amb
cepcional constituïa
Com algú amb dos
distròfia muscular
un moment màgic,
congènita. Als ciutai aquells sopars a dits de seny li pot
dans, per tant, ja no
la llum de l’espel- tallar l’electre a una
se’ls hi pot demanar
ma eren fascinants.
senyora de 81 anys
més. Quan se’ls neFins i tot em sabia
cessita, hi són. Per
greu que tornés que viu sola? Quan
això t’indignen cal’electre a mig sopar devia pujar el rebut
sos com aquest.
perquè s’havia acabat aquella insòlita impagat? Segurament Ens hauríem de preguntar com hem araventura a les pal- una fortuna de 20
ribat a aquesta situpentes.
o 30 euros? I les
ació. Com algú amb
Fa unes setmanes,
dos dits de seny li
de matinada, a mateixes empreses
Reus va morir una no tenen mecanismes pot tallar l’electre a
una senyora de 81
anciana de 81 anys
anys que viu sola?
al seu domicili del per evitar-ho?
Quan devia pujar el
carrer Santa Anna
per culpa de l’espelma que feia ser- rebut impagat? Segurament una forvir per veure-hi. Però la seva no era tuna de 20 o 30 euros? I les mateiuna situació excepcional. Ni tenia xes empreses no tenen mecanismes
cap tipus d’encant, ans al contra- per evita-ho? Clar, segurament els
ri. Feia dos mesos que li havien ta- llustrosos consellers de les elèctrillat la llum per falta de pagament. I ques deuen tenir altra feina, com
aquelles espelmes eren indispensa- ara estudiar com poden retirar el bo
bles per veure-hi de nit. El sinistre i social a les famílies nombroses per
el fatal desenllaç ha posat al desco- engreixar, encara més, el seu compbert una notícia tristíssima que, per te de beneficis. Segurament deu ser
desgràcia, descriu una situació més això. Encara que pugui semblar un
contrasentit, a tot aquest personal,
habitual del que ens pensem.
És cert que vivim en un món ple que deuen il·luminar els seus desde solidaritat. Reus n’és un bon patxos amb leds d’última generaexemple. Durant aquests dies hem ció, els hi aniria bé de tant en tant
assistit amb emoció a la crida de veure-hi amb una espelma. Potser
l’Ampa Joan Rebull demanant do- així entendrien en quin món vivim.
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- 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

ENTREVISTA: Gregori Salvat, president de FOCONTA

‘Volem que la recuperació
econòmica es faci comptant
amb el sector de la construcció’
L’empresari Gregori Salvat, president del Gremi de la Construcció del
Baix Camp, va assumir fa unes setmanes la presidència de la FOCONTA, Foment per al Desenvolupament
de la Construcció i Indústria Auxiliar de les Comarques Tarragonines,
una nova organització empresarial
que ha nascut per recolzar la tasca de les empreses del sector de la
construcció a les comarques de Tarragona i actuar com a interlocutor
davant les administracions.
Com va néixer FOCONTA?
Un grup d’empresaris del sector de
la construcció d’arreu la província
de Tarragona varen decidir impulsar
una organització destinada a fomen-

tar la feina a les nostres empreses,
volem que la recuperació econòmica es faci comptant amb el sector
de la construcció, i per això hem
buscat ser representats en totes les
organitzacions que persegueixen les
mateixes finalitats.
Qui forma part de la FOCONTA?
En aquest projecte s’hi ha incorporat a més del Gremi del Baix Camp,
el Gremi de la Construcció del Tarragonès, el Gremi de la Construcció
de Baix Ebre i també el del Montsià i
també empresaris de la demarcació
de la Ribera d’Ebre i de l’Alt Camp.
Què aporta aquesta entitat a les
empreses?
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La nostra entitat vol aportar il·lusió
i confiança, per això el nostre missatge va adreçat als constructors de
petites empreses, autònoms, i també les empreses mitjanes. Ara mateix, la nostra principal tasca que
ens hem plantejat es sensibilitzar
als poders públics de la necessitat
de comptar amb un sector com el
nostre que ha aportat tanta riquesa
a la societat, millorant el nivell de
confort, renta i de creació de llocs
de treball. Ara es fa més necessari
que mai tornar a apostar per aquest
sector, no com l’època del boom
immobiliari, sinó l’època de la rehabilitació, de millorar les infraestructures, d’obra civil i pública.

ENTREVISTA: Gregori Salvat, president de FOCONTA

“La nostra principal tasca
es sensibilitzar als poders
públics de la necessitat
de comptar amb un sector
com el nostre que ha
aportat tanta riquesa a
la societat, millorant el
nivell de confort, renta
i de creació de llocs de
treball”

“La nostra entitat en cap
cas realitzarà la formació,
la nostra finalitat és
la col·laborar amb la
Fundació Laboral per
demanar-li la formació
que necessiten les
empreses, però no fer-la
nosaltres directament”

Què volen fer?
Per aconseguir aquests reptes que
abans li he dit que ens hem marcat, una primera cosa que aportaria
riquesa i treball és impulsar el projecte Barcelona World. Precisament
a primers d’any tenim una reunió
programada amb el Director General d’urbanisme de la Generalitat
de Catalunya i també amb el d’Incasol per conèixer de primera mà
com està tota aquesta qüestió. L’altra tema en el qual volem treballar
es la posada en marxa de crèdits
tous per entitats financeres i ajuda de la mateixa administració, per
conservar i rehabilitar molts dels
immobles que es van construir en
els anys 1960 i ja tenen 50 anys
o més. Aquests edificis necessiten
millorar-se i conservar, és un tema
prioritari i que afecta a la seguretat
dels edificis. Reconec que aquest
projecte té dificultats perquè les
comunitats de propietaris puguin
assumir els costos de la rehabilitació, per això es demanen les ajudes
necessàries perquè la llei es pugui
complir.

treball. L’altre aspecte que podem
apuntar és que millora la solvència
i els impostos de les impreses, amb
això vull dir que cada euro que s’inverteix té un retor directe i indirecte de més del 70%. A més gaudim
del valor que afeixi’m en tot el que
fem i construïm de nou. Sí es vol
sortir de la situació actual de forma
ràpida, és necessari un sector com
el nostre que dóna resposta immediata.

