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CALENDARI
DE FIRES 2017
DIYmania

3 al 5 de febrer

Fira d’antiquaris i artistes
10 al 12 de febrer

Saló de la mascota
4 i 5 de març

Saló de cotxes i motos clàssics
11 i 12 de març

CAMINS D’FP

Fira de formació professional
5 i 6 d’abril

Catbrick

22 i 23 d’abril
SALÓ DE LA MOTO

Saló de la moto

AUTOPRIMAVERA

Saló de l’automòbil d’ocasió

5 al 7 de maig

12 al 14 de maig

Polar Gran Fondo La Mussara - Expobike
19, 20 i 21 de maig

exproReus
TO
OT NUVIS

Fira de fires

11 al 15 d’octubre

Fira dels nuvis i celebracions
17 al 19 de novembre

Fira de l’ecologia, sostenibilitat i salut natural
3, 4 i 5 de novembre

PARC DE NADAL

Parc de Nadal

27 de desembre al 4 de gener
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Una bona notícia per tancar
l’any
Acabem l’any amb una bona notícia després de mesos d’incertesa al voltant de la inversió més important que s’espera en els propers anys a casa nostra. La Comissió Política
Territorial d’Urbanisme de Catalunya va donar llum verda definitiva a finals de mes al Pla
Director Urbanístic que preveu la construcció del Centre Recreatiu Turístic (CRT) del Camp
de Tarragona amb només tres abstencions. Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, va destacar els ‘’consens polític, territorial i econòmic’’ que s’ha anat consolidant
aquests dos últims anys a l’entorn del projecte amb la incorporació de les al·legacions de
tots els actors en el redactat final. Rull ha destacat que el CRT és un projecte estratègic
de país i suposarà un gran canvi per l’economia del Camp de Tarragona amb un impacte
anual del CRT entre 3.900 i 5.400 milions d’euros anuals un cop es consolidi l’activitat
del complex turístic. En un entorn amb una taxa d’atur de l’entorn del 14%, aquest
impacte serà important en la creació de llocs de treball. També s’ha presentat un estudi
que indica que en la fase de construcció es crearan uns 12.000 llocs de treball directes
que es dedicaran a la construcció del complex.
El conseller Rull ha estat agosarat al afirmar que els veïns de Tarragona podran veure
treballar les primeres màquines de les empreses constructores en el transcurs de l’estiu
del 2017. Esperem que es puguin complir aquestes previsions i que la situació política
d’incertesa que viu el nostre país no afecti negativament aquesta inversió tan important,
segons totes les previsios i estudis que s’han presentat.
Junta directiva del Gremi de la Construcció del Baix Camp
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USARCE enllesteix un edifici
plurifamiliar al centre de Cambrils
La constructora cambrilenca s’ha encarregat del projecte d’aquest edifici de
quatre plantes amb 10 habitatges i uns baixos comercials
Tot i que el sector de la construcció ha vist com a les comarques de
Tarragona s’han paralitzat en gran

nombre la majoria de les promocions immobiliàries perquè encara hi
ha un estoc per vendre important,
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ja sigui propietat dels bancs o d’alguns promotors, l’atractiu de les
principals poblacions de la Costa

EMPRESES

Daurada com Cambrils o Salou ha
permès encara en el període dels
últims 2 o 3 anys la construcció de
petits edificis com ara el que l’empresa cambrilenca USARCE Construccions va lliurar l’any passat al
centre del barri mariner de Cambrils.
El projecte
Es tractava d’un projecte de nova
construcció d’un edifici plurifamiliar
entre mitgeres, amb 10 habitatges
i un local, situat al carrer de Pau
Casals 45-57, cantonada, carrer de

En aquestes dues pàgines es pot veure l’edifici finalitzat i diversos imatges del procés
de construcció. A la següent pàgina també es veuen detalls de la instal·lació de la coberta o del terra radiant pere millorar l’eficiència energètica de l’edifici.
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EMPRESES

Roger de Llúria, pel promotor “Rovira Font, S.L.” L’edifici és obra de
l’arquitecte Joan Josep Mestre Portabella. Es tracta d’un edifici format
per una planta baixa, quatre plantes
pis i planta coberta (aquesta última
només per a manteniment de les
instal·lacions generals de l’edifici).
L’edificació ocupa en planta baixa,
la totalitat del solar, i s’alinea a la
façana dels carrers de Pau Casals
i Roger de Llúria, en planta baixa,
primera, segona i tercera, i es retira
tres metres a la planta quarta. Es va
projectar un pati (celobert) de prop
de 15 metres quadrats (que permet
la inscripció d’un cercle de 3 metres
de diàmetre), cobert amb un lluernari de vidre armat, que respecta
una obertura vertical que permet
ventilar algunes de les dependències dels habitatges.
A la planta baixa s’hi ha ubicat l’accés i el vestíbul, instal·lacions comuns de l’edifici i el local comercial
que inicialment no tenia un us definit però que finalment l’ocupa una
clínica dental que ja opera amb tota
normalitat. La comunicació vertical

Es tracta d’un edifici
format per una planta
baixa, quatre plantes
pis i planta coberta
(aquesta última només
per a manteniment de les
instal·lacions generals de
l’edifici)
de l’edifici es realitza mitjançant un
nucli vertical format per l’escala i
un ascensor accessible que comunica totes les plantes. A les plantes
primera, segona, tercera es distribueixen 3 habitatges per replà mentre que a la planta quarta es distribueix únicament 1 habitatge. A la
coberta s’hi ha ubicat els elements
necessaris per a les instal·lacions
de telecomunicacions, xemeneies,
compressors de les bombes de calor aire-aigua.
Construccions USARCE, segons va
explicar el seu propietari Jeroni Ustrell, va treballar durant poc més
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d’un any en la cimentació del solar
i la posterior construcció de l’edifici
que es va fer en la seva totalitat
tal i com estava previst, tot i les
dificultats que en alguns moments
va ocasionar al carrer Pau Casals,
una artèria viària força important a
Cambrils principalment a l’estiu ja
que en alguns moments es va haver
de tallar a la circulació pels camions
i les grues que feien servei a l’obra.
El nou edifici s’ha dissenyat seguint
els criteris d’eficiència energètica.
Segons la memòria, els 10 habitatges disposen de les instal·lacions
tèrmiques individuals d’aerotèrmia
(calefacció, refrigeració i producció
d’aigua calenta sanitària) amb una
bomba de calor exterior (situada a
la planta coberta) i un acumulador
per a ACS a cadascun dels habitatges. Al mateix temps, cada habitatge estarà equipat amb terra radiant.
També s’hi han instal·lat falsos sostres, parquet sintètic flotant, entre
diverses millores.
L’empresa
Construccions Usarce és una empre-