Com valora l’actual inversió en obra
pública?
S’ha de tornar a invertir en obra
pública, ja que continuem insistint
que la riquesa que es crea per mitjà de l’obra que s’adjudica per part
de les administracions, no crec que
es valori de forma suficient. Miri, en
primer lloc tindrem més llocs de treball, això significa deixar de pagar
atur i cotitzar a la Seguretat Social
i millorar la tributació que grava el

Però la FOCONTA. a més del que ens
està explicant, ha hagut d’assumir
altres funcions que inicialment no
tenien previstes com les relacions
en la Fundació Laboral?
Efectivament la desaparició d’altres organitzacions empresarials ha
significat que nosaltres haguéssim
d’assumir funcions de representació
en matèria laboral i de formació.
Per això, avui tenim representació
en el Consell Territorial de la Fundación Laboral a Catalunya. Però
vull deixar una cosa molt clara, la
nostra entitat en cap cas realitzarà

la formació, la nostra finalitat és la
col·laborar amb la Fundació Laboral per demanar-li la formació que
necessiten les empreses, però no
fer-la nosaltres directament, això
ens allunyaria dels principis que li
he descrit a principi de l’entrevista.
Per realitzar la formació comptem a
una institució de gran experiència i
prestigi, participada per la representació empresarial i els sindicats més
representatius que negocien conveni col·lectiu, com és la referida Fundación Laboral de la Construcción.
I en matèria laboral, quin és el paper que ha de jugar?
En l’àrea laboral el que farem és
l’estricte i necessari per mantenir
la representació empresarial davant
els sindicats i assumir compromisos
de col·laboració amb els acords que
en cada moment es puguin concretar.
Està satisfet de tot allò que s’ha
aconseguit des de la creació de FOCONTA?
Jo no em donaria per satisfet quant
hi ha tant d’atur i tantes empreses
que necessiten de l’obra per poder
subsistir, però cert que hem començant un camí de treball que estem
iniciant. Els primers reptes que tenim és trobar-nos representats en
les institucions que nosaltres considerem necessàries per portar a terme la tasca per la qual crearem FOCONTA, ara necessitem apostar per
propostes concretes que anirem treballant en els pròxims mesos tots
els membres de la Junta Directiva i
esperem que ja en un futur pròxim
podrem anunciar.

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

FORMACIÓ

cursosenconstruccion.com

Amplia oferta
formativa
especialitzada
adreçada a
empreses i
treballadors del
sector

GESINPREC
gesinprec.com

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

Assessorament
gratuït en matèria
de prevenció de
riscos laborals

LÍNIA
PREVENCIÓ

lineaprevencion.com

Borsa
especialitzada
en el sector de
la construcció

OCUPACIÓ

construyendoempleo.com

TPC

trabajoenconstruccion.com

93
221 33 53
#yoinnovoenconstruccion

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

catalunya.fundacionlaboral.org

Obituari

Adéu a l’empresari Ernest Piqué
JNatàlia Rodríguez és periodista

vint anys, gaudeixen de la vida junts.
El divendres 25 de novembre i desprès
En moltes ocasions he observat -no
de plantar-li cara a la malaltia amb la
sense un xic d’enveja- com la fratermateixa fortalesa i coratge que sempre
nitat entre els membres del clan era
havia fet servir davant de qualsevol
a prova de qualsevol problema. I tot
ensurt, la llum de l’Ernest Pique s’apaplegat no es degut a la casualitat.
gava. Rodejat dels seus, com sempre,
Aquests valors és quelcom que hom
acompanyat pels seus, com sempre,
aprèn a casa seva. A la taula de la
als 79 anys, l’Ernest Piqué moria a
cuina gairebé. I aquests és el llegat
Barcelona.
pel que cal honorar avui la figura de
L’Ernest Piqué era, entre moltes altres
l’Ernest Piqué.
coses, el propietari de Mas Gallau. Un
La biografia de les persones pot
establiment que va saber rellançar i
anar lligada a la dels pobles i ciutats
posicionar mostrant la seva gran inque els han vist néixer. El Cambrils
tuició pels negocis. Un olfacte fi per
que va veure crèixer a l’Ernest Picomprendre per on anaven els mer- Va fundar la seva
qué avui ja no existeix. Els temps
cats del turisme del futur com mai empresa Piqué e
canvien i ens canvien. Evolucionem
s’havia vist per les nostres comarHijos,
S.A.,
dedicada
a
i anem aprenent noves formes, nous
ques, essent capaç d’atisbar abans
conceptes. Els nets ja no viuen en el
que ningú, la importància d’oferir un l’extracció, fabricació i
mateix món que els avis i tanmateix
nou concepte d’hosteleria i de res- comercialització d’àrids,
la tradició, els arrels i el lligam amb
tauració. Des de fa tres dècades, el
formigons
i
morters.
Una
els teus és avui en dia més imporMas Gallau és un referent inqüestionable a les nostres comarques.
empresa familiar per què tant que mai. En mirar les fotografies que els fills de l’Ernest em mosEl mateix que ja havia fet abans
així era com entenia la
tren, puc imaginar la seva enorme
quan va fundar la seva empresa Pivida
l’Ernest
Piqué:
la
sensació d’orfandat. Han perdut el
qué e Hijos, S.A,, dedicada a l’expal de paller. A l’home ben plantat
tracció, fabricació i comercialització devoció total i absoluta a
i carísmatic que durant tota la seva
d’àrids, formigons i morters. Una
vida els va acompanyat amb la paempresa familiar per què així era la seva família
raula justa i el somriure franc.
com entenia la vida l’Ernest Piqué:
la devoció total i absoluta a la seva família. Una famí- Acomiadar als pares és llei de vida. Acomiadar als bons
lia per la qual el plural no és una qüestió banal. Són pares és un honor. Així doncs la família de l’Ernest Piuna pinya, un clan. Treballen junts, viuen junts i pel qué té avui l’honor de poder dir-li adéu a un bon pare i
que jo he pogut comprovar en les des de fa més de a una bona persona. Són uns autèntics afortunats.