EMPRESES

USARCE col·labora
constantment amb la
direcció facultativa i amb
el client, en el desig de
trobar conjuntament la
solució als entrebancs que
pugui sorgir derivats de
l’obra
sa agrupada al Gremi de la Construcció del Baix Camp que va néixer
l’any 2004. Segons el seu propietari,
Jeroni Ustrell, l’empresa “col·labora
constantment amb la direcció facultativa i amb el client, en el desig
de trobar conjuntament la solució
als entrebancs que pugui sorgir derivats de l’obra, per tal d’arribar a
la qualitat constructiva adequada i
complir amb els terminis d’entrega.
Això comporta que en el canvis que
es proposen en obra són de molt
ràpida execució ja que el cap de
l’empresa disposa de la titulació
d’Arquitecte Tècnic i Tècnic superior de l’Edificació”. Ustrell assenyala
també que tot i les dificultats del
mercat han pogut subsistir gràcies
a aquest fet: “Aquest caràcter ens
ha permès un creixement sostingut,
inclòs en èpoques de recessió del
mercat”, assenyala i afegeix que
“Construccions USARCE compta
amb un equip humà estrictament
seleccionat, altament qualificat,
això fa possible que tots els projectes que desenvolupem, tinguin
com base principal l’esforç per uns
bons acabats, la seva qualitat i la
formació constant dels nostres professionals. Es disposa de la classificació empresarial nivell C i tots els
subgrups així com també es troba
inscrita al RELI i al REA”.

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

Tarragona lidera la compravenda
d’habitatges a l’octubre a Catalunya
A Tarragona es van fer 771 operacions, de les quals 79 eren pisos nous i
692 de segona mà, mentre que 754 són lliures i 17 habitatge protegit
La compravenda d’habitatges ha
augmentat un 19,8% a Catalunya
durant l’octubre, fins als 5.164,
segons dades provisionals de l’Estadística de Drets de la Propietat
de l’Institut Nacional d’Estadística
(INE). D’aquestes dades es desprèn
que a les comarques de Tarragona
han liderat el rànquing a nivell català aquest mes d’octubre amb un total de 771 operacions, un 30% més
que el mes passat. D’aquestes, 587
eren pisos nous i 4.577 de segona
mà, i 4.643 eren lliures i 521 protegits. Es tracta, a més, del millor mes
d’octubre des del mateix mes del
2007, quan es van registrar 7.001
operacions, tot i que ja és el segon
mes consecutiu que baixa des que
a l’agost d’aquest any s’assolissin
les 6.253, la xifra més alta des del
febrer del 2011 (6.489). En canvi,
en relació al mes anterior, la compravenda d’habitatges ha caigut
un 13,8% després que al setembre
s’assolís la xifra de 5.164. A l’Estat,
la compravenda d’habitatges va
augmentar un 6,5% a l’octubre respecte el mateix mes de l’any passat,
fins a les 29.369 operacions, però
va caure un 15,9% respecte al setembre.
La compravenda d’habitatges va
pujar a les quatre demarcacions ca-

talanes durant l’octubre. A les comarques de Tarragona, és on més
ho va fer, concretament un 30,2%,
fins a les 771, de les quals 79 eren
pisos nous i 692 de segona mà,
mentre que 754 són lliures i 17 habitatge protegit. En segon lloc, a la
demarcació de Lleida es va registrar
un augment del 26,5%, fins a les
224 operacions. D’aquestes, 40 corresponien a habitatges nous i 184
de segona mà, mentre que 190 eren
lliures i 34 protegits.
Pel que fa a la demarcació de Barcelona, es van concretar 3.494
operacions a l’octubre, xifra que
representa un augment del 18%
en relació a l’octubre del 2015. Del
total, 382 eren habitatges nous i
3.112 de segona mà, mentre que
3.053 eren lliures i 441 eren prote-

gits. Per últim, a les comarques de
Girona la compravenda d’habitatges
es va enfilar un 16,5%, fins a les
675. D’aquestes, 86 eren habitatges
nous i 589 de segona mà, mentre
que 646 era lliure i 29 de caràcter
protegit.
A la resta de l’Estat
A l’Estat, l’increment va ser inferior,
del 6,5%, fins a les 29.369 operacions de compravenda, un 15,9%
menys que al setembre. Del total, el
89,9% dels habitatges transmesos
eren lliures i el 10,1% protegits, i el
18,2% eren nous i el 81,8% de segona mà. D’altra banda, Catalunya
ha estat el segon territori de l’Estat
on més ha crescut la compravenda
d’habitatges, només superada pel
Principat d’Astúries (21,3%).

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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ACTUALITAT SECTOR

Segueixen baixant
les execucions
hipotecàries
a Catalunya

- SERRALLERIA GENERAL
- ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- TREBALLS EN INOX/FORJA
- PORTES/REIXES
- TANQUES
- MANTENIMENTS

Les execucions hipotecàries sobre habitatges
cauen el tercer trimestre prop d’un 25%
El nombre d’inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries
d’habitatges a Catalunya s’ha situat
al tercer trimestre en 1.515 pisos urbans, cosa que suposa 498 execucions menys que el mateix període
de l’any passat, el 24,74% menys
en taxa interanual, i 484 execucions menys que el segon trimestre
d’aquest any, el 24,21% menys, segons les dades de l’INE. Si a més
dels habitatges s’inclouen totes
les finques hipotecades, el nombre d’execucions registrades es va
situar en 2.755 actius, 421 execucions menys que el mateix període
de l’any passat, el 13,26% menys,
i 287 execucions menys que en el
segon trimestre, el 9,43% menys,
sempre amb dades de l’Institut Nacional d’Estadística.
Del conjunt de finques i actius immobiliaris executats a Catalunya,
2.755 unitats, el 54,99% del total,
1.515 actius, corresponen a pisos
urbans, una relació similar a la que
es registra en el conjunt de l’Estat
que en el període va ser del 54,8%.
A Catalunya, dels 1.515 pisos executats el tercer trimestre d’aquest
any, 969 habitatges, el 63,96%, són
propietat de persones individuals
o famílies. La resta, 546 pisos, el
36%, estan registrats a nom d’una
empresa o persona jurídica.
Xifres de l’Estat
En el conjunt de l’estat espanyol, el
nombre d’inscripcions certificades
de execucions hipotecàries iniciades en el registre de la propietat

es va situar en l’agregat de pisos i
finques en 14.558 actius, el 25,8%
menys que fa un any i el 30,4%
menys que el segon trimestre.
En relació amb el nombre d’habitatges amb execució hipotecària a l’estat espanyol es va situar en 7.976
pisos, el 33,20% menys que el segon trimestre i el 31,66% menys que
el tercer trimestre de l’any passat.
L’INE, amb dades del conjunt de
l’Estat, indica que entre els habitatges de famílies o persones individuals amb execució hipotecària, 3.919
eren pisos que s’utilitzaven com residència habitual, un 34,8% menys
que en el mateix període de l’any
passat, mentre que 1.060 pisos eren
segones residències dels propietaris, un 35,5% menys.
Les comunitats amb un major nombre de certificacions per execucions
hipotecàries tant en relació amb
l’agregat de finques com en el desagregat de pisos urbans són Andalusia, el País Valencià i Catalunya,
per aquest ordre.