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

Reunió al Gremi amb el director de
l’Agència de Residus de Catalunya
Josep Maria Tost es va reunir amb una vintena de membres del Gremi i es va
comprometre a fer de mitjancer per buscar solucions pel tractament de residus
El director de l’Agència de Residus
de Catalunya i alcalde de Riudecanyes, Josep Maria Tost, va mantenir
el passat 9 de novembre una reunió de treball a les instal·lacions
del Gremi de la Construcció del Baix
Camp per analitzar diverses problemàtiques que afecten els agremiats.
En concret, Tost va presentar el procediment per a l’exempció del cànon de residus de la construcció i
demolició, una reducció que afecta
directament a les grans empreses i
deixa de banda les més petites, que
són la majoria. Per aquest motiu i
a instàncies del agremiats, Tost es
va comprometre a fer de mitjancer
davant d’altres institucions o organismes per tal de recolzar la feina
de les empreses del sector de la
construcció davant de diverses dificultats que es troben en la gestió
dels residus.
En concret, Tost va assenyalar que
està treballant per habilitar deixalleries comarcals que puguin recepcionar les restes d’amiant (uralita)
per tal que puguin ser enviades al
centre de tractament d’aquest residu tant perillós que es troba a la
Catalunya Central, a la localitat de
Castellolí, però sempre respectant
de forma raonable les normatives
de riscos laborals i de salut pública. En aquest sentit, també va parlar que ara mateix està en procés
d’estudi la possibilitat de treure al
mercat línies d’ajudes per les comunitats que vulguin retirar l’amiant,
un procés molt usual cada vegada
que es reforma un edifici construït
als anys 70 o 80.
Respecte al cànon del tractament
de residus, Tost va assegurar que
busca mecanismes perquè les runes
no vagin cap a les rieres. “L’objec-

Josep Maria Tost, director general de l’ARC, al costat de Gregori Salvat.

Respecte al cànon del
tractament de residus,
Tost va assegurar que
busca mecanisme perquè
les runes no vagin cap a
les rieres. “L’objectiu del
govern català no és cobrar
aquest cànon, el nostre
objectiu és incrementar el
reciclatge
tiu del govern català no és cobrar
aquest cànon, el nostre objectiu
és incrementar el reciclatge. A Catalunya ara mateix reciclem el 44%
i l’objectiu del 2020 és arribar al
70%. Per aconseguir-ho hem de facilitar i negociar tot el que faci falta
amb els professionals”, va explicar
Tost.
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Josep Maria Tost va afegir també els
eixos amb que treballa per incrementar la valorització dels residus
com ara l’impuls a una normativa
específica: proposta de Decret pel
qual es regula la utilització d’àrids
reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i
demolició, amb la finalitat de dotar
al sector d’un marc regulador propi
d’utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de construcció i demolició a Catalunya. Garantir que un mínim del
5% d’àrids reciclats s’utilitzaran a
les obres públiques i privades; signar un acord amb el Gremi d’Àrids
de Catalunya i l’Associació Catalana
de Gestors de Residus de la Construcció i la Demolició per al foment
dels àrids reciclats i continuar impulsant les ajudes als ens locals per
a l’ús de l’àrid reciclat. Aprovada
nova convocatòria d’ajuts per import d’1.800.000 €, provinents del

ACTUALITAT SECTOR
cànon dels RCD.
Des de l’1 de gener de 2016 torna
a ser vigent l’aplicació del cànon
sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció que és de
tres euros per tona. Per sol·licitud
d’exempció per part del productor
(promotor de l’obra) o bé el posseïdor (constructor de l’obra), adreçada a l’ARC.
Estudi i pla de gestió
S’ha de presentar un estudi i pla
de gestió de residus, documentació
acreditativa conforme s’ha dipositat la fiança per a la correcta gestió
dels residus i els contractes amb el
gestor/gestors que intervindran.
En cas que tota la documentació sigui correcta, en el termini de 15 dies
l’ARC emetrà un document d’exempció a nom del sol·licitant en el que
s’identificarà l’obra, el gestor/gestors destinataris, la quantitat de residus que seran gestionats, amb la
descripció i LER corresponents, que
haurà de ser presentat als gestors
160426
AF Prensa
Reusde
180x128.pdf
destinataris
dels
residus
l’obra.