A Catalunya, dels 1.515
pisos executats el tercer
trimestre d’aquest any,
969 habitatges, el 63,96%,
són propietat de persones
individuals o famílies. La
resta, 546 pisos, el 36%,
estan registrats per una
empresa o persona jurídica
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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

LEGISLACIÓ

Entra en vigor la llei de l’habitatge
que esquiva la suspensió del TC
La norma del Govern Català pretén evitar desnonaments i establir mecanismes
de reallotjament en els casos en què aquest ja s’hagi produït
El darrer dia de l’any va entrar en
vigor la llei d’habitatge que esquiva
la suspensió del Tribunal Constitucional (TC). La norma va ser aprovada per unanimitat pel Parlament
de Catalunya tot i que en alguns
articles el PPC i C’s s’hi van abstenir
o hi van votar en contra. La nova
llei pretén evitar desnonaments i
establir mecanismes de reallotjament en els casos en què aquest
ja s’hagi produït i ho fa substituint
els instruments que havien estat recorreguts en l’anterior text. La nova
llei prioritza la mediació entre els
bancs i les famílies amb sobreendeutament a causa de l’habitatge;
preveu mecanismes per reduir els
pisos buits; estableix mesures per
reallotjar amb lloguer social famílies
en risc d’exclusió; i preveu expropiar temporalment l’ús de pisos a
bancs i grans propietaris per disposar d’habitatge públic per fer front a
les necessitats de pisos socials i per
evitar desnonaments.
Mesures
La Llei de mesures de protecció del
dret a l’habitatge de les persones
que es troben en risc d’exclusió
residencial sorgeix com a resposta
al recurs presentat pel govern espanyol contra diversos punts de la
Llei 24/2015 en considerar que envaïa competències i que suposava
un greuge respecte a la resta de
ciutadans de l’Estat espanyol, entre
d’altres. El maig d’aquest any el TC
va admetre a tràmit el recurs i això
va comportar la suspensió automàtica dels articles recorreguts.
El nou text estableix instruments alternatius als punts suspesos, com
la substitució de la cessió temporal
obligatòria d’habitatges buits que
fixava la normativa en part suspesa

La nova llei de l’habitatge permetrà una millor gestió dels edificis de protecció oficial i
de les persones que necessitin habitatge públic.

En l’àmbit econòmic, la
norma preveu una partida
de 14 milions d’euros
per expropiar l’ús d’uns
2.000 habitatges arreu
de Catalunya. El cost
d’aquestes expropiacions
s’haurà d’assumir a
mitges entre Generalitat i
ajuntaments

per l’expropiació temporal de l’ús
d’habitatges buits en mans d’entitats financeres. També proposa com
a alternativa al lloguer social obligatori de forma indefinida un sistema per reallotjar les famílies amb
un lloguer social limitat a un perío-
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de de tres anys ampliable a sis.
D’altra banda, recupera la mediació
a través del Codi de Consum i triplica els municipis on es pot actuar
per pal·liar els efectes dels desnonaments. A més, crea la Comissió
d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social amb
l’objectiu de coordinar l’actuació
de les administracions per establir
mecanismes de solució de conflictes i l’aplicació de mesures d’acció
protectora establertes per la norma.
En l’àmbit econòmic, la norma preveu una partida de 14 MEUR per expropiar l’ús d’uns 2.000 habitatges
arreu de Catalunya. El cost d’aquestes expropiacions s’haurà d’assumir
a mitges entre Generalitat i ajuntaments. D’altra banda, també incorpora una partida de 250.000 euros
per al personal de la Comissió d’Habitatge i Assistència. El cost econòmic d’altres mesures s’inclouen en
partides de la conselleria de Governació i Habitatge.

HABITATGE

La rendibilitat mitjana de l’habitatge
de lloguer se situa en el 6,1%
L’informe Solvia Market View assegura que Catalunya presenta un repunt
important dels preus sobretot a la ciutat de Barcelona
La rendibilitat bruta del preu del
lloguer de l’habitatge a Catalunya
se situa en el 6,1% amb una renda
mitjana de 7,4 euros per metro quadrat al mes, segons dades la tercera edició de ‘Solvia Market View’, el
seu informe semestral de tendències sobre el sector immobiliari que
en aquesta ocasió ha recopilat una
àmplia radiografia del mercat de lloguer residencial a l’Estat. Així, en la
rendibilitat del lloguer Catalunya se
situa per davant de la Comunitat de
Madrid, amb el 5,8%.
L’estudi indica que Catalunya mostra un repunt important en els
preus del lloguer, sobretot a Barcelona. Així mateix, la capital catalana
i Madrid concentren el 48% de la
demanda de lloguer d’habitatge a
nivell estatal.
Segons l’informe, el creixement de
la demanda d’habitatges en lloguer
i la rigidesa de l’oferta provoquen
pujades de les rendes en zones
concretes. No obstant, la demanda
d’habitatges en lloguer no sempre
es concentra a les zones on hi ha
estoc d’habitatges buits.
Oferta heterogènia
Solvia apunta que l’oferta actual del
lloguer a l’Estat és heterogènia, dispersa i gestionada sense una proposta professional de servei. Així,
el 97% dels habitatges de primera
residència en lloguer estan en mans
de particulars.
En aquesta tercera edició de ‘Solvia
Market View’ també s’exposen els
casos d’altres països com Alemanya, que compta amb un mercat de
lloguer residencial segur i consolidat en el qual participen un nombre
important d’operadors professionals -algunes d’aquestes empreses
gestionen més de 300.000 habitat-

Segons l’informe, el
creixement de la demanda
d’habitatges en lloguer
i la rigidesa de l’oferta
provoquen pujades de
les rendes en zones
concretes. No obstant, la
demanda d’habitatges
en lloguer no sempre es
concentra a les zones on
hi ha estoc d’habitatges
buits

ges en règim de lloguer-.
La companyia destaca que per desenvolupar un veritable mercat de
lloguer residencial professionalitzat
a Espanya es requereix l’entrada de
‘players patrimonialistes’, així com
la consolidació d’operadors de gestió de lloguer residencial que ofereixin un servei integral tant als propietaris d’habitatges com als futurs
inquilins.
El desenvolupament de portfolis de
lloguer residencial és rellevant perquè a Espanya no existeixen grans
parcs d’habitatge en lloguer, segons
recull Solvia.