Una campanya estimula el reciclatge per
superar el 40% de recollida selectiva

1

La Generalitat ha impulsat la nova
campanya per fomentar la recollida selectiva dels residus i superar
el 40% de recollida selectiva que
es fa actualment a Catalunya. La
campanya, que té per lema ‘Redueix, Reutilitza, Recicla, REACCIONA’, es dirigeix a la gent que
no participa en el procés del reciclatge i que no separa els residus
domèstics a casa seva. Es tracta
d’una campanya amb un missatge directe per promoure un canvi
d’hàbits mostrant els efectes negatius que té sobre el medi ambient llençar-los tots a la mateixa
bossa.
El conseller Josep Rull va insistir que la campanya va dirigida
als qui no reciclen perquè en el
conjunt de la recollida selectiva
estem al 40% i això vol dir que
tenim molt recorregut per fer. El

26/4/16
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Els treballadors guanyen
en salut i el negoci, en
tota la resta.
C
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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.

MY
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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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conseller ha mostrat la seva satisfacció per la feina que s’ha fet
des de la creació del Departament
de Medi Ambient, fa 25 anys, i el
treball de l’Agència de Residus de
Catalunya però ha insistit que cal
fer un pas més perquè ens hem
quedat encallats.
El Departament de Territori i Sostenibilitat subratlla que si en els
darrers anys les campanyes que
s’han realitzat mostraven una visió amable del reciclatge o explicaven com funcionava la recollida
selectiva, la d’ara té un missatge
més directe i amb menys humor.
El departament també recorda
que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) treballa amb l’objectiu
europeu d’assolir una taxa de reciclatge del 50% per a l’any 2020,
que s’incrementarà properament
fins el 70% per a l’any 2030.
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ACTUALITAT SECTOR

Josep Agustí i Ros, nou president
de la FLC a Catalunya
L’empresari substitueix Joan Santaeulària al capdavant d’aquesta entitat
L’empresari Josep Agustí i Ros, nascut a Banyoles l’any 1942, ha estat
escollit recentment nou president
de la Fundación Laboral de la Construcción a Catalunya (FLC) en substitució de Joan Santaeulària, que
acaba de deixar el càrrec després
d’uns anys al seu capdavant.
El nou president de la FLC és un
veterà empresari de quarta generació de l’empresa familiar Agustí i
Masoliver SA (AMSA), de Banyoles,
fundada el 1905 i dedicada principalment a obra pública, en el qual
ocupa el càrrec de president. Va
estudiar a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona, on es va graduar en Enginyeria
especialitat Estructura. Actualment i

la seva elecció el nou president va
felicitar a l’anterior president, Joan
Santaulària i Segura per la feina
feta durant el seu mandat.

ATT

ATT

des del 2010 és el president de la
patronal del sector de la construcció
d’àmbit provincial, Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona. En

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

Telf: 977611057
www.andamiostejeda.com
Polig.Ind Perafort - C/3, Cantonada Cami de les Hortes, nave 54-C - 43152 –PERAFORT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.
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& 619 244 720
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C/ Serè nº 4, urb. Planes del Puig
43392 Castellvell del Camp
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Carta de presentació
En la carta de presentació enviada
al sector, explica que “durant la seva
vida professional he estat sempre
vinculat a l’empresa i treballant per
al sector, i en els últims anys hem
exportat el nostre negoci en païos
llatinoamericans. Desitjo del càrrec
que passo a ocupar a la FLC a Catalunya que sigui pròsper, que pugui
aportar experiència i que compleixi
les expectatives creades en mi. Treballaré perseguir amb l’estructura
iniciada pels meus antecessor”.

ACTUALITAT GREMI

Victòria d’Aleix Plana i Vasile Safta
al Concurs de Paletes de Girona
Els paletes de Construccions Plana Hortoneda de Vila-seca van superar les
quinze parelles que s’hi van presentar
Aleix Plana Hortoneda i Vasile Safta
van resultar el passat 7 de novembre al matí vencedors de la divuitena edició del tradicional concurs
de paletes que organitza la Unió
d’Empresaris de la Construcció de
Girona amb motiu de les Fires de
Sant Narcís. Aquesta parella de
l’empresa Plana Hortoneda de Vilaseca, que són membres del Gremi
de la Construcció del Baix Camp, es
va endur un premi total de 1.000
euros. La nova victòria confirma
que Aleix Plana i Vasile Safta són
una de les millors parelles de Catalunya i de l’Estat en aquest tipus de
concursos ja que les victòries i pòdiums són pràcticament habituals.
Al concurs s’hi van inscriure quinze
parelles que havien de fer una peça
que els ensenyava sobre plànol l’organització just abans de l’inici de la
prova. Aquest any van haver de fer
tres arcs gòtic, un dels quals havia
d’estar sobre dels altres dos. El jurat
valorava sobretot l’aspecte general
de l’obra entregada, però també es
tenien en compte altres conceptes
com ara fer exactament les mateixes
mides que les que apareixien sobre
el plànol, la netedad de l’obra, el
temps per realitzar-la i el material
que es feia servir. La competició es
va fer a la plaça Poeta Marquina i
s’hi van presentar parelles proce-

A la competició, que es
va fer coincidint amb les
Fires de Sant Narcís, els
concursants havien de fer
tres arcs gòtics amb unes
mides exactes