www.aisladur.com
Techos continuos o desmontables
Trasdosados - Tabiques pladur
Aislamientos térmicos y acústicos
Protección contra el fuego
Estanterías
Aislamientos antihumedad
Todo tipo de decoraciones
Lamas de aluminio y PVC
Trabajos de yeso
Fachadas ventiladas

646 511 780
info@aisladur.com
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L’especialista

El fals autònom
Carlos Just. Advocat
retribució que acostuma ser fixa.
Durant els temps de crisi ecoLa relació laboral del
Tot pot anar més o menys bé,
nòmica, la figura de l’anomenat
treballador
per
compte
fins que aquesta “relació” es
“fals autònom” o “relació laboral
trenca i per tant finalitza. En
encoberta”, pren un important
d’altri, es caracteritza
aquest cas, el fals autònom, emprotagonisme, doncs constituessencialment pel fet
pipat per la nova situació, coneix una “eina” d’abaratiment de
sidera un greuge el fet que no
costos per les empreses. Però
que l’empresari és el
tingui dret a indemnització i a
el fet cert, és que aquest tipus
que
organitza
els
mitjans
més no pot cobrar l’atur, entre
de pràctiques, posen en risc la
d’altres drets que ha perdut.
viabilitat de les mateixes, doncs
de producció d’aquell
Arribat aquest punt, cal pregunsovint aquest frau de llei és fàtreballador, en el sentit
tar-se: què pot fer el fals autòcilment demostrable i les consenom ?.
qüències sempre donen lloc a
que li fixa un horari, li
Entre tant encara treballi, pot
importants costos i sancions.
dóna
uns
mitjans
o
eines
interposar denúncia davant la
Però, que és un fals autònom?.
És aquell treballador que malde producció, li facilita un Inspecció de Treball. D’aquesta
forma, l’Inspector lliurarà un ingrat formalment sembli un aulloc de la mateixa empresa forme tot considerant si la relatònom, en realitat té totes les
ció és laboral o no ho és. Tamcaracterístiques d’un treballador
on exercir aquest treball
bé pot presentar una demanda
per compte d’altri.
i
es
veu
sotmès
a
les
declarativa davant els Jutjats
La relació laboral del treballador
per compte d’altri, es caracteinstruccions de l’empresari socials demanant el reconeixement de la naturalesa laboral de
ritza essencialment pel fet que
la relació.
l’empresari és el que organitza
els mitjans de producció d’aquell treballador, en el sen- Però si s’ha rescindit el contracte, el fals autònom pot
tit que li fixa un horari, li dóna uns mitjans o eines de presentat demanda també davant els Jutjats socials, reproducció, li facilita un lloc de la mateixa empresa on clamant com si fos un acomiadament i reconeixent la
exercir aquest treball i es veu sotmès a les instrucci- naturalesa laboral de la relació.
ons de l’empresari. Alhora, els riscos empresarials no En el cas que finalment s’estimi que la relació és laafecten al treballador (si més no directament), qui gau- boral, el fals autònom es veu protegit pels drets dels
deix de la retribució pactada. Per contra, el treballador treballadors i l’aplicació del conveni col·lectiu vigent.
autònom organitza el seu propi treball, disposant del En aquest cas, l’empresa ha de cotitzar a la Seguretat
seu horari i eines de producció, sense sotmetre’s a les Social pel temps passat amb una retroactivitat de fins a
instruccions concretes de l’empresari i assumint el risc 4 anys, a més de les sancions i recàrrecs corresponents.
Si el treballador cobrava menys que allò que estableix
de l’explotació.
Però si d’això fem una barreja, en tenim el fals autò- el conveni col·lectiu, podrà reclamar les diferències sanom, en el sentit d’aquell que es dóna d’alta en el rè- larials. El treballador podrà reclamar també la devolució
gim d’autònom i paga cada mes la quota corresponent, de les seves quotes d’autònom i en certs casos sol·
però és sotmet a l’horari, lloc de treball i instruccions licitar fins i tot la devolució de l’IVA.
que li marca l’empresari, pagant-li aquest darrer una Està clar que no toca fer experiments.
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INSTITUCIONS

Medalla al Treball President
Macià a l’expresident de la FLC
El president Carles Puigdemont va ser l’encarregat de lliurar a Joan
Santaulària la distinció en un acte que va tenir lloc al Palau de la Generalitat
Joan Santaulària i Segura, expresident de la Fundación Laboral de la
Construcción a Catalunya (FLC), va
rebre el passat 21 de desembre la
Medalla al Treball President Macià
en una celebració al Palau de la Generalitat de Catalunya de mans del
president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.
El passat mes de setembre va ser
proposat per Pimec per a la concessió d’aquest reconeixement i el
passat 9 de novembre el jurat va
concedir aquesta medalla a Joan
Santaulària, que tot just fa unes
setmanes va deixar la presidència
de la FLC. Posteriorment altres organitzacions com la FLC, Foconta o
altres entitats van donar-li suport.
La medalla al Treball
La Medalla al Treball President Macià va ser creada l’any 1938 pel
conseller de Treball, Joan Coromera
i Soler i porta el nom del President
Macià en honor al primer president
de la Generalitat.
L’any 1982, la Generalitat va recuperar aquests guardons amb la finalitat de distingir a les persones i
entitats que han contribuït amb el
seu esforç i exemple a consolidar
l’activitat econòmica de Catalunya.
Aquesta medalla es lliura a aquelles
persones que hagin destacat per les
seves qualitats o mèrits personals
o pels serveis prestats en benefici

L’expresident de la Fundación Laboral de la Construcción, Joan Santaulària, al costat del
president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Santaulària va rebre
aquesta medalla per
la seva dedicació,
constància i inestimable
aportació al món de
l’empresa i especialment
pel seu treball en
l’associacionisme
empresarial de les pimes

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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dels interessos generals, dins del
món del treball.
Constància
Joan Santaulària va rebre aquesta medalla per la seva dedicació,
constància i inestimable aportació
al món de l’empresa i especialment
pel seu treball en l’associacionisme
empresarial de les pimes, la defensa dels industrials i artesans del
ram de la construcció i la interrelació amb les administracions i altres
entitats que han contribuït a establir i millorar els canals de comunicació i interlocució entre les pimes
del nostre país i les esmentades administracions i entitats públiques.

ACTUALITAT GREMI

El Gremi tanca l’any esperant que
es confirmi la millora de l’economia
El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat,
ofereix la tradicional recepció de Nadal a la junta, autoritats i ex presidents
El president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, Gregori Salvat, va oferir el passat dilluns 19 de
desembre el tradicional berenar de
Nadal que serveix per posar el punt
i final a l’any 2016. A l’acte hi van
assistir-hi els membres de la junta
directiva del Gremi de la Construcció, també van ser-hi convidats els
expresident de l’entitat com ara Miquel Vilella o Pere Vinaixa; el president de la Germandat de de Sant
Antoni de Pàdua, Lluís Salvat; el
president de la Cambra de Comerç
de Reus, Isaac Sanromà i en representació de l’Ajuntament de Reus
va assitir-hi el regidor d’Urbanisme
Marc Arza, que va estar acompanyat
de l’arquitecte municipal Gabi Bosques, ja que l’alcalde de la ciutat
no hi va poder assistir per motius
d’agenda.
Aquest tradicional berenar de Nadal
que va tenir lloc a les instal·lacions
del Gremi va servir per posar punt

A la recepció, entre
d’altres hi va assistir el
president de la Cambra
de Comerç de Reus, Isaac
Sanromà, i el regidor
d’Urbanisme, Marc Arza
Gregori Salvat va
aprofitar la presència
de representants de
l’Ajuntament per reclamar
a les administracions el
suport a les empreses i
també una millora en les
condicions dels concursos
públics
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i final a l’exercici 2016, un exercici
que en paraules de Gregori Salvat
ha estat millor que els anteriors
però que encara ens trobem en una
situació molt complicada ja que “venim de molt avall”. En aquest sentit, Gregori Salvat va tornar a aprofitar la presència de representants de
l’Ajuntament de Reus per reclamar
a les administracions el suport a les
empreses i també una millora en les
condicions dels concursos públics.
Marc Arza, regidor d’Urbanisme, va
voler treure dramatisme a les paraules de Gregori Salvat i ho va fer amb
xifres. Segons Arza a l’Ajuntament
de Reus cada vegada hi ha més llicències d’obres, encara que siguin
petites reformes, i va explicar que
fins i tot en les properes setmanes
està previst que comenci a la ciutat la construcció d’un nou edifici,
el primer en molt de temps, a la
zona de l’Avinguda Onze de Setembre amb Doctor Robert; al mateix

ACTUALITAT GREMI
temps que va assegurar que hi ha
previsió de nous edificis al llarg del
2017, tot i que encara no es poden
concretar oficialment. També va
dir que la previsió de la millora de
l’economia serà una realitat i que
des de l’Ajuntament en el pressupost hi haurà una partida important
per inversions, una partida que espera que les empreses del Gremi de
la Construcció del Baix Camp se’n
puguin beneficiar.
Parlaments
Per la seva part, Isaac Sanromà, encara eufòric per l’acte dels 130 anys
de commemoració de la Cambra de
Reus al Teatre Fortuny es va mostrar
convençut que la situació millorarà
ben aviat, unes afirmacions que coincidien amb les del president de la
Generalitat fa uns dies a la capital
del Baix Camp. Després dels parlaments i de les intervencions de Lluís Salvat i Miquel Vilella hi ha haver
el berenar i el brindis amb cava tot
desitjant que l’esperada recuperaAF Prensa Reus 180x128.pdf
ció sigui 160426
una realitat.
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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.

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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PROJECTES

Llum verda definitiva al pla
director del nou BCN World
La Comissió d’Urbanisme aprova el pla director urbanístic i el conseller
Josep Rull destaca el “consens polític, territorial i econòmic’’ del projecte
L’anyorat projecte conegut inicialment com a BCN World sembla que
ja té el vist-i-plau definitiu que ha
de permetre la seva concreció en
poc temps. La Comissió Política Territorial d’Urbanisme de Catalunya va
donar llum verda definitiva a finals
de mes al Pla Director Urbanístic
que preveu la construcció del Centre Recreatiu Turístic (CRT) del Camp
de Tarragona amb només tres abstencions. Josep Rull, conseller de
Territori i Sostenibilitat, va destacar
els ‘’consens polític, territorial i econòmic’’ que s’ha anat consolidant
aquests dos últims anys a l’entorn

Un estudi indica que un
cop el Consorci Recreatiu
i Turístic estigui a ple
rendiment l’impacte
econòmic anual per el
Camp de Tarragona estarà
entre els 3.900 i els 5.400
milions d’euros

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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del projecte amb la incorporació de
les al·legacions de tots els actors
en el redactat final. Rull ha destacat
que el CRT és un projecte estratègic
de país i suposarà un gran canvi per
l’economia del Camp de Tarragona
amb un impacte anual del CRT entre
3.900 i 5.400 milions d’euros anuals un cop es consolidi l’activitat
del complex turístic.
Es tracta d’un projecte ‘’refet’’, ‘’millorat’’ i ‘’diferent’’ en relació amb
el que es va presentar en l’anterior legislatura. Rull va destacar que
ara és un projecte millor perquè ‘’té
molt més consens polític’’, perquè

PROJECTES
‘’eixampla’’ la cohesió territorial i
millora la ‘’mobilitat’’ del territori.
L’alcalde de Salou, Pere Granados,
va coincidir amb el conseller al dir
que el CRT és el ‘’projecte turístic
més important del sud d’Europa
amb la configuració del complex
que formen Port Aventura, el Ferrari
Land i el CRT’’. Per destacar la importància de la iniciativa del projecte turístic, el Govern va preserntar a
la sessió de la comissió d’urbanisme d’aquest el resultat d’un estudi
econòmic encarregat a la Universitat
Rovira i Virgili.
En aquest estudi s’indica que un
cop el CRT estigui a ple rendiment
l’impacte econòmic anual per el
Camp de Tarragona estarà entre els
3.900 i els 5.400 milions d’euros.
En un entorn amb una taxa d’atur
de l’entorn del 14%, aquest impacte
serà important en la creació de llocs
de treball i en la fase de construcció
que començarà a partir de l’estiu
del 2017 es crearan uns 12.000 llocs
de treball directes que es dedicaran
a la construcció del complex.

ATT

Els propers passos
Un cop aprovat el projecte per la
Comissió Política Territorial d’Urbanisme de la Generalitat deCatalunya les tres empreses preseleccionades per incorporar-se al CRT
(Hard Rock, Melco i Perelada) obriran una segona fase del concurs
de llicències.
Els operadors preseleccionats tin-

ATT

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

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

Andamios Técnicos Tejeda, S. L.