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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dents de les quatre demarcacions
catalanes.
Darrere de la parella de Vila-seca es
van classificar Miquel Puchol Illa i
Albert Pajarols Martínez, de Llinars
del Vallès. Ambdós, autònoms i que
van obtenir un premi de 800 euros.
La tercera plaça va ser per als primers gironins. Es tracta de Josep Ribas Muntada i Josep Maria Vila Dilmé, tots dos de Vilobí d’Onyar i de
l›empresa Busquets Vilobí. El premi
pel tercer lloc van ser 500 euros.
La quarta posició, que al mateix
temps va ser recompensada amb el
premi Amsa i 250 euros, va recaure
en Josep Agustí Moner i Jordi Gener
Martorell. El primer, de Santa Maria de Palau Tordera i de l›empresa
Xemeneies i Construccions Josep
Agustí, i el segon, de Sant Dalmai i
de l’empresa Rústic Gironès.
Al final de la jornada, la Unió d’Empresaris de la Construcció va aprofitar per lliurar un diploma a quinze
alumnes que han acabat un curs de
mestratge en construcció tradicional
que s’ha fet en 168 hores repartides
en dos anys. Tots ja eren mestres
d’obra però se’ls ha format per a la
rehabilitació d’edificis amb cert valor arquitectònic. El curs l’impartien
la Unió d’Empresaris i Greta.

INFRAESTRUCTURES

L’aeroport de Reus espera superar
el milió de passatgers el 2017
De cara al 2017 les previsions parlen d’un increment del 20% de viatgers,
amb les noves destinacions i l’augment de places previstes
La taula estratègica de l’aeroport de
Reus, reunida a començament de
novembre, ha fet un balanç positiu
de l’increment de passatgers i rutes registrat l’estiu passat, així com
de les previsions de cara a aquest
hivern.
La instal·lació aeroportuària registra
enguany uns increments del 15%
en comparació a l’any anterior. A
més, ha celebrat els acords assolits
amb diverses companyies de cara al
2017, que donaran un nou impuls
a l’aeroport. En aquest sentit, l’any
vinent s’espera assolir la fita d’arribar al milió de passatgers, gràcies
a l’obertura de més rutes. S’estima
un increment del 20% de viatgers,
amb les noves destinacions i l’augment de places previstes. Esperem
recuperar el nivell de passatgers similar a abans del 2012, la qual cosa
evidencia que hem superat la crisi
econòmica, va afirmar el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard
Font.
Diversificació
Font també va valorar positivament
que l’aeroport reusenc hagi aconseguit la diversificació de companyies -actualment hi ha vuit aerolínies
que operen a l’aeroport- i que es
pugui donar per superada l’etapa
de monocultiu de Ryanair. De cara a

Un avió de la companiyia Jet2, que a la propera temporada té previst ampliar les seves
operacions des de l’Aeuroport de Reus.

De cara a la nova
temporada d’estiu,
s’obriran noves
connexions amb
Amsterdam i el Regne
Unit, i s’ampliarà l’oferta
en rutes existents amb
més de 200.000 places
noves

endesa.com

la nova temporada d’estiu, s’obriran
noves connexions amb Amsterdam
i el Regne Unit, i s’ampliarà l’oferta en rutes existents amb més de
200.000 places noves.
En total, s’obriran cinc connexions
més amb l’aeroport de Reus: quatre amb vols regulars a Amsterdam,
Londres Stansted, Birmingham i
East Midlands, operats per Transavia, Jet2.com i Ryanair, i una amb
vol xàrter a Dublín, operat per
Sunway.

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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HABITATGE

El Govern defensa la cessió de pisos
per disposar d’habitatge social
La cessió es realitza en paquets semestrals de 300 habitatges, per a un
període de 5 anys, i els pisos es destinen per atendre casos d’emergència
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha comparegut
davant la Comissió de Governació
del Parlament de Catalunya per informar sobre el conveni signat amb
el BBVA per a la cessió a la Generalitat de 1.800 habitatges d’aquesta
entitat que es destinaran a lloguer
social. “L’habitatge és un tema prioritari de país, i des del Govern de
la Generalitat estem desenvolupant
un ampli ventall d’accions per donar solució a la situació d’emergència residencial que viuen molts
ciutadans i ciutadanes”, va dir la
consellera, que va indicar que una
d›aquestes accions és incrementar
el parc púbic d’habitatge a través
de la cessió de pisos per part de les
entitats financeres.
“Amb aquests convenis estem donant resposta a les necessitats de
les famílies més vulnerables i en
situació més precària”, va assegurar la consellera, que va afegir que
la rotació dels habitatges del parc
públic, és a dir, dels habitatges que
són propietat de l’Administració, no
és suficient per atendre les aproximadament 100 sol·licituds mensuals
d’emergència que arriben a la Generalitat, més les sol·licituds que
arriben als nou municipis que tenen
mesa d’emergència pròpia. “Necessitem els habitatges dels bancs i els

Imatge de la reunió de la Comissió de Governació del Parlament de Catalunya, presidit
per la consellera d’Administracions Públiques Meritxell Borràs.

La consellera de
Governació i Habitatge
assegura que ‘amb
aquests convenis estem
donant resposta a les
necessitats de les famílies
més vulnerables i en
situació més precària’
convenis de cessió s’han manifestat
com la fórmula més ràpida i efectiva
de disposar-ne”, va afirmar Borràs.
La cessió es realitza en paquets semestrals de 300 habitatges, i per

a un període de cinc anys. A dia
d’avui el nombre total d’habitatges cedits pel BBVA és de 540, que
es corresponen a un primer lot de
300 i a un lot extraordinari de 240
«abans del previst per fer front a les
necessitats que tenim en aquests
moments».
La consellera va dir que els 1.800
habitatges del conveni amb el BBVA
se sumen als obtinguts per mitjà
d’acords amb altres entitats financeres: Catalunya Caixa (400 habitatges cedits); Bankia (230 habitatges); la Sareb (930 habitatges);
la Unión de Créditos Inmobiliarios
(100 habitatges), i Caixabank (200
habitatges).

CONTENIDORS
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ACTUALITAT REUS

Reus impulsa una millora del
camp de futbol La Pastoreta
El projecte, en fase d’aprovació, s’executarà l’any 2017 mitjançant l’encàrrec
i licitació d’obra, que executarà Reus Esport i Lleure SA
L’Ajuntament de Reus ha present a
les entitats usuàries del camp de
futbol de La Pastoreta, el projecte
executiu de l’ampliació dels vestidors del complex esportiu. L’obra
complementarà les executades l’any
2014 i que van suposar la construcció del camp de gespa artificial de
futbol 7. El projecte planteja construir un nou mòdul destinat a vestidors i un nou magatzem. També
s’aprofita la intervenció per centralitzar les instal·lacions de tot el
complex en un únic recinte.
El projecte, en fase d’aprovació,
s’executarà l’any 2017 mitjançant
l’encàrrec i licitació d’obra, que executarà Reus Esport i Lleure SA, un
cop aprovat el corresponent pressupost d’inversions. La previsió és

El projecte suposarà la
inversió de 192.485.38
euros (IVA inclòs)

L’edifici existent forma part d’un
complex esportiu format per un
camp de futbol 11, un camp de futbol 7 ambdós de gespa artificial i
un edifici on hi ha quatre vestidors
de grups i dos vestidors d’àrbitres,
una zona administrativa, els serveis
higiènics per al públic i un petit bar.
Inclou la construcció de dos vestidors de grups, una peça de vestidors d’àrbitres, un magatzem i
d’una sala d’instal·lacions. Aquest
nou cos s’ubica a continuació de
l’edifici existent de manera que
dóna continuïtat. Es planteja, igualment, d’una sola planta i amb un
voladís a la façana més propera al
camp, així es dona continuïtat al recorregut cobert que dona accés a
les diferents estances del complex.

que l’obra es pugui executar en el
període d’estiu, aprofitant la parada
de les competicions i entrenaments
de les entitats.
El projecte
El projecte suposarà la inversió
de 192.485.38 euros (IVA inclòs)
amb un total de 226m2 de superfície construïda, dos nous vestidors
d’equip, un vestidor d’àrbitres i una
nova zona de calderes i d’acumulació d’aigua calenta sanitària que
donaran servei a la totalitat de les
dependències del complex.

www.instalalegre.com
• INSTAL·LACIONS
INDUSTRIALS
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C. Monestir de Poblet 24
43205 REUS
Tel. 977 754 617
Fax 977 775 694
alegre@instalalegre.com

ACTUALITAT REUS

Premis de la Nit del Comerç i Turisme
El passat dissabte 26 de novembre es va celebrar al
Restaurant Vermut Rofes la 25a Nit del Comerç i Turisme de Reus, la trobada anual dels sectors comercial i
turístic de la ciutat i dels productors de la DOP Siurana.
La relació de guardonats d’aquest any és la següent:
Premi Turisme de Reus: Museu del Vermut; Premi Iniciativa Turística: Associació Hotelera Cambrils, Salou i
Vila-seca, la Pineda Platja. Premi “U” de la Unió de
Botiguers a la Trajectòria Històrica: Patateria Laurie i

Premi “U” a la Trajectòria al Servei Cultural de la Ciutat:
Bravium Teatre. Per part del Consell Regulador de la
DOP Siurana, Premi “Entenedor de l’Any” com a prescriptor de l’oli DOP Siurana: Raimondas Kristaponis i
Distinció “Entenedor de l’Any” a la promoció de l’oli
amb DOP Siurana: Caprabo. Premi “Ser Botiguer” de
la Cambra de Comerç de Reus: Cristalleria Marsal i el
Gremi de Forners de Reus i Comarques va distingir al
Bar Bon Mar de Reus.

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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TRANSPORTS

El Port manté el nivell d’ingressos
tot i un lleuger descens en el tràfic
El Port de Tarragona ha mogut 22,1 milions de tones de mercaderies en els
primers nou mesos de l’any, un 10% menys que l’any passat
El Port de Tarragona ha mogut 22,1
milions de tones de mercaderies
fins al mes de setembre, els nou
primers mesos de l’any, un 10%
menys que l’any passat, però manté el bon nivell d’ingressos totals
de 37,5 MEUR de gener a setembre, una xifra similar al mateix període de l’exercici anterior. Pel que
fa als tràfics, el bon comportament
en mercaderies com ara els vehicles
(+32%), els agroalimentaris (+6%)
o els materials per a la construcció
(3,7%) no han estat suficients per
compensar la reducció continuada
del carbó (-20%) i d’alguns energètics –principalment per la parada de
Repsol-, i s’ha traduït en una baixa-

da global del 10% respecte als tràfics assolits l’any anterior.
Menys carbó
Des de principi d’any, el Port ha mogut gairebé 500.000 tones menys
de carbó. Aquesta important baixada, motivada pels nous criteris de
planificació logística de la multinacional italiana titular del carbó (Endesa-Enel), que ha desplaçat gran
part dels tràfics de trànsit arribats a
Espanya cap a Almeria, ha incidit de
manera molt directa en el còmput
global a l’emplaçament tarragoní.
Malgrat la reducció dels tràfics de
carbó en els primers nou mesos de
l’any, el president del Port de Tar-

ragona, Josep Andreu, ha fet una
lectura positiva d’aquest període
i es considera que l’aposta per la
diversificació està donant els seus
fruits mantenint o incrementant
tràfics com la pasta paper, animals
vius, ‘project cargo’ o vehicles. A
més, s’estima que el mes d’octubre
es tancarà amb nivells superiors als
del mateix mes de l’any passat.
D’igual manera, els resultats econòmics acompanyen l’estratègia del
port, segons Andreu, i es manté la
xifra de negoci amb uns ingressos
dels primers nou mesos iguals a
l’any anterior, al voltant dels 37,5
MEUR, xifra que fa preveure un bon
tancament econòmic d’aquest 2016.