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

C/ Serè nº 4, urb. Planes del Puig
43392 Castellvell del Camp
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dran 90 dies per presentar els seus
projectes. El Govern no descarta
que algunes de les empreses aspirants puguin presentar projectes
conjunts. Rull va afirmar que els
veïns de Tarragona podran veure
treballar les primeres màquines de
les empreses constructores en el
transcurs de l’estiu del 2017.

REUS

Reus fa públic el calendari i les
bonificacions fiscals pel 2017
Els contribuents poden fer el pagament dels rebuts de manera ordinària,
dins del termini de dos mesos que per cada tribut fixa al calendari
L’Ajuntament de Reus fa públic el
calendari fiscal per a l’exercici 2017
amb els tributs de caràcter periòdic, les dates i els terminis de pagament que s’aplicaran a Reus l’any
que ve. Els contribuents poden fer
el pagament dels rebuts de manera
ordinària, dins del termini de dos
mesos que per cada tribut fixa al
calendari del contribuent. En aquest
cas es pot domiciliar el rebut o bé
fer el pagament directament a les
entitats col·laboradores. L’import
dels rebuts domiciliats en compte
bancària, es carregarà en compte
als 30 dies de l’inici del període de
pagament.
Pagament fraccionat
El sistema de pagament fraccionat
amb termini especial també continua operatiu per al 2017. Per sol·
licitar aquest tipus de pagament, es
podrà fer per via telemàtica, a través del web de l’Ajuntament o presencialment, tant al Servei d’Atenció i Informació al Contribuent com
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La
petició pot fer-se fins el 25 de gener.
Aquest sistema permet als contribuents pagar els impostos en 10
mensualitats. Es liquiden de febrer
a agost a través de l’entitat bancària, i els mesos de setembre, octu-

bre i novembre es confeccionen tres
cobraments addicionals, amb els
ajusts entre la quantitat abonada
l’any anterior (sobre la qual es fa el
càlcul de les mensualitats) i l’import
a liquidar l’any en curs
Bonificacions
El calendari fiscal que l’Ajuntament
de Reus enviarà a tots els contribuents inclou, entre altres informacions les bonificacions regulades en
les ordenances fiscals de 2017 que,
entre altres, són les següents:
Bonificacions d’impuls econòmic:
Del 30% de la taxa d’activitats que
creïn o mantinguin dos llocs de treball durant el 2017.
Del 50% de l’IBI als immobles d’organisme públics d’investigació.

endesa.com

Del 95% de l’IBI als immobles d’ensenyament universitari.
Del 95% de l’IAE a cooperatives,
unions, federacions i confederacions.
Bonificacions mediambentals:
Del 75% de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica per als vehicles
elèctrics. Del 75% de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica per
als vehicles híbrids. Del 30 al 50%
de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica per als turismes de baix
nivell d’emisió de CO2. Del 50% de
l’ICIO per obres en habitatges que
incorporin sistemes d’aprofitament
tèrmic o energia solar. Del 90% de
l’ICIO per les obres d’instal·lació de
sistemes d’estalvi energètic.

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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INSTITUCIONS

Foto: Alba Mariné / Diari de Tarragona

La Cambra de Reus commemora el
130è aniversari de la seva creació
L’acte, celebrat al Fortuny i presidit per Carles Puigdemont, va servir per
lliurar els Premis Cambra atorgats a una trentena d’empreses del territori
La Cambra de Comerç va celebrar
a mitjan de desembre, al Teatre Fortuny de Reus, l’acte institucional
commemoratiu del 130è aniversari
de la seva creació. Amb la presència del President de la Generalitat,
Carles Puigdemont, la gala va servir
per lliurar els Premis Cambra 2016
i també els Premis de Periodisme
que atorga, des de fa tres anys, la
corporació. El teatre reusenc es va
omplir fins la bandera amb els premiats, polítics, autoritats, empresaris i representants de les diferents
empreses premiades
La URV, Álvaro Palacios i Jordi Miarnau van rebre rebut els tres reco-

neixements d’honor. Per una banda,
la URV celebrà enguany 25 anys i,
en aquest sentit, l’entitat reusenca
ha valorat el seu desenvolupament
com a espai d’investigació, anàlisi i
reflexió que s’ha convertit les nostres comarques. El propietari de les
bodegues Álvaro Palacios de Gratallops és un dels empresaris emblemàtics del sector vinícola del territori
en general i de la DOQ Priorat. Jordi
Miarnau rebrà el premi per COMSA,
una empresa que va néixer a Reus
fa 125 anys i que actualment té una
àmplia presència internacional. El
2015 va facturar 1.265 milions d’euros i comptava amb una plantilla de

8.000 persones arreu del món.
En els parlament, el president de la
Cambra, Isaac Sanromà, va afirmar:
“Avui presumim de la nostra història, però nosaltres som de present
i de futur”, va afegir. “Reus segueix
sent la segona plaça comercial del
país” per darrere de Barcelona.
Per la seva part, el president
Puigdemont va afirmar que “l’activitat comercial del país ens ha
permès aixecar-nos en moments crítics”, Puigdemont va apuntar que la
previsió de creixement de l’economia del país (un 3,4%), dada amb la
qual va voler il·lustrar “amb orgull
que Catalunya és activa”.

CONTENIDORS
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ACTUALITAT REUS

Entra en funcionament el nou
carril bici de l’Avinguda de Falset
El projecte ha contemplat la reordenació des de la plaça del Nucli fins a
l’alçada del carrer Recasens i Mercader amb un carril bici de doble sentit
El nou carril d’ús exclusiu per a bicicletes a l’avinguda de Falset ha entrat en funcionament, una vegada
acabades les obres de construcció
que han adaptat un dels tres carrils
—l’avinguda en tenia un de sortida
i dos d’entrada— per tal de reconvertir-lo en carril bici. El projecte és
fruit del consens de tots els grups
municipals, representants a la Comissió especial per a la redacció del
pla específic per a la mobilitat en
bicicleta.
El projecte, amb un pressupost de
33.194,66 euros (IVA inclòs), ha
contemplat la reordenació de la
avinguda de Falset des de la plaça
del Nucli fins a l’alçada del carrer
Recasens i Mercader amb un carril
bici de doble sentit de circulació de
2,5 metres d’amplada. L’obra ha inclós el fresat del paviment i reparacions del ferm, així com la nova senyalització horitzontal del carril bici.
El projecte també inclou estudiar
la continuïtat d’aquest carril fins a
l’estadi municipal de futbol, a través de la vorera del carrer de Recasens i Mercader.
A favor de la bicicleta
L’Ajuntament de Reus impulsa un
seguit d’actuacions en favor de la
bicicleta, entesa com un element
clau per a l’organització de la mobilitat al conjunt de la ciutat.

El projecte també inclou
estudiar la continuïtat
d’aquest carril fins a
l’estadi municipal de
futbol, a través de la
vorera del carrer de
Recasens i Mercader

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 l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis. Els
nous espais per a bicicletes s’han
ubicat en indrets visibles dins dels
aparcaments i al costat d’una sortida de vianants.

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, la

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

Neteja a fons del barranc del Molí,
al seu pas pel barri Sol i Vista
Consisteix en el desbrossat de la vegetació invasiva, el retall de branques
baixes dels arbres existents i la retirada els residus acumulats
La regidoria de Medi Ambient i Ocupació ha iniciat les obres de neteja del barranc del Molí, en un tram
d’uns 400 metres al seu pas pel
barri Sol i Vista. L’Ajuntament executa la neteja amb el vist-i-plau de
l’Agència Catalana de l’Aigua —la
qual té la competència en matèria
de barrancs i rieres— i en atenció a
les peticions dels veïns de la zona,
que es queixen pels problemes que
els comporta l’estat de deixadesa
del barranc.
Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Ocupació, afirma que “amb
aquesta actuació, l’Ajuntament atén
les reivindicacions dels veïns de la

barranc”. La neteja consisteix en el desbrossat de la
vegetació invasiva, el retall
de branques baixes dels arbres existents i la retirada
els residus acumulats.

zona davant els possibles riscos
que podria comportar per a la salut
pública l’aigua acumulada, la vegetació existent i la falta de neteja del

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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Residus i aigües fecals
Històricament, en aquest
barranc s’hi abocaven residus i aigües fecals; i era un
focus de proliferació de rosegadors. Les accions de neteja que la regidoria de Medi
Ambient hi ha fet els darrers anys
han reduït les problemàtiques i han
corregit les conductes incíviques
d’abocaments al barranc.

ACTUALITAT REUS

La Biblioteca Pere Anguera
completa la seva obertura total
La nova biblioteca té una superfície de 1.500 metres quadrats i una capacitat
per a 35.000 documents, 100 títols de diaris i revistes i 180 punts de lectura
L’Ajuntament de Reus ha culminat
recentment la segona fase de l’obertura de la Biblioteca Pere Anguera
amb l’entrada en servei de la sala
general de la primera planta. L’obertura dels nous espais s’ha portat a
terme coincidint amb la inauguració
d’una exposició d’obres de l’artista
vilaplanenc Salvador Juanpere pertanyents al fons d’art de l’historiador Pere Anguera i que han estat
cedides per la seva família.
Amb l’entrada en servei d’aquests
espais es dóna compliment a un
dels principals compromisos del
Govern en matèria de cultura, com
és el de fer possible la finalització

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

Bastides de qualitat al
servei del constructor.

Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.:al977.84.20.24
Bastides de qualitat
Fax: 977.84.12.35
servei del constructor.
Avda. La Granja, nº12
43760 – EL MORELL
Tel.: 977.84.20.24
Fax: 977.84.12.35
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ACTUALITAT REUS
de les obres, l’equipament i l’obertura al
públic de la Biblioteca
Pere Anguera.
Entre les peces que la
família d’Anguera ha
cedit perquè s’exposin
a la Biblioteca Pere
Anguera hi ha l’escultura “Fulles”, que es
pot veure als espais
de la primera planta
de la biblioteca que
s’han obert al públic. A
més, s’ha presentat el
retrat ampliat de Pere
Anguera realitzat per Salvador Juanpere que es pot veure a la recepció
de l’equipament i també un text biogràfic que es pot llegir a l’espai
de l’altell on es troba el Fons Pere
Anguera.
Des que el novembre de 2015 es va
posar en marxa la primera fase de
la biblioteca ubicada al Mas Iglesias un total de 15.617 visitants han
utilitzat els serveis d’aquest equipament. S’han registrat un total de

nament i ha comentat
que ha estat una acollida “molt bona per part
de la zona sud de la
ciutat i també pel conjunt de la ciutadania”.

1.849 usuaris d’Internet, s’han organitzat 67 activitats (incloent contacontes, xerrades, tallers, sessions
musicals i exposicions), 3 jornades
per a professionals de biblioteques
de la demarcació i 16 visites guiades per a escoles i entitats.
La regidora de Cultura, Montserrat
Caelles, va feruna valoració molt
positiva de l’acollida que ha tingut
la Biblioteca Pere Anguera durant
aquests primers mesos de funcio-
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L’edifici
El nou edifici, situat a
la zona de Mas Iglesias
de la ciutat, és obra de
l’arquitecte Joan Tous,
en col·laboració amb
els Serveis Tècnics Municipals d’Arquitectura,
i combina les necessitats del programa funcional amb les
característiques del territori, sense
renunciar als principals elements de
l’arquitectura contemporània.
Destaca el contrast assolit entre la
visió exterior de l’edifici i l’amplitud, la lluminositat i la calidesa dels
espais interiors i sobretot el gran finestral de la primera planta que ara
entra en funcionament, des d’on es
pot admirar una insòlita visió de la
ciutat.

ACTUALITAT REUS

Tornen les visites guiades
setmanals al refugi de la Patacada
El refugi de la plaça de la Patacada és l’únic refugi antiaeri públic del nucli
urbà reusenc que es pot visitar a l’actualitat des de la seva reforma
El Museu de Reus continua aquest
dilluns 9 de gener les visites guiades al refugi antiaeri de la Patacada,
que es realitzen cada dilluns a les
18:00 h. Les inscripcions individuals són obertes i es poden realitzar
contactant amb el Museu de Reus.
Continua oberta, com fins ara, la
possibilitat de fer visites concertades per a grups en horaris acordats
prèviament.
El refugi de la plaça de la Patacada
és l’únic refugi antiaeri públic del
nucli urbà reusenc que es pot visitar a l’actualitat, gràcies a l’accés
obert amb motiu de la construcció
del Centre Cívic del barri del Carme.
Les obres de reforma i adequació
que es van fer fa uns anys van anar
a càrrec de l’empresa del Gremi de
la Construcció del Baix Camp, Jordis
Cabré.
La visita a aquest equipament permet apropar-se al coneixement de
les conseqüències de la Guerra Civil
espanyola de 1936-1939 i, sobretot,
al patiment de la població no combatent i l’esforç de defensa civil que
va suposar, molt significatiu en el
cas reusenc, en un moment en que
l’ús de l’aviació –per primer cop en
una guerra europea– va permetre
atacar qualsevol punt del territori a
la rereguarda.
Les obres d’aquest refugi s’iniciaren
el 30 d’octubre de 1937 i s’allarga-

El refugi de la plaça de
la Patacada és l’únic
refugi antiaeri públic del
nucli urbà reusenc que es
pot visitar a l’actualitat,
gràcies a l’accés obert
amb motiu de la
construcció del Centre
Cívic del barri del Carme
ren, almenys, fins a l’agost de 1938,
però, tal com succeí amb altres refugis, no es pogueren acabar segons
el projecte inicial, que consistia en
quatre llargues galeries que feien

cap a una sèrie de galeries interiors,
disposades transversalment. Aquestes no es van fer, com tampoc la
infermeria o els serveis. Amb tot, la
capacitat final d’aquest refugi era
de més de 1.200 persones, el tercer
de la ciutat en capacitat.
El refugi tingué cinc entrades públiques, a les quals se sumaren quatre
entrades particulars amb les seves
corresponents galeries d’accés des
de tallers ubicats al carrer de Sant
Llorenç i del Sol. Disposava d’il·
luminació elèctrica.
Les persones interessades es poden
apuntar a les visites o demanar visites concertades per a grups, escrivint a irecuenco@museudereus.
cat o trucant al 977 010 660.