Bastides de qualitat al
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.:al977.84.20.24
Bastides de qualitat
Fax: 977.84.12.35
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35
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MEDI AMBIENT

Reus estrena aparcaments per a
bicicletes als pàrquings municipals
Estan situats als aparcaments de la Plaça de la Llibertat, La Fira Centre
Comercial, Sant Ferran, Oques, Passeig Prim, Pastoreta, Baluard i Carrilet
La xarxa municipal d’aparcaments
–integrada pels pàrquings de la
Llibertat, La Fira Centre Comercial,
Sant Ferran, Oques, Passeig Prim,
Pastoreta, Baluard i Carrilet–, incorpora una zona d’aparcaments
per a bicicletes a cadascun dels 8
pàrquings. Aquestes places són gratuïtes i estan vigilades, amb el mateix servei de videovigilància dels
pàrquings municipals connectat al
Centre de Control Central de Reus
Mobilitat i Serveis.
L’Ajuntament de Reus i l’empresa
municipal Reus Mobilitat i Serveis
impulsen un seguit d’actuacions en
favor de la bicicleta, entesa com un
element clau per a l’organització de

de Reus Mobilitat i Serveis Marc
Arza va recordar durant la presentació que “s’està desplegant un pla
d’aparcaments de bicicleta a la via
pública; però ara fem un pas més i
dotem la ciutat d’una xarxa d’aparcaments còmoda i segura per no
desincentivar-ne l’ús”.

la mobilitat al conjunt de la ciutat.
Aquest seguit d’accions tenen com
a objectiu normalitzar l’ús de la bicicleta i afavorir-ne la convivència
amb els vianants i els altres mitjans de transport. En aquest sentit,
el regidor d’Urbanisme i president
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A la planta -1
Els nous espais per a bicicletes
s’han ubicat en indrets visibles dins
dels aparcaments i al costat d’una
sortida de vianants. En tots els casos, l’espai per a bicicletes es troba
a la planta -1 dels pàrquings i a tocar d’un ascensor, des d’on es pot
accedir amb la bicicleta.

MEDI AMBIENT

La nova variant de Valls evita
passar pel centre de la ciutat
Les obres han comptat amb una inversió de 2,6 milions d’euros i han
suposat una millora en la mobilitat i la seguretat viària
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va posar en servei
fa quinze dies la variant de Valls (Alt
Camp), una infraestructura que millora les connexions i la seguretat
viàries en aquest àmbit. La nova
carretera, que uneix l’N-240 i la C-37
i permet evitar el trànsit de pas per
l’interior de Valls, ha comptat amb
una inversió de 2,6 milions d’euros.
Acompanyat de l’alcalde de Valls,
Albert Batet, el conseller Rull va remarcar que “des del Govern, amb
pocs recursos, prioritzem les obres
en base a quatre paràmetres, com
són la millora de la seguretat viària, l’alleujament de la congestió,
l’impuls a l’activitat econòmica i
l’equilibri territorial”. En aquest cas,
Rull ha explicat que “alliberem una
part important de la trama urbana
de Valls del trànsit pesant”, fet que
millora tant la seguretat com “la
qualitat ambiental”.
La nova variant se situa al sud-oest
del nucli de Valls i té una longitud de 800 metres. Està formada
per dos carrils de circulació de 3,5
metres d’amplada i dos vorals d’1
metre i té amb una franja central zebrada de separació dels dos sentits,
d’1 metre d’amplada.
Les obres han inclòs la construcció
d’un pont sobre el torrent del Puig
de 85 metres de longitud, format
per dos trams de 42,5 metres, amb

La nova variant de Valls enllaça la N240 amb la C37 sense passar pel nucli urbà.

La nova variant se situa al
sud-oest del nucli de Valls
i té una longitud de 800
metres. Està formada per
dos carrils de circulació
de 3,5 metres d’amplada i
dos vorals d’1 metre
una pila central circular de 9,6 metres d’alçada. D’altra banda, s’ha
aprofitat un pas inferior, format per
un calaix de 7 metres d’amplada per
donar continuïtat a un camí. Addicionalment, s’ha condicionat un tram

d’uns 200 metres de la carretera
C-37 i s’hi ha construït una rotonda
de 48 metres de diàmetre exterior.
A partir d’aquesta connexió amb la
C-37, els vehicles poden accedir cap
a l’autovia A-27.
Precisament, el conseller va posar
de relleu l’impuls que suposarà
aquesta variant “per a l’activitat
econòmica entorn de l’eix potent de
l’A-27, que comunica Ponent amb
el Port de Tarragona”. “És un punt
neuràlgic en la xarxa viària i necessitem permeabilitzar-la molt”, va assegurar Rull, que va reivindicar la
inversió com “una actuació d’equilibri territorial i de connexió interna
del país”.