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

24

desembre 2016

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

CULTURA

………………………………………………………………………………

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

Reus pren el relleu
de Vic de la Capital
de la Cultura
Catalana
La capital del Baix Camp oferirà
durant tot l’any 2017 una programació
cultural extraordinària que la projecti
a tot el país

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va recollir fa uns dies
de mans de l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, el relleu de
la capitalitat cultural en un acte que va tenir lloc al teatre l’Atlàntida de Vic, i que va tenir la intervenció també
de Xavier Tudela, president de l’organització Capital de
la Cultura Catalana. L’espai escènic de Vic va ser el lloc
escollit per fer l’acte oficial de relleu abans de l’estrena
a Catalunya de l’espectacle “Verdaguer, ombres i maduixes”.
L’alcalde de Reus va destacar l’orgull que és per la ciutat ser la Capital de la Cultura Catalana 2017, alhora
que es va mostrar il·lusionat pel repte que suposa i
també per l’oportunitat de projecció de la ciutat de
Reus a través de la cultura arreu de Catalunya.
Així doncs, a partir de l’1 de gener i durant tot l’any
Reus serà la Capital de la Cultura Catalana, amb una
programació extraordinària, estructurada per eixos, que
oferiran un major protagonisme de la capital del Baix
Camp en el refent cultural i patrimonial del país.
En l›acte de relleu de la capitalitat van assistir-hi a més
Quim Torrent, director general de creació i empreses
culturals; Juanjo Puigcorbé, diputat delegat de Cultura
de la Diputació de Barcelona, i M. Àngels Blasco, directora dels serveis territorials de Cultura a la Catalunya
Central.
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L’optimista

Adéu al Jaume Aguadé,
un amic de Reus
Josep Baiges és periodista

vivia al passeig Prim, a tocar
Poc abans del Dinar de Nade casa nostra i de l’Estudi
dal, vaig rebre la trista notiBaiges. De fet al meu pare li
cia de la defunció del Jaume
va fer un encàrrec realment
Aguadé Sans, membre d’una
singular: l’elaboració d’un
nissaga profundament reuarbre genealògic de dimensisenca. El seu pare, el doctor
ons extraordinàries amb tots
Enric Aguadé Parés, va ser
els Aguadé recopilats des de
alcalde de la ciutat i presitemps immemorials. Poques
dent del Centre de Lectura.
vegades he vist un treball
I el seu germà Enric, també
tan rigorós en l’anàlisi i la
metge, un dels senderistes
complicació dels avantpasmés importants de la històsats d’una mateixa família.
ria del nostre país. El Jaume
Un treball metòdic que tames va dedicar professionalbé amagava el respecte i
ment a l’administració del
Al meu pare li va fer un encàrrec
l’admiració per la seva gent.
Pantà de Riudecanyes. Però
realment
singular:
l’elaboració
d’un
Seguint l’estela del seu gerva destacar, especialment,
mà, el Jaume també era un
per la seva condició de rap- arbre genealògic de dimensions
bon caminador i un entusoda, on va excel·lir en les extraordinàries amb tots els Aguadé
siasta de la muntanya. Fa
seves col·laboracions a l’aula
recopilats
des
de
temps
immemorials.
una colla d’anys vaig intende declamació del Centre de
tar completar la MontserratLectura dirigida per la gran Poques vegades he vist un treball tan
Reus que organitza el Club
Avelina Briansó. De fet a rigorós
Excursionista Reddis. A mig
l’ateneu del carrer Major va
col·laborar tot sovint amb les seccions de Literatura i camí, quan les cames ja em feien figa, vaig fer cap a
Excursionisme, i també era un habitual de la Confraria l’àrea d’avituallament de l’ermita de Montagut, a Quede la Mare de Déu de Montserrat -a l’esglèsia de Sant rol. Era més enllà de la mitjanit, i l’ambient, climatològiJoan-, del Reus Deportiu -on actualment era un dels cament parlant, era ingrat. A l’ermita em vaig trobar als
primers socis- i de l’Associació de Concerts. Però durant germans Aguadé –l’Enric i el Jaume- que amb diligència
els últims anys, i de manera ben intensa, el seu inne- i saviesa procuraven pels caminadors. Veure’ls de matigable compromís ciutadà el va canalitzar a través del nada, en aquell lloc inhòspit, va ser com una autèntica
Centre d’Amics de Reus i, especialment, del seu grup aparició reparadora pel cos i l’esperit.
de declamació. Amb la desaparició del Jaume, l’entitat Del Jaume Aguadé se’n podrien dir moltes coses, i todel raval de Robuster tanca un any certament dolorós tes bones. Però res millor que fer meves les paraules
després de la mort, fa només unes setmanes, d’una d’un bon amic seu, l’escriptor Xavier Amoròs, que he
extret del capítol d’agraïments dels seus imprescindialtre membre cabdal, la Maria Rosa Botet.
A casa al Jaume el coneixíem de tota la vida. De pe- bles textos memorialístics, els Temps Estranys. El poeta
tit, quan anava als festivals de dansa del Centre de de les Amèriques agraeix del Jaume la seva “amabilitat
Lectura on la meva germana actuava a les ordres de habitual” en la cerca de dades. Perquè realment si una
la senyoreta Misericòrdia Besora, la seva veu ressona- cosa es pot dir d’ell és que va ser una persona amava per la megafonia del vell Batrina per donar pas a ble, atenta, cordial, formalment impecable i d’una gran
cadascun dels balls que interpretaven les alumnes de educació. Un Amic de Reus -en el més ampli sentit de
l’escola de dansa. Aquell rapsoda de veu impecable la paraula- que trobarem a faltar.
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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

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

ASSESSORIA FISCAL

Cambrils
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