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

CULTURA

Reus ja té els
set tresors del
patrimoni cultural
………………………………………………………………………………

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

A la votació hi ha participat han
participat en la votació 1.226
persones que han emès 7.732 vots
Els Gegants, la Tronada, les Tres Gràcies, el Campanar,
el Ball solemne curt de l’Àliga a la Mare de Déu de Misericòrdia, el Vermut i la Plaça Mercadal han estat elegit
pels ciutadans com a “7 tresors del patrimoni cultural
de Reus”
En total, han participat en la votació 1.226 persones
que han emès 7.732 vots. Cada participant ha pogut
votar fins a set candidatures diferents.La regidora de
Cultura, Montserrat Caelles, i el president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, han
presentat els resultats de les votacions populars per escollir set tresors del patrimoni cultural de Reus. La regidora de Cultura ha recordat que la Capital de la Cultura
Catalana Reus 2017 “és una oportunitat per reforçar els
vincles entre l’Ajuntament i el món de la cultura reusenca, amb les seves entitats al capdavant, i també per intensificar la ja molt important vitalitat cultural de Reus,
uns vincles que es fan extensius al seu teixit empresarial i comercial
i a la promoció
de ciutat”. Per
la seva part,
Xavier
Tudela
ha explicat que
la participació
ciutadana
en
aquesta
campanya ha estat
de les més elevades que s’han
registrat a totes les edicions de la Capital de la Cultura
Catalana si es compara amb el volum de població. La
participació en la votació ha estat essencialment des
del Baix Camp (86% de participació). Des del Tarragonès ha votat un 6% del total de participants; des del
Barcelonès un 2%; des de l’Alt Camp i des del Baix
Llobregat un 1% en cadascuna d’aquestes comarques,
i la resta de 37 comarques de Catalunya han aportat
el 4% de vots restants. A partir d’ara els set elements
elegits com a “Tresor del patrimoni cultural de Reus”
s’incorporaran a la “Llista representativa dels tresors
del patrimoni cultural del món”, del Bureau Internacional de Capitals Culturals.

25

novembre 2016

Arriba el Nadal.
Temps de reflexió
Com qui no vol la cosa ja estem en temps d’advent i això
vol dir que ja hem passat un
nou any. En aquestes dates
des de la Germandat i la Confraria de Nostra Pare Jesús a la
Columna toca fer una mica de
balanç del bò i el dolent i dic
dolent perquè malauradament
hem sofert el traspàs de tres
companys. Tot i les dificultats
i pèrdues sempre hem de mirar endavant i per això gràcies a l’esforç dels membres de
la junta, hem tret el pas com
cada any per Divendres Sant i
hem celebrat la festa patronal
en honor de Sant Antoni de
Pàdua amb el tradicional repartiment de clavells i estampes i la missa en record dels
membres de les entitats i el
Gremi difunts. Però això no ens
pot fer sentir satisfets del tot ja que
ens vam posar com a repte treure
al coll el pas de Setmana Santa, i la
resposta per part dels agremiats ha
sigut minsa. Potser em falta poder
de convocatòria o potser haurem de
canviar de objectius. No consisteix

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

només en mantenir les tradicions
sinó que per anar bé s’han d’engegar nous reptes per mantenir la Germandat i la Confraria vives.
En un altre capítol de coses us parlaré del pa de Sant Antoni perquè
hi ha hagut una davallada de les

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

donacions a la bústia del pa
de Sant Antoni a l’església de
la Puríssima Sang, això fa que
el darrer any i potser aquest
no és puguin fer les aportacions en espècies a les entitats
que la junta considerava que
ho necessiten. Potser hi ha altres canals d’assistència que
han canalitzat les donacions
que es feien a la bústia i això
ha fet minvar molt els diners
que gestionaven, i per això us
convido a que les continueu
fent per poder seguir ajudant
als que més ho necessiten.
La Confraria com a part de
l’Associació de confraries
de Setmana Santa de Reus
aquest desembre el dia 10 col·
laborarà en un altre edició del
Dinadal. Si no hi podeu assistir podeu fer aportacions a la
fila zero trucant al Gremi.
Després d’aquest petit resum i reflexió per part meva, la Germandat
de Sant Antoni de Pàdua i la Confraria de nostre Pare Jesús a la Columna us desitja Bon Nadal i feliç
any nou 2017.

Germandat

Confraria

Quota Anual 25 e

Quota Anual 26 e

BUTLLETA D’AFILIACIÓ
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Bon Nadal i Pròsper Any 2017
El Gremi de la Construcció del Baix Camp, com cada any, vol desitjar a tots
els agremiats, empreses col·laboradores, anunciants de la Façana, institucions, col·laboradors, amics i amigues un Bon Nadal i un Pròsper Any 2017.

Nadala
Hem bastit el pessebre en un angle
del menjador, sobre una taula vella,
el pessebre mateix de cada any
amb la mula i el bou i l’Infant
i els tres Reis i l’estrella.
Hem obert innombrables camins,
tots d’adreça a la cova,
amb correus de vells pelegrins
-tots nosaltres- atents a l’auster caminar de la prova.
I en la nit del misteri hem cantat
les antigues cançons
de la mula i el bou i l’Infant i els tres Reis i l’estrella.
I oferíem la nit amb els ulls i les mans.
I cantàvem molt baix, amb vergonya potser de saber-nos germans
de l’infant i de tots en la nit de la gran meravella
Miquel Martí i Pol (Roda de Ter, Osona, 1929 – Vic, Osona, 2003)

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

